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ixÖnsöz

Önsöz
Türkçe bütün lehçeleriyle bu gün çok geniş bir coğrafyada yazı dili ve konuşma dili 

olarak kullanılıyor. Son yarım yüzyılda bu coğrafyaya işçi göçleri sebebiyle Avrupa da ka-
tıldı. Bu genel coğrafya içinde Batı Türkçesi hem yapısal özellikler, hem tarihi süreç bakı-
mından önemli bir yer tutuyor. Üretilen eser ve kullanım yaygınlığı bakımından da öyle. 
Bilindiği gibi, 13. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar gelen bu Türkçe, tarihsel bölüm-
lemeyle Türkoloji literatüründe “Eski Anadolu Türkçesi”, “Osmanlı Türkçesi”, “Türkiye 
Türkçesi” terimleriyle karşılanıyor. Elinizdeki kitapta Batı Türkçesinin yedi yüzyıllık tari-
hinin bir bölümü, başlangıç ve son bölümü müstakil kitaplar halinde hazırlandığından dı-
şarıda bırakılarak orta kesiti işlenmiş ve tanıtılmıştır. 

İlk olarak, ele alınacak kesite zemin hazırlamak açısından, aynı dönemlerde diğer coğ-
rafyalardaki Türkçenin genel bir görünümü ortaya konmaya çalışılmıştır. 

İkinci ünitede ise Batı Türkçesi yazar ve şairleri, eserleri, kullanılan Türkçenin genel 
özellikleri verilmiştir. 

Üçüncü ünitede bu dönemde yazının genel ve karakteristik özellikleri, ses yapısı, ekle-
rin seslendirmeleri ve benzeşme kuralları içinde kullanımları ortaya konulmaktadır. 

Dördüncü ünitede dönemin özellikleri ekler, kelime türleri vb. şekil bilgisi yönünden 
incelenmektedir. 

Beşinci ünitede yine dönemin söz dizimi özellikleri çeşitli nitelikte metinlerden derle-
nen örneklerle ortaya konmaktadır.

Altıncı ünitede kelime ve kullanımlarda görülen anlam özellikleri anlatılmaktadır. Do-
ğal olarak karşılaştırma yapılarak verilen örnekler, tarihi metinlerin anlaşılmasını kolay-
laştıracak veriler olmak yanında günümüz Türkçesindeki kullanımları da daha yakından 
tanıma fırsatı sunmaktadır.

Yedinci ünitede ise, Batı Türkçesinin tarihi süreç içinde geçirdiği evreler ve metinle-
rin Türkçe açısından anlaşılırlık durumları sınıflamalarla verilmiş, örnekler sunulmuştur. 
Ünitenin devamında da konuyla ilgili tartışmalar, yapılan çalışmalar, kuruluşlar ve konuy-
la ilgili farklı gruplaşmalar yer almıştır. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp gibi aydınlarınki baş-
ta olmak üzere, dil anlayışlarının ana hatlarıyla gösterildiği bu kısımdan sonra başlangı-
cından itibaren 1928’e alfabe tartışmaları da anlatılmıştır. 

Bu kitapta anlatılan konuların belli tarihi dönemi esas aldığı ve bir ders kitabı sınırı 
içinde verilmeye çalışıldığı hatırdan çıkarılmamalıdır. Özellikle Cumhuriyet dönemi ön-
cesinde ve sonrasında çok canlı olarak devam eden dil ve alfabe tartışmaları ile Türk Dil 
Kurumu’nun kuruluşu, Güneş Dil Teorisi, Öz Türkçeleşme gibi konular için kitapta veri-
len kaynaklardan da yararlanılarak daha fazla bilgi sahibi olunması gerektiği ortadadır.

Uzaktan Öğretim yöntemlerine göre hazırlanmış olan bu kitabın ilgili öğrencilerimi-
ze olduğu kadar her kesimden okuyucunun da belli ölçüde bilgi ihtiyacını karşılayacağı 
şüphesizdir. 

  Editörler
    Prof.Dr. Musa DUMAN
    Doç.Dr. Dilek ERENOĞLU ATAİZİ
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
XVI-XIX. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu dışındaki Türk dilinin durumu-
nu betimleyebilecek,
XVI-XIX. yüzyıllarda Çağatay Türkçesi eserleri ve dil özellikleri hakkında bil-
gi verebilecek, 
XVI-XIX. yüzyıllardaki edebî yazı dillerinin yanı sıra lehçe özelliklerinin de yer 
aldığı metinlerin dil özelliklerini çözümleyebilecek
 bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. 
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XVI-XIX. YÜZYILLARDA OSMANLI İMPARATORLUĞU
DIŞINDAKİ TÜRK YAZI DİLİ

XVI. Yüzyıla Kadar Türk Yazı Dilinin Genel Durumu 
VIII. yüzyıldan XI. yüzyıla kadar Türk dilinin, tek yazı dili ile eserler ürettiğini biliyoruz. 
Bunlar birbirinin doğal devamı olan Göktürkçe, Eski Uygurca ve Karahanlı Türkçesidir. 
XI. yüzyılda tek bir yazı dili olsa da çeşitli lehçelerin (Oğuzca, Kıpçakça, Uygurca, Kırgız-
ca vs.) konuşulmakta olduğunu Kaşgarlı Mahmut’un eserinden öğrenmekteyiz.

XIII. yüzyıldan itibaren ise değişik bir tablo ile karşılaşılmaktadır. O güne kadar çeşitli 
lehçeler konuşulsa da tek bir yazı dili hâlinde devam eden Türk dili, 3 ayrı yazı dili ile eser-
ler üretmeye başlamıştır. Bunlar:

1. Orta Asya’da, eski edebî yazı dili geleneğini küçük farklılıklarla devam ettiren yazı 
dili (Harezm Türkçesi ve Çağatay Türkçesi)

2. Batıya göç eden Oğuzların kendi lehçelerine dayanarak geliştirdikleri Eski Anado-
lu Türkçesi (veya Eski Türkiye Türkçesi)

3. Kuzeybatıya yayılmış olan Kıpçakların lehçe özelliklerinin yer aldığı metinlerin 
dili (Kıpçakça)

O dönemin dil özellikleri, Açık Öğretim Fakültesi’nin şu ders kitaplarında ayrıntılı bir 
şekilde incelenerek anlatılmıştır: “Orhun Türkçesi”, “Eski Uygur Türkçesi”, “XI-XIII. Yüzyıl-
lar Türk Dili” ve “XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili”.

XVI. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar olan dönemde ise Türk Dünyası bambaşka siyasi 
ve kültürel ortamlarda gelişmiştir. Batıya giden Oğuzlar Osmanlı İmparatorluğu’nu kur-
muş ve üç kıtaya yayılarak çok geniş bir medeniyet dairesine hükmetmişlerdir. Balkanlar 
ve Anadolu ile Orta Doğu ve Ka�asya’nın bazı bölgelerinde Osmanlı Türkçesi gelişmiş ve 
yayılmıştır. Bu yazı dili dönemi en fazla eser üretilen tarihî dönem olmuştur.

Orta Asya ve Karadeniz’in kuzeyindeki bölgelerde ise, ortak yazı dili olarak Çağatay-
ca devam etmiştir.

XIV-XV. yüzyıllarda ürünler vermiş olan Kıpçakça ise, XVI. yüzyıldan sonra Doğuda 
Çağatay Türkçesi, Batıda Osmanlı Türkçesi yazı dillerinin etkisine girmiştir.

XVI.-XIX. yüzyıllarda genel durum şudur: İki edebî yazı dili ile eserler üretilmiştir: Batı-
da, Oğuzcaya dayalı Osmanlı Türkçesi, Doğuda ise Çağatay Türkçesi. Ancak her iki bölge-
de de ölçünlü edebî yazı dillerinin yanı sıra bazı lehçe ve ağız özelliklerini içine alan eser-
ler de yazılmıştır.

XVI-XIX. Yüzyıllarda Türk Dili
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XVI-XIX. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu Dışındaki Türk 
Yazı Dili
O yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu dışındaki Türk yazı dili şu şekillerde karşımıza 
çıkmaktadır:

1. Edebî Çağatay Türkçesi Yazı Dili
2. Azerbaycan Türkçesinin ağız özelliklerinin de kullanıldığı metinler (Şah İsmail 

Hataî, Fuzulî vb.)
3. Türkmen Türkçesinin ağız özelliklerinin de kullanıldığı metinler (XVIII. yüzyılda 

Mahtum Kulu)
4. Kıpçak Türkçesinin ağız özelliklerinin de kullanıldığı metinler
XIII. yüzyıldan sonra değişik bölgelerde farklı yazı dilleri kullanılmış olsa da bu mu-

hitlerin yazarları ve aydınları birbirlerinin eserlerini takip etmekteydiler. Örneğin, birçok 
Osmanlı aydını Ali Şir Nevai’yi yakından izlemekte, dolayısıyla Çağataycayı bilmekteydi. 
Bunlardan biri olan Niyazi, Ali Şir Nevai’nin eserlerinde geçen kelimelerin sözlüğünü de 
hazırlamıştı. XVI. yüzyılda yazılan bu eser, adı bulunmadığı için, açıklanan ilk kelimesi-
nin “abuşka” olmasından dolayı Abuşka Lugati olarak da tanınmaktadır (Kaçalin, 2011).

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, imparatorluğun sınırları dışındaki Türk dilinin 
durumunu iki ayrı türdeki kaynaklardan öğrenebilmekteyiz. Birincisi, bizzat o dili kul-
lanan yazarların kendi kullandıkları yazı dili ile ürettiği eserler, ikincisi ise seyyahların, 
gezdiği bölgelerde yörenin dili ile ilgili tespitlerini aktardığı metinler. Bu ikinci tür eser-
ler içinde, XVII. yüzyılda yazılmış olan Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si yeri doldurula-
mayacak bir kaynaktır.

XVI-XIX. Yüzyıllarda Çağatay Türkçesi 
Çağatay Türkçesi çeşitli bilim adamları tarafından sını�andırılmıştır. O dönemin uzman-
larından Janos Eckmann’ın sını�andırması şöyledir:

1. Klasik Dönem Öncesi (XV. yüzyılın başlarından Nevai’nin 1465’te ilk eserini yaz-
masına kadar)

2. Klasik Dönem (1465-1600)
3. Klasik Dönem Sonrası (1600-1921)
Çağatay Türkçesinin oluşumu ve sını�andırılışı, Açık Öğretim Fakültesi’nin “XIV-

XV. Yüzyıllar Türk Dili” ders kitabının 7. ve 8. ünitelerinde anlatılmıştır. Bu kitapta, başlangı-
cından XV. yüzyılın sonuna kadar olan döneme ait eserler ve dil özellikleri incelenmişti. Bu 
kitabın birinci ünitesinde ise XVI-XIX. yüzyıllara ait eserler ve dil özellikleri tanıtılacaktır.

Çağatay Türkçesi eski Türk edebî yazı dilinin doğal bir devamı olduğu gibi, birçok 
Türk halkının da yüzlerce yıl ortak yazı dili olmuştur. Nitekim Batı Oğuzlarının kullandı-
ğı Osmanlı Türkçesi dışında, XVI-XIX. yüzyıllarda bütün Türk halkları Çağatay Türkçesi 
ile yazmayı tercih etmişlerdir.

Çağatay Türkçesinin Klasik Dönem Öncesi ve Klasik Dönemi daha ayrıntılı olarak 
araştırılmış olsa da, XVI-XIX. yüzyıllardaki durumu Türk dili tarihi açısından yeteri ka-
dar incelenmiş sayılmaz. Bu döneme ait araştırmaların büyük bölümü, müstakil eserlerin 
veya şairlerin dilinin incelenmesi şeklinde olmuştur.

XVI-XIX. Yüzyıllarda Çağatay Türkçesi Eserleri ve Yazarları 
Türk dili ve edebiyatının çok değerli birçok eseri bu dönemde de yazılmıştır. Bu dönemin 
ilk önemli şahsiyeti Şibanî Muhammed Han’dır. Hayatı Bâbür Şah ile mücadelelerle geç-
miştir. 1510 yılında Safevi hükümdarı Şah İsmail ile yaptığı bir savaşta yenilmiş ve ölmüş-
tür. Bahru’l-Hudâ adlı dinî-ahlaki mesnevisi dışında edebiyat ve dil açısından çok önem-
li olan bir de Divan’ı vardır.
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Şibanî Muhammed Han’ın sarayındaki bilginlerden olan Muhammed Salih de önem-
li bir şahsiyettir. Manzum bir tarih sayılabilecek Şeybanîname adlı eseri ile tanınmıştır. 
Bâbür, bu şahsın başka şiirlerinin olduğunu kaydetmişse de bu şiirler henüz bulunmamış-
tır (Ölmez, 2007: 198).

Ali Şir Nevaî’den sonra Çağatay Türkçesinin en önemli şahsiyeti, Bâbür Şah kabul edi-
lir. Temür sülalesinden Ömer Şeyh Mirza’nın oğlu olan Zahirüddin Muhammed Bâbür, 
büyük bir devlet adamı, şair ve bilgindir. 1483’te doğmuş, 1530’da ölmüştür. 1858 yılına 
kadar süren Bâbürlü İmparatorluğu’nun kurucusudur. Bilinen beş eseri vardır: Vekayi, Di-
van, Aruz Risalesi, Mübeyyen Der-Fıkh, Risale-i Vâlidiyye.

1504-1561 yılları arasında yaşayan Bayram Han, iyi bir askerî komutan ve devlet 
adamıdır. Türkçe, Farsa ve Hintçe bilen Bayram Han’ın Türkçe bir Divan’ı vardır (Tek-
can, 2007).

XVII. yüzyılda artık Klasik Çağatay Türkçesi Dönemi bitmiş, Klasik Dönem Sonra-
sı başlamıştır.

Bu yüzyılda en tanınmış şahsiyet, Hive Hanlarından Ebu’l-Gazi Bahadır Han’dır. 1603-
1663 yılları arasında yaşamıştır. Türkçe dışında Farsça, Arapça ve Moğolca bilmektedir. 
Elimize çok önemli iki eseri ulaşmıştır: Şecere-i Terâkime, Şecere-i Türk.

Bâbürlü hanedanına mensup olan Fazlullah Han’ın Lugat-i Türkî adlı sözlüğü bu dö-
nemin eserlerindendir.

XVIII. yüzyılda Mirza Mehdi Han, Senglah adlı Çağatayca-Farsça bir sözlük yaz-
mış (1758-1760 yılları arasında), bu eserin başına bir de Mebâniü’l-Luga başlıklı gra-
mer eklemiştir.

Bozdogan Destanı veya Yusuf Beg-Ahmed Beg diye tanınan eser, XVIII. yüzyılın son-
larında yazıya geçirilmiştir. Son dönem Çağatay Türkçesi özelliklerinin yanı sıra daha 
sonra Özbek Türkçesini karakterize eden bazı özellikler de metinde görülmektedir 
(Erol, 2008: 21). 

XVIII. yüzyılın sonları XIX. yüzyılın başlarında yazılmış olduğu tahmin edilen Risale-i 
Muze Duzluk, ayakkabıcılık mesleğinin dinî ve ahlaki kurallarını, bu mesleğin öncüleri-
ni anlatmaktadır. Anadolu sahası dışında ahîlikle ilgili yazılmış nadir eserlerdendir (Al-
yılmaz, 2011).

Klasik Dönem Sonrası Çağatay Türkçesinin, yukarıda bahsedilenlerden başka şair ve 
yazarları da vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: XVI. yüzyılda Abdülvahap Hoca, Meclisî; 
XVII. yüzyılda Turdı, Baba Rahim, Meşreb, Sufî, Allahyar; XVIII. yüzyılda Nişatiy, Ande-
lib, Revnak; XIX. yüzyılda Muhammed Rahim Han (Feruz), Mahmur, Şevkiy Namagiy, Pe-
sendiy (Alpargu, 2002-8: 583-584).

XVI-XIX. Yüzyıllarda Çağatay Türkçesi Dil Özellikleri
Bu dönemdeki dil çok büyük oranla Klasik Çağatay Türkçesi dönemiyle aynıdır. Yüzyılla-
rına ve yazarlarına göre bazı küçük farklılıklar da vardır. Bu bölümde XVI-XIX. yüzyıllar-
daki Çağatay Türkçesini kendinden önceki dönemle kıyaslamayacağız. Kendi dönemin-
deki Osmanlı Türkçesi ile kıyaslayarak bazı karakteristik farklılıkları göstereceğiz:
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Ses Bilgisi Özellikleri

Çağatay Tk. Osmanlı Tk.
b-

bol-
ol- (nadiren)

Ø-
ol-

b-
bir-
bar-
bar

v-
vir-
var-
var

-m-
min

b-
ben

k-
köç-
kil-
köŋül

g-
göç-
gel-
göŋül

t-
tüz
tüş-
tört
toy-

d-
düz
düş-
dört
doy-

-G- (< -G-) [içte]
yalgan

-Ø [içte]
yalan

-k ( < +G) [sonda]
atlık

-Ø [sonda]
adlu

ö-ü
ösrük
ötük

e-ü
esrük
edük

i
işik
iv

e
eşik
ev

ö
öy

e
ev

-f-
tofrak
yafrak

-p-
toprak
yaprak

-kk-
sekkiz
tokkuz

-k-
sekiz
tokuz/dokuz

Yukarıdaki özellikler genel karakteristik yapıyı göstermektedir. Aynı Çağatay Türkçesi me-
tin içinde bile bazen beklenen yapı değil de Osmanlı Türkçesindeki şekil görülebilir. Örne-
ğin, bol- fiilinin yanı sıra ol- şeklinin de bulunması, bazı kelimelerin başındaki t- ünsüzleri-
nin ötümlüleşip d-olmuş biçimlerinin de (tur- / dur-) kullanılması.

Tablo 1.1
Çağatay Türkçesi-
Osmanlı Türkçesi Ses 
Bilgisi Özellikleri
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Şekil Bilgisi Özellikleri

Çağatay Tk. Osmanlı Tk.

-Ø-
(nadiren -n-) zamir n’siw -n-

+nI yükleme hâli eki +(y)I

+nIŋ
+nI ilgi hâli eki +(n)Iŋ

+GA yönelme hâli eki +(y)A

+dIn ayrılma hâli eki +dAn

al-
(nadiren bil-) yeterlilik fiili

bil-
u-

-(A)lIŋ
-(A)lIm
-(A)lI

emir-istek kipi 1. çk. -(y)AlUm

-(I)ŋIzlAr
-(I)ŋIz

emir-istek kipi 2. çk. -(I)ŋIz

-sUn
-dIk

emir-istek kipi 3. tk. -sUn

-(y)A dUr şimdiki zaman
-(y)A yor(ur)

-(U)r

-GU+kişi (+dUr) gelecek zaman
-(y)AcAK

-(y)A
-(y)IsAr

-GAy
(nadiren -(y)A)

gelecek zaman / istek -(y)A

-GAn sıfat-fiil eki -(y)An

-GAlI zarf-fiil eki -(y)AlI

-GInçA zarf-fiil eki -(y)IncA

Yukarıdaki özellikler, Çağatay Türkçesinin genel karakteristiğini göstermektedir. An-
cak, birçok metinde, yukarıdaki özelliklerin yanı sıra Osmanlı Türkçesine ait olan bazı 
özellikler de geçmektedir. Örneğin bol- fiilinin yanı sıra aynı metinde bazen ol- şeklinin 
kullanılmasının birçok örneği vardır. Kelime başında t- ünsüzünün ötümlüleşip d- olma-
sı Oğuzcanın özelliği olmasına rağmen, Çağatayca metinlerde d- hâline gelmiş örnekler 
de geçmektedir. Üçüncü kişi iyelik ekinden sonra hâl eki getirildiğinde “zamir n’si”nin ba-
zen kullanılmaması Harezm Türkçesi döneminde başlamış, Çağatay Türkçesi döneminde 
ise bu durum kesin bir kural hâline gelmiştir. XVI-XIX. yüzyıllardaki Çağatayca metinler-
de de en belirgin özellik budur. Ancak Çağatay Türkçesiyle yazılmış birçok eserde bazen 
“zamir n’si” kullanılmıştır.

Bu tür ikili kullanımlar, Çağatay Türkçesinin genel karakteristiğini bozmamaktadır.

Tablo 1.2
Çağatay Türkçesi-
Osmanlı Türkçesi Şekil 
Bilgisi Özellikleri
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XVI-XIX. Yüzyıllar Çağatay Türkçesinden Örnek Metin İncelemeleri 

Metnin Transkripsiyonu ve Türkiye Türkçesi karşılığı:
cānımdın özge yār-ı vefā-dār tapmadım
könglümdin özge ma�rem-i esrār tapmadım
   [Canımdan özge vefalı yar bulamadım;
   Gönlümden özge samimi sırlar bulamadım.]

cānım dik özge cān-ı dil-efgār körmedim
könglüm kibi köngülni giri�ār tapmadım
   [Canım gibi gönlü yaralı olan bir can görmedim;
   Gönlüm gibi gönlü düşkün bulmadım.]

ösrük közige tā ki köngül boldı mübtelā
hergiz bu tilbeni yana hü�yār tapmadım
   [Sarhoş-baygın gözüne tâ ki gönül tutuldu; 
   Asla bu deliyi akıllı bulmadım.]

nāçār für�ati bile ḫūy itmişem nitey
çūn va�lıġa özümni sezā-vār tapmadım
   [Çaresiz, ayrılığı ile huy edinmişim, ne yapayım;
   Kavuşmasına kendimi yakışır/uygun bulmadım.]

bārī baray işikige bu nevbet iy köngül
niçe ki barıp işikige bār tapmadım
   [Hiç değilse gideyim kapısına bu kez ey gönül;
   Nasıl ki gidip kapısına meyve-izin bulamadım.]

bābür özüngni örgete kör yārsız ki min
istep cihānnı munça �ılıp yār tapmadım
   [Bâbür, kendini alıştıragör sevgilisiz ki ben;
   Arayıp cihanı böyle yapıp bir yar bulamadım.]

Resim 1.1

Bâbür Divanı’ndan 
bir bölüm [sayfa 14b.] 
(Yücel, 1995)
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Dil incelemesi:
cān+ım+dın ‘canımdan’ [can: isim; +ım iyelik 1.tk.; +dın: ayrılma hâli eki]
özge : ‘başka, özge’ 
yār-ı vefā-dār (< Far.) ‘vefalı yar’
tap-ma-dım ‘bulamadım’ [tap-: fiil; -ma-: olumsuzluk eki; -dım: geçmiş zaman 1.tk.]
köng(ü)l+üm ‘gönlüm’ [köngül: isim; +üm+: iyelik 1. tk.; +din: ayrılma hâli eki.]
mahrem-i esrār (< Ar.) ‘çok samimi sırlar’
dik ‘gibi’ (edat)
cān-ı dil-efgār (< Far.) ‘gönlü yaralı olan bir can’
kör-me-dim ‘görmedim’ [kör-: fiil; -me-: olumsuzluk eki; -dim: geçmiş zaman 1. tk.]
kibi ‘gibi’ (edat)
köngül+ni ‘gönlünü’ [köngül: isim; +ni: yükleme hâli eki]
giri�ār (< Far.) ‘tutulmuş, yakalanmış, düşkün’
ösrük ‘şarhoş, mest, esrik’ [ösrü- (< esri-): fiil; -k: fiilden isim yapan ek]
köz+i+ge ‘(onun) gözüne’ [köz: isim; +i+: iyelik 3. tk.; +ge: yönelme hâli eki]
bol-dı ‘oldu’ [bol-; yardımcı fiil; -dı: geçmiş zaman 3. tk]
mübtelā (< Ar.) ‘düşkün, tutkun, tutulmuş’
hergiz (< Far.) ‘asla, hiçbir zaman’
bu ‘bu’ (3. kişi zamiri)
tilbe+ni ‘deliyi’ [tilbe: isim; +ni: yükleme hâli eki]
yan-a ‘yine, tekrar’ [yan-: fiil; -a: zarf-fiil eki]
hüsyār (< Far.) ‘akıllı’
nāçār (< Far.) ‘çaresiz, ister istemez, zavallı’
fürkat+i (< Ar.) ‘ayrılığı, ayrılışı’ [fürkat: isim; +ı: iyelik 3. tk.]
bile ‘ile’ (edat)
ḫūy (Far.) ‘huy’
it-mişem ‘etmişim, eylemişim’ [it-: yardımcı fiil; -miş+em: geçmiş zaman 1. tk.]
nit-ey [< ne it-] ‘ne yapayım’ [nit- < ne it-: fiil; -ey: emir-istek 1. tk.]
çün (< Far.) ‘çünkü, mademki, gibi, eğer’
vasl+ı+ġa (< Ar.) ‘ulaşmasına, birleşmesine, kavuşmasına’ [vasl: isim; +ı+: iyelik 3. tk.; 

+ġa: yönelme hâli eki]
öz+üm+ni ‘kendimi, özümü’ [öz: dönüşlülük zamiri; +üm+: iyelik 1. tk.;

+ni: yükleme hâli eki]
sezā-vār (< Far.) ‘uygun, yaraşır’
bārī- (< Far.) ‘hiç değilse, hiç olmazsa, bir kere’
bar-ay ‘varayım, gideyim’ [bar-: fiil; -ay: emir-istek 1. tk.]
işik+i+ge ‘kapısına, eşiğine’ [işik: isim; +i+: iyelik 3. tk.; +ge: yönelme hâli eki]
nevbet (< Ar.) ‘nöbet, sıra’
ni+çe ‘nasıl, ne kadar’ [ne: isim; +çe: eşitlik hâli eki]
bar-ıp “varıp, gidip’ [bar-: fiil; -ıp: zarf-fiil eki]
bār (< Far.) ‘yük, izin, meyve’
Bābür ‘Babür Şah’
öz+üng+ni ‘kendini, özünü’ [öz: dönişlülük zamiri; +üng+: iyelik 2. tk.;

+ni: yükleme hâli eki]
örget-e kör-Ø ‘öğretedur; alıştıradur, alıştırakoy’ [örget-: fiil; -e: zarf-fiil eki;
kör-: (tasvirî) fiil; -Ø: emir-istek 2. tk.]
yār+sız (< Far.) ‘yarsız, sevgilisiz’ [yār: isim; +sız: isimden isim yapan ek]
min ‘ben’ (1. tk. zamiri)
iste-p ‘arayıp, isteyip’ [iste-: fiil; -p: zarf-fiil eki]
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cihān+nı (< Far.) ‘dünyayı, âlemi’ [cihān: isim; +nı: yükleme hâli eki]
mun+ça ‘bunca, bunun gibi, bu kadar’ [bu: 3. kişi zamiri +n+ :zamir n’si;

+ça: eşitlik hâli eki]
kıl-ıp ‘kılıp, edip, eyleyip’ [kıl-: yardımcı fiil; -ıp: zarf-fiil eki]

Bâbür Divanı’ndan alınan yukarıdaki metinde geçen “Çağatay Türkçesinin karakteristik 
özelliklerini” sını�andırarak yazınız?

Metnin Transkripsiyonu ve Türkiye Türkçesi karşılığı:

ÇAĞATAY TÜRKÇESİ İLE TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE

Uygur élining źikri uyġurnıng ma’nāsı 
yapışkur témek bolur. ayturlar süt uyu-
dı süt érgende biribiridin ayrılur kaçan 
uyuġandın song ayrılmas. uyudı ya’nī 
yapuştı ve takı ayturlar kim imāmġa 
uyudum imām oltursa olturatururlar 
tursa turadurlar pes yapuşkanı bolur. 
andak aytatururlar kim moġol yurtında 
ékki taġ uzunı kün tuġuşdın kün batışġa 
bī-nihāyet uluġ taġlar turur.

Uygur Halkı HakkındaUygur’un anlamı 
“yapıştır” demektir. Süt uyudu derler. Süt 
hâlindeyken birbirinden ayrılır. Uyuduktan 
sonra birbirinden ayrılmaz. “uyudu” yani 
“yapıştı” ve ayrıca derler ki “imama uydum”, 
imam oturursa otururlar, kalksa kalkarlar, 
sonuç olarak yapışkan olur. Şöyle söyler-
ler: Moğol ülkesinde iki dağ vardır, uzunlu-
ğu gün doğusundan gün batısına kadar olan 
uçsuz bucaksız büyük dağlardır.

XVI-XIX. Yüzyıllarda Azerbaycan Türkçesi Lehçe Özelliklerinin de Yer Aldığı 
Metinler
Batı Oğuzcasının edebî yazı dili olan Osmanlı Türkçesi XVI. yüzyılda üç kıtada ürün-
ler vermekteydi. O yüzyıl, Türk dünyası için de yeni gelişmelere sahne oldu. İran, Irak ve 
Kafyasya’daki Oğuzlar muhtelif siyasi birlikler kurmakta ve birbirlerinin kurdukları ida-
releri yine kendileri yıkarak yeni oluşumlar meydana getirmekteydi. Bu süreçte, Akko-
yunlularla girdiği mücadeleyi kazanan Şah İsmail Safevi (1502-1524), Güney Azerbaycan’ı 
kendi idaresi altına aldı. Onun döneminde Doğu Anadolu’dan Bağdat’a kadar uzanan bü-
yük bir bölge Safevi Devleti’nin oldu.

Safevi sarayında Farsça ve Arapça geçerli olsa da, Türkçe daha itibarlı idi. O dönem, 
hepsi de Türk olup farklı siyasi birlikler kuran veya kurulu devletleri yöneten şair hü-
kümdarların birbiriyle şavaşmalarıyla geçmiştir. Şah İsmail, kendisi gibi şair olup Türk-
çe Divan yazmış olan Şibani Hanlarından Muhammed Şibanî Han’ı yenerek öldürmüştü 

1
Resim 1.2

Şecere-i Türk’ten bir 
bölüm[sayfa 38:10-15] 
(Ölmez, 2003)
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(1510). Şah İsmail’in ölümü ise, yine Türkçe şiirler yazan başka bir Türk hükümdarı (Ya-
vuz Sultan Selim) ile girdiği savaşta yenilmesinden sonra (1514) yakalandığı hastalıklar-
dan olmuştur (1524). Şah İsmail’in Hataî mahlası kullanarak yazdığı pek çok şiir vardır. 
Bunlar, XVI. yüzyıl Türkçesinin Azerbaycan bölgesindeki ağız özelliklerini de gösteren en 
önemli kaynaklardandır.

Fuzulî XVI. yüzyıl Türk edebiyatının da en önemli şahsiyetlerindedir. Bugünkü Irak 
topraklarında doğmuş olan Fuzulî’nin çok iyi bir eğitim gördüğü anlaşılmaktadır. XV. 
yüzyılda nasıl Nevaî bütün Türk dünyasında tanınmış ve diğer şahsiyetleri etkilemişse, 
XVI. yüzyılda da Fuzulî aynı konuma yerleşmiştir. Türkçe Divan, Hadikatü’s-Süeda, Ley-
la ile Mecnun, Beng ü Bade, Su Kasidesi, Şikâyet-name onun eserlerinden bazılarıdır. Bazı 
beyitleri yüzlerce yıldan beri beğenilmekte ve birçok kimsenin hafızasında hâlâ saklan-
maktadır. Birkaç örnek:

yā rab belā-yı ‘ışk ile kıl āşinā meni
bir dem belā-yı ‘ışkdan itme cüdā meni

az eyleme ‘ināyetüŋi ehl-i derdden
ya’ni ki çok belālara kıl mübtelā meni (Leyla ile Mecnun’dan)

mende mecnūndan fuzūn ‘āşıklık isti’dādı var
‘āşık-ı sadık menem mecnūnuŋ ancak adı var (Divan’dan)

suya virsün bāġbān gülzār zaḫmet çekmesün
bir gül açılmaz yüzüŋ tek virse miŋ gülzāre su (Su Kasidesi’nden)

Şair Emanî ( - 1544) koşma, gazel tarzında şiirler yazmıştır. Bir de halk tarzında yaz-
dığı manzum hikâyesi vardır.

Fuzuli’nin etkisi XVII. ve XVIII. yüzyıllarda da devam etmiştir. O ekolün devamı olan 
şairlerden bazıları şunlardır: Kavsi Tebrizî, Saib Tebrizî, Nişat Şirvanî, Ağa Mesih Şirvanî, 
Mevcî, Safî, Fazlî, Şakir, Mehcur, Müştak.

Şah Süleyman Safevî devri şairlerinden Melik Beg Avcı’nın yazdığı küçük bir divan gü-
nümüze kadar ulaşmıştır. İçinde 63 tane Türkçe gazel bulunmaktadır.

XVIII. yüzyıl yerel hanlıkların siyasi mücadeleleri ile geçmiştir. Bazı han sülalelerine 
mensup şairler de eserler üretmişlerdir. Müşteri mahlaslı Feth Ali Han İbn Hüseyin Han, 
Tutî mahlaslı Ebu’l-Feth Han, Kutsî mahlaslı Abbas Kuli Ağa Bakıhanlı, Natevan mahlaslı 
Hurşin Banu Hanım onlardan bazılarıdır (Caferoğlu-Akpınar, 1992: 611-612).

XVI-XIX. Yüzyıllarda Azerbaycan Türkçesi Lehçe Özelliklerinin de Yer Aldığı 
Metinlerin Dili 
Bu metinleri yazanlar da Osmanlılar gibi Oğuz-Türkmen boylarına mensuptur. Bu yüz-
den, metinlerin dili zaten Osmanlı İmparatorluğu’nda olduğu gibi Oğuzcadır. Ancak, 
bazı özellikler bakımından Çağatay Türkçesi ile paralel olan kullanışlar vardır. Osmanlı-
lardan farklı siyasi birlikler içerisinde hüküm süren bu bölgenin dilinde, bugünkü Azer-
baycan Türkçesinin karakteristik özelliği hâline gelecek kullanışlar da görülmektedir. 
Bu metinlerin dilini de hem Osmanlı hem de Çağatay Türkçesi ile karşılaştırarak aşağı-
da veriyoruz:
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Şekil Bilgisi Özellikleri

Osmanlı Tk. Azerbaycan Lehçesi Çağatay Tk.

Ø-
ol-

Ø-
ol-

b-
bol-
(nadiren ol-)

v-
vir-
var-
var

v-
vir-
var-
var

b-
bir-
bar-
bar

-p-
toprak

-p-
toprak/torpak

-f-
tofrak

e-ü
esrük

e-ü
esrük

ö-ü
ösrük

-Ø-
yalan

-Ø-
yalan

-G-
yalgan

b-
ben

m-
men

m-
min

-k-
sekiz

-kk-
sekkiz

-kk-
sekkiz

Şekil Bilgisi Özellikleri

Osmanlı Tk. Azerbaycan Lehçesi Çağatay Tk.
-n- 

(zamir n’si)
-n-

(zamir n’si)
-Ø-

(nadiren-n-)
+(y)I

+(n)I [ünsüz+I]
[ünlü+nI] +nI

+(y)A +(y)A +GA
+(n)Uŋ +(n)Uŋ +nIŋ
+dAn +dAn +dIn

-(y)IŋIz -IŋIz -(I)ŋIzlAr

-sUn -sUn
-sUn
-dIk

-(y)A -(y)A
-GAy

(nadiren -(y)A)
-(y)An -(y)An -GAn

bil- bil-
al-
bil-

Söz Varlığı Özellikleri

Osmanlı Tk. Azerbaycan Lehçesi Çağatay Tk.

bul- tap-/bul- tap-

güzel yahşı / gözel yahşı

Tablo 1.3
Osmanlı Türkçesi-
Azerbaycan Lehçesi-
Çağatay Türkçesi Şekil
Bilgisi Özellikleri

Tablo 1.4
Osmanlı Türkçesi-
Azerbaycan Lehçesi-
Çağatay Türkçesi Şekil
Bilgisi Özellikleri

Tablo 1.5
Osmanlı Türkçesi-
Azerbaycan Lehçesi-
Çağatay Türkçesi Söz
Varlığı Özellikleri
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Yukarıda verilen Fuzuli’ye ait beyitlerde ve Şah İsmail Hatai’ye ait manzumenin dilinde, 
Eski Anadolu Türkçesi veya Osmanlı Türkçesinden farklı ses veya şekil bilgisi özellikleri var 
mıdır? Varsa nelerdir?

XVI-XIX. Yüzyıllarda Türkmen Türkçesi Lehçe Özelliklerinin de Yer Aldığı 
Metinler
Çağatay Türkçesinin ortak dil olarak kullanıldığı bölgelerde yaşayan yazar ve şairlerin 
kendi lehçe özelliklerini de eserlerine yansıttığı metinler bulunmaktadır. Bunlardan en 
önemlisi Mahtum Kulu’dur.

Mahtum Kulu (1733-1797), bugünkü İran’ın Günbet-i Kavus şehrinde doğmuş ve 
Orta Asya’daki çeşitli medreselerde eğitim görmüştür. Arapça ve Farsçanın yanı sıra Çağa-
tay Türkçesini de öğrenmiştir. Bugünkü Türkmen şiirinin kurucularından sayılmaktadır.  
Mahtum Kulu’nun şiirlerinin dili Çağatay Türkçesi olmakla birlikte pek çok Türkmence 
unsur da görülmektedir. Mehmet Kara, Mahtum Kulu’nun şiirlerinin dilindeki Oğuzca ve 
Çağatayca unsurları işlediği makalesinde şu özellikleri belirlemiştir (Kara, 1998):

1. Mahtum Kulu’nun şiirlerinde hem bol- (bolmasa), hem de ol- (olsun) şekilleri 
geçer.

2. Mahtum Kulu’nda Çağataycadaki gibi hem -GAn eki (bargan), hem de Oğuzcada-
ki şekliyle –(y)An (bükülen) eki kullanılmıştır.

3. Yönelme hâli eki, hem Çağatay Türkçesindeki gibi +GA şekliyle (kimge), hem de 
Oğuzcadaki gibi +(y)A şekliyle (derde) kullanılmıştır.

4. Çağatay Türkçesinde olduğu gibi zamir n’sinin kullanılmadığı örnekler (yanıda) 
yanında, Oğuzcadaki gibi kullanıldığı örnekler (dagında) de vardır.

5. İsimlerin olumsuz çekimi yapılırken Çağatay Türkçesindeki “imes” kelimesi de 
kullanılmıştır, Oğuzcadaki “degil” kelimesi de kullanılmıştır.

Resim 1.3

Nasihatnāme- Şah 
İsmail Hataî [1-8. 
beyitler]. 
(Memmedov, 1976) 

Ezizaga Memmedov, Şah 
İsmayıl Hatai Eserleri, 
Azerneşr, Baku 1976

sıġın fazl-ı hakka iy tālib-i rāh
ki dōst ‘ışkın özinge eyle hem-rāh

teveccüh kıl teveccüh ol kerīme
cemāl-i enveri źat-ı kadīme

tevekkül kapusında sen mukīm ol
tarīk-i ‘ışk içinde müstakīm ol

teferrüc ehli ol ‘ālemde sādık
tahayyür şu’le-i dīdāra ‘āşık

her iş kim dutasang ‘ışk ile dutgil
iki sanmaklıġı iy cān unutgil

niyāz-mend ol müdām yol içre doġrı
ki sūret-i tebdīl idüp olma uġrı

yakīn bil doġrulıġ dōst kapusıdur
hakīkat ‘ālemining dapusıdur

kim ki ola sıdkıla ehl-i niyāz
yol içinde sāf ola ol şāhbāz

2
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Yukarıda sayılanlar gibi birkaç husus dışında, Mahtum Kulu’nun şiirleri, edebî Çağa-
tay Türkçesine uymaktadır.

Örnek Metin

(4b) Maḫdūmkulı savaş olur
 Yigiding sırrı pāş olur
 Ya baş berür ya baş alur
 koçaklar yoldaş üstünde

(12b) Bu dünyāda menem menem diyenler
 Cebr elini ḫalk üstüne koyanlar
 Bir ot bolur yetīm mālın iyenler
 Rū-siye şermende bolur yarānlar
 Çaḫır-ḫorıng gözi bolmaz ornunda
 Dişi sıġır şāḫı dik durar burnunda
 Dodaġı sīnesinde dili karnında
 İydigi aġzındın gelür yarānlar

(14b) Gark olsang deryāya duş gekseng derde
 Tama’ üçün açma yüzinden perde
 Katlan dileg etme gidi nā-merde
 İşing düşüp dūsta yāre yüz ursang
 Nā-merde yüz ursang işing kayırmaz
 İtden sümük islen bir źāt ayırmaz
 Tilki uzun günde özin toyurmaz
 Yegdür aç hem bolsa şīre yüz ursang
 Maḫdūmkulı gerçe baḫtıng şūr olur
 Şīrīn ile bir devletli yār olur
 Gam sendin savılur derding eksilür
 Kemāl Hān Avgan dik ere yüz ursang

(16b) Hak ‘ışkıdır bizi koyan közlere
 Bu közlerdür kısmet bolan bizlere
 Bilbil dilsiz kalur barsam yazlara
 Kış hem gelse yıglap geçer hālimga

(19a) Kāfirler beslegen ogan çagında
 Bir oda yolukgan dūst ferāgında
 Barıp rāz aydaşgan Tūrnıng dagında
 Reh-nīm it Mūsī Kelīmu’llāh hakı çün
Mahtum Kulu’nun yukarıdaki şiirleri Çağatay Türkçesine göre yazılmıştır. Ancak 

içinde Oğuzca unsurlar da vardır. Hatta doğrudan doğruya Türkmen Türkçesini tem-
sil eden özellikler görülmektedir. Yukarıdaki metin, dili bakımından incelenirse şu 
özellikler görülür:

Resim 1.4

Mahtum Kulu’nun
şiirlerinden örnekler. 
(Yılmaz, 2005)
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Çağatay Türkçesinin özellikleri:

Yönelme hâli eki +GA hālimġa

Ayrılma hâli eki +dIn sendin, yüzüngdin, ağzındın
İlgi hâli ek +nIng- Tūrnıng
-GAN sıfat-fiil eki beslegen, yolukġan
bol- fiili bolur, bolsa
bar- fiili barıp
ber- fiili berür

Oğuzcanın (Türkmen Türkçesi) özellikleri

Yönelme hâli eki: +(y)A deryāya, közlere, bizlere, nā-merde

Ayrılma hâli eki: +dAn itden

-(y)An sıfat-fiil eki diyenler, koyanlar
zamir n’si aġzındın, çağında
ol- fiili olur
t- > d- ötümlüleşmesi dişi, durar, duş, dileg, düşüp
(Bazı kelimeler) dodak ‘dudak’, iy- ‘yemek’

XVI-XIX. Yüzyıllarda Kıpçak Türkçesi ve Edebiyatı 
XIII-XV. yüzyıllarda Kıpçak Türkçesi özellikleri de bulunan önemli metinler yazılmış-
tı. Ancak XVI. yüzyıldan sonra gelişen siyasi ve kültürel ortam sonucunda, Kıpçakça me-
tinlerin yazılması kesintiye uğradı. O sahanın yazarları ve şairleri daha çok Orta Asya ile 
ilişkide olduklarından, Çağatay Türkçesi ile metinler ürettiler. Osmanlı İmparatorluğu ile 
ilişkide olanların ve o sahaya daha yakın yaşayanların ise Osmanlı Türkçesiyle de yazma-
sı normaldi.

XIX. yüzyılda bütün Avrasya’da yepyeni siyasi ve kültürel gelişmeler oldu. Kitapların 
yanı sıra gazeteler de yayımlanmaya başladı. O süreçte, gerek Osmanlı gerekse Orta Asya 
kültürel ortamında görülen millîleşme akımları Kıpçakça konuşan halklar arasında da 
yansımalar buluyordu. Osmanlı İmparatorluğu ile kurulan bağlar sonucunda Tatar edebi-
yatı üzerinde Çağataycanın yanı sıra Osmanlı Türkçesinin de etkileri artmıştı. Neticede, 
Tatarca özelliklerin yer aldığı metinler de yazıldı ve basıldı.

İsmail Gaspıralı, 1883 yılında, Kırım’da “Tercüman” adlı bir gazete çıkarmaya başla-
dı. Gazetenin yayımlanabilmesi için Türkçe metinlerin yanında Rusça tercümeleri de ve-
rilmişti. Gaspıralı’nın kullandığı dil, bazı Kırım Türkçesi kelimeler kullanılmış olsa da, 
edebî Osmanlı Türkçesi idi. Yani İstanbul Türkçesini esas almıştı. Gaspıralı’nın ideali, bü-
tün Türkler arasında “Dilde, işte, fikirde birlik!” prensibini yaygınlaştırmaktı. Bu pren-
sip çerçevesinde, dildeki birliği Osmanlı (İstanbul) Türkçesi etrafında toplanmak olarak 
görüyordu.

Ahmet Temir “XVI-XIX. yüzyıllar arasında Kazan ve çevresinde gerek el yazma 
hâlinde teksir edilerek ve gerek 1711’den itibaren Petersburg’da ve 1800’den başlaya-
rak Kazan’da Arap har�eriyle matbaalarda basılıp yayınlanan eserleri, başlıca üç 
grup hâlinde inceleyebiliriz” demiştir (Temir, 1992: 709-710). Temir’in üç grubu şöyle-
dir: 1. Yerli eserler 2. Türkistan menşeli eserler 3. Osmanlı menşeli eserler.

XVIII. yüzyılda yazılmış olan Bahâdur Şâh’ın Arz-Nâmesi’nde hem Çağatay hem de 
Osmanlı Türkçesinin yanında Tatarca özellikler de bulunmaktadır (Öztekten, 2010). Öz-
tekten, eserdeki ikilikleri istatistiki verilerle ortaya koymuştur:

Tablo 1.6
Çağatay Türkçesinin
Özellikleri

Tablo 1.7
Oğuzcanın (Türkmen 
Türkçesi) Özellikleri

Kıpçak sahasında yetişen ve 
eser üreten birçok yazar vardır. 
Ancak o günün siyasi ve kültürel 
şartlarından dolayı edebî yazı 
dili olarak Çağatay Türkçesi 
kullanılmıştır.
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Çağatay ve Tatar Türkçeleri Oğuzca
bol- (125 kez) ol- (159 kez)
birle (71 kez) /bile (3 kez) ile (105 kez)
men (12 kez) ben (111 kez)
bar- (55 kez) var- (1 kez)
bir- (36 kez) vir- (14 kez)
öz (39 kez) kendü (7 kez)
köp (33 kez) çok (3 kez)
tap- ‘bulmak’ (17 kez) bul- (1 kez)
yaşurun (3 kez) gizlü (7 kez)

Eseri inceleyen Öztekten’in Tatarca özellik olarak düşündüğü kelimelerden bazıları ise 
şunlardır: heyetli ‘kadar (edat)’ (=Bugünkü Tatarcada hetli ‘kadar’); arkılı ‘boylu boyun-
ca’; aşa ‘vasıta, aracılık’

EVLİYA ÇELEBİ’NİN XVII. YÜZYIL TÜRK LEHÇELERİ HAKKINDA 
VERDİĞİ BİLGİLER 
XVII. yüzyılda hem Osmanlı toprakları hem de başka yerlerdeki diller hakkında en ay-
rıntılı bilgiyi Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde bulmaktayız. Evliya hem yabancı dille-
ri anlatmış hem de Türkçenin ağızları ve lehçeleri hakkında çok önemli bilgiler vermiş-
tir (Danko�, 2004).

Azerbaycan Türkçesi (Evliya Çelebi’nin Tabiriyle Türkmence) 
Seyahatname’de en bol dil malzemesi bugün Azerbaycan Türkçesi dediğimiz lehçe hak-
kında verilmiştir. Evliya’nın tabiriyle o lehçe Türkmencedir. Evliya’nın o ağız için verdiği 
dil malzemesi Hayati Develi tarafından incelenmiştir (Develi, 2004). Develi, oradaki mal-
zemenin dilini “Azerbaycan Türkmen Ağzı” olarak adlandırmıştır. Birkaç örnek cümle:

•	 Cānım Tokmak Han, bu Koçaga’yı neçe bulduŋ ve neçe āteşe göyündürüpsen, maŋa 
Kırmızı Murtazā ‘Alī’yi ve Düvāze İmām’ın ervāhların severseŋ yaḫşı eyitgilen” (Se-
yahatname, Cilt: IV, 296a)

•	 Bugün seniŋ ḫāk-i pāyiŋe gelmişem. Menimle yaḫşı danışıḫ etgilen ve bedürüstī rāst 
söylegilen.” (Seyahatname, Cilt: IV, 292a)

Kıpçak Lehçeleri (Tatarca, Nogayca) 
Evliya Çelebi, Türk dilinin Nogay ve Kırım Tatar lehçelerini de eserinde anlatmıştır. 
Hem bunlar için özel bölümlerde kelime listeleri vermiş, hem de yeri geldikçe muhte-
lif bölümlerde örnekler göstermiştir (GÜLSEVİN 2011). Verdiği Tatarca kelime listesi-
ni Akmescid’de derlemiştir. Evliya, Tatarca ve Nogaycanın da çeşitli ağızları olduğunu ve 
kendisinin bunların pek çoğunu bildiğini söyler.

Tatarca kelimelerden ve cümlelerden birkaç örnek (Seyahatname, Cilt: VII 133b-145a):
•	 kömeç ‘ekmek’, may ‘yağ’, ayak ‘çanak’, çepeç ‘tavuk’, torgay ‘serçe’, toḫta- ‘durmak’, 

caḫşı ‘iyi’, caman ‘fena’, kayda barasın tentek ‘nereye gidersin köpek’, Eger ḫānım sen 
‘Osmānlıya cügürüp kitersen seniŋ ve olanlarıŋıŋ barısın da sokup öldüre, hemān 
cügür ‘Osmānlı ile bozuşup uruş edemiz (VII, 145a)

Nogayca kelimelerden ve cümlelerden örnekler (Seyahatname, Cilt VII, 147b):
pir ‘1’, ikiz ‘2’, üş ‘3’, tört ‘4’, beş ‘5’, altı ‘6’, ceti ‘7’, ‘sekiz’, ‘tokuz’ 9, on ‘10’; caradan ‘Allah’, 

batır cigit ‘bahadır yiğit’, tuvalar yasadım ‘du’ālar yapdım’, aytım bar aytayım ‘sözüm var 
söyleyim’, aşıkman ‘acelene etmeŋ’

Tablo 1.8
Bahâdur Şâh’ın Arz-
Nâme’sinde Çağatay 
Türkçesi-Tatar Türkçesi-
Oğuzca Kelime İstatistiği 
(Öztekten, 2010)
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Yukarıdaki dil verilerinden, XVII. yüzyılda Kıpçakçanın lehçelerinde şu özelliklerin 
bulunduğunu anlıyoruz:

1. Çağatay Türkçesi ve Osmanlı Türkçesinde kelime başındaki y- ünsüzü, birçok keli-
mede c- şeklinde tela�uz edilmektedir: caman ‘yaman, fena’, caradan ‘yaratan, Al-
lah’, cigit ‘yiğit’

2. Osmanlı Türkçesinde kelime başında v- şekline dönüşmüş olan (var-, vir-) ve Ça-
ğatay Türkçesinde eski şekliyle b- olarak tela�uz edilen (bar-, ber-) kelimeler Kıp-
çakçada b- önsesiyle tela�uz edilmektedir: barasın ‘gidersin’

3. Çağatay Türkçesi ve Osmanlı Türkçesinde /ç/ olarak tela�uz edilen ses Nogaycada 
/ş/ hâline gelmişti: üş ‘üç, 3’

Çağatay Türkçesi 
Evliya Çelebi bazı kitabeleri Çağatay Türkçesiyle yazılmış diyerek kaydetmiştir. Birkaç ör-
nek (Seyahatname, Cilt: VII, 160b)

Ey su’āl etgen şol merkadnı sāhibini, Boga Bay kişi men, ikiyüz yaşka yetgen nā-murād 
yigit men idim, ekmek yeyüp yüregime ekmek yapışup ölgenmen, sebeb-i mevtim şolkaydır.

Ey su’āl etgen bu merkadnı eyesin, ikiyüz kırkbeş yaşka nā-murād Hurma Bike Hānım 
Hatun idim, yüzbeş yaşında kız olan iken kocaya barup bir uşak dogururken su içüp öl-
düm, sebeb-i mevtim şudur.



XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili18

Özet

XVI-XIX. Yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nun dı-
şındaki Türk dilinin genel durumunu betimlemek
 XIII-XV. yüzyıllarda 3 kol hâlinde (1. Harezm ve Ça-
ğatay Türkçeleri 2. Eski Anadolu Türkçesi 3. Kıpçak-
ça) izlenebilen Türk dili, XVI-XIX. yüzyıllarda biri 
Batı’da diğer Orta Asya’da olmak üzere 2 edebî yazı 
dili ile eserler üretmiştir. Bunlar: 1. Osmanlı Türkçe-
si 2. Çağatay Türkçesi. Ancak, bu yazı dilleri ile ya-
zılan bazı eserlerin diline yörelerin lehçe özellikleri 
de girmiştir. Azerbaycan Türkçesi özelliklerinin de 
yer aldığı Fuzuli’nin şiirleri, Türkmen Türkçesinin 
özelliklerinin de yer aldığı Mahtum Kulu’nun eser-
leri bunlardandır.

XVI-XIX. yüzyıllarda Çağatay Türkçesi eserleri ve dil 
özellikleri hakkında bilgi verebilmek
 Klasik sonrası dönemi temsil eden eserlerdeki dil 
özellikleri XV. yüzyıla kadarki Çağatayca ile büyük öl-
çüde aynıdır. 

 Batı’daki Osmanlı Türkçesinden en temel farklılıkları 
şunlardır: [Ses bilgisi] Çağatay Türkçesinde bol-, bar-, 
men, ösrük, toprak = Osmanlı Türkçesinde ol-, var-, 
ben, esrük, toprak; [Şekil bilgisi] Çağatay Türkçesin-
de yükleme hâli +nI, yönelme hâli +GA, ayrılma hâli 
+dIn, emir-istek çekimi -GAy = Osmanlı Türkçesinde 
ise +(y)I, +yA, +dAn, -(y)A.

 Klasik sonrası dönem Çağatay Türkçesinin en önem-
li şahsiyetleri arasında Şiban Han, Bâbür Şah, Ebu’l-
Gazi Bahadır Han, Bayram Han ve Mirza Mehdi Han 
sayılabilir.

XVI-XIX. yüzyıllardaki edebî yazı dillerinin yanı sıra 
lehçe özelliklerinin de yer aldığı metinlerin dil özellikle-
rini çözümleyebilmek

a. Azerbaycan Türkçesi lehçe özelliklerinin de yer aldığı 
metinlerin dili hakkında bilgi verebilmek

 İran, Irak, Ka�asya gibi bölgelerde yaşayan halk-
lar Osmanlılar gibi Oğuz-Türkmen boylarına mensup 
idi. Bu yüzden, yazdıkları metinlerin dili de Osman-
lı İmparatorluğunda olduğu gibi Oğuzcaydı. Ancak, 
Osmanlılardan farklı siyasi birlikler içerisinde hü-
küm süren bu bölgenin dilinde, bugünkü Azerbaycan 
Türkçesinin karakteristik özelliği hâline gelecek kul-
lanışlar da görülmekteydi. Bu özellikler şunlardır: Os-
manlı Türkçesinde birinci teklik kişi zamiri ben, Azer-
baycan bölgesinde yazılan metinlerde ise men şeklin-
dedir. Osmanlı sahasında sekiz, dokuz olarak söylenen 

kelimeler Azerbaycan muhitinde sekiz, dokuz olarak 
yazılmıştır. Osmanlı Türkçesinde +(y)I olan yükleme 
hâli eki (deryā+yı) ise Azerbaycan lehçesinde +(n)I 
şeklindedir (deryā+nı).

b. Türkmen Türkçesi lehçe özelliklerinin de yer aldığı me-
tinlerin dili hakkında bilgi bilgi verebilmek

 Aslında Çağatay Türkçesi edebî yazı dili ile yazılmış 
olmasına rağmen içinde bugünkü Türkmencenin 
lehçe özelliklerinin de bulunduğu metinler var-
dır. Bunlardan en önemlisi Mahtum Kulu’nun şiir-
leridir. Mahtum Kulu’nun eserlerinde geçen Türk-
mence özelliklerden bazıları şunlardır: Yönelme 
hâli eki +(y)A (bizlere, deryāya), ayrılma hâli eki 
+dAn (itden), sıfat-fiil eki –(y)An (diyenler, koyan-
lar), zamir n’si (aġzından), dodak ‘dudak’ ve iy- ‘ye-
mek’ kelimeleri.

c. Kıpçak Türkçesi lehçe özelliklerinin de yer aldığı me-
tinlerin dili hakkında bilgi verebilmek

 XV. yüzyıla kadar eserleri bulunan Kıpçakça, XVI.-
XIX. yüzyıllarda ürün vermemiştir. Kıpçak yazar-
ları ve şairleri Çağatay edebî yazı dilini kullanmış-
lardır. XVIII. yüzyılda Osmanlı Türkçesi de rağbet 
görmüştür.

1

2

3
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Kendimizi Sınayalım
1. XVI-XIX. yüzyıllar arasında ürün verilen Türk edebî yazı 
dilleri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

a. Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Osmanlı 
Türkçesi

b. Çağatay Türkçesi, Harezm Türkçesi
c. Harezm Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi
d. Kıpçakça, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi
e. Osmanlı Türkçesi, Çağatay Türkçesi

2. Aşağıdakilerden hangisi XVI-XIX. yüzyıllarda eser üre-
ten şairlerden biri değildir?

a. Şah İsmail Hataî
b. Hüseyin Baykara
c. Şiban Han
d.  Mahtum Kulu
e.  Bayram Han

3. Aşağıdaki şairlerden hangisinin dilinde edebî yazı dili-
nin dışında, başka lehçenin özellikleri de görülmektedir?

a. Hüseyin Baykara
b. Mirza Mehdi Han
c. Bâbür Şah
d. Mahtum Kulu
e. Yusuf Has Hacip

4. Ali Şir Nevaî’nin eserlerinde geçen kelimelerin sözlüğü-
nü yazan Osmanlı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Namık Kemal
b. Şemseddin Sami
c. Fuzuli
d. Niyazi
e. Şeyhülislam Yahya

5. Aşağıdakilerden hangisi Çağatay Türkçesi ile Osmanlı 
Türkçesi arasındaki farlılıklardan biri değildir?

a. Zamir n’sinin kullanılıp kullanılmaması
b. bol- / ol- farklılığı
c. Zarf-fiil eki olarak –(y)UbAn ekinin kullanılıp kulla-

nılmaması
d. Sıfat-fiil eki olarak –GAn ekinin kullanılıp kulla-

nılmaması
e. Emir-istek çekimlerinde -GAy ekinin kullanılıp kul-

lanılmaması

6. İçerisinde Azerbaycan Türkçesinin de özelliklerinin bu-
lunduğu metinlerde Osmanlı Türkçesinden farklı olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi görülür?

a. Kelime başında t- yerine d- kullanılır. 
b. Yükleme hâli eki olarak +(n)I kullanılabilmektedir.
c. Zarf-fiil eki olarak –(y)UbAn eki de kullanılabilir.
d. Yönelme hâli eki olarak +(y)A kullanılır.
e. Gelecek zaman eki olarak -GU kullanılır.

7. Aşağıdakilerden hangisi Çağatay Türkçesi ile yazmamıştır?
a. Turdı
b. Mirza Mehdi Han
c. Bâbür Şah
d. Ebu’l-Gazi Bahadır Han
e. Şah İsmail Hataî

8. XVII. yüzyılda hem Tatarca ve Nogayca hem de Azerbay-
can Türkçesi hakkındaki bilgileri hangi eserden öğreniyoruz?

a. Ali Şir Nevaî’nin “Muhakemetü’l-Lugateyn”inden
b. Fuzuli’nin “Beng ü Bade”sinden
c. Evliya Çelebi’nin “Seyahatname”sinden
d. Mahtum Kulu’nun “Divan”ından
e. Gaspıralı İsmail’in “Tercüman”ından

9. Bir beyitte kılmadı ‘kılmadı’, yollarda ‘yollarda’, men ‘ben 
(1. tk. zamiri)’, içgey ‘içecek’, başıġa ‘onun başına’, bildik ‘bil-
sin’ şekilleri geçiyorsa o beyit hangi şaire ait olabilir?

a.  Fuzuli
b. Nedim
c.  Şah İsmail Hataî
d.  Yusuf Has Hacip
e.  Şiban Han

10. Türk dilinin XVI-XIX yüzyıldan önceki dönemi ile XVI-
XIX. yüzyıllardaki dönem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur?

a. XVI. yüzyıldan önce sadece tek bir yazı dili vardı, XVI-
XIX. yüzyılda üç edebî yazı dili ile ürünler verilmiştir.

b. XVI. yüzyıldan önce iki yazı dili vardı, XVI-XIX. 
yüzyılda iki edebî yazı dili ile eserler üretilmiştir.

c. XVI. yüzyıldan önce üç yazı dili vardı, XVI. yüzyıl-
dan sonra iki edebî yazı dili ile eserler üretilmiştir.

d. XVI. yüzyıldan önce sadece tek bir yazı dili vardı, XVI-
XIX. yüzyılda iki edebî yazı dili ile ürünler verilmiştir.

e. XVI. yüzyıldan önce dört yazı dili vardı, XVI-XIX. 
yüzyıllarda da aynı yazı dilleri devam etmiştir.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e Yanıtınız yanlış ise “XVI. Yüzyıla Kadar Türk Yazı 

Dilinin Genel Durumu” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

2. b Yanıtınız yanlış ise “XVI-XIX. Yüzyıllarda Çağatay 
Türkçesi Eserleri ve Yazarları”, “XVI-XIX. Yüzyıllar-
da Azerbaycan Türkçesi Lehçe Özelliklerinin de Yer 
Aldığı Metinler” ve “XVI-XIV. Yüzyıllarda Türkmen 
Türkçesi Lehçe Özelliklerinin de Yer Aldığı Metin-
ler” konularını yeniden gözden geçiriniz.

3. d Yanıtınız yanlış ise “XVI-XIX. Yüzyıllarda Türkmen 
Türkçesi Lehçe Özelliklerinin de Yer Aldığı Metin-
ler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. d Yanıtınız yanlış ise “XVI-XIX. Yüzyıllarda Osmanlı İm-
paratorluğu Dışındaki Türk Yazı Dili” gözden geçiriniz.

5. c Yanıtınız yanlış ise “XVI-XIX. Yüzyıl Çağatay Türkçesi 
Dil Özellikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. b Yanıtınız yanlış ise “XVI-XIX. Yüzyılda Azerbay-
can Türkçesi Özelliklerinin de Yer Aldığı Metinlerin 
Dili” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. e Yanıtınız yanlış ise “XVI-XIX. Yüzyıllarda Çağatay 
Türkçesinin Yazarları ve Eserleri” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

8. c Yanıtınız yanlış ise “Evliya Çelebi’nin XVII. Yüzyıl 
Türk Lehçeleri Hakkında Verdiği Bilgiler konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yanıtınız yanlış ise “XVI-XIX. Yüzyıl Çağatay Türk-
çesinin Dil Özellikleri” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

10. c Yanıtınız yanlış ise “XVI. Yüzyıla Kadar Türk Yazı 
Dilinin Genel Durumu” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Bâbür Divanı’na ait metinde geçen Çağatay Türkçesinin ka-
rakteristik özellikleri şunlardır:
Ses özellikleri:
b- > m- : Bünyesinde geniz ünsüzü bulunan kelimelerin ba-
şındaki b- ünsüzü genizleşerek m- olur: min (< ben), mun-
ça ( < bunça)
bol- : ‘olmak’ (Bu fiil Osmanlı Türkçesinde ol- şeklini almıştır.)
bar- : ‘varmak, gitmek’ [Bu fiil Osmanlı Türkçesinde var- şek-
lini almıştır.]
e-ü > ö-ü : İlk hecesinde /e/ ünlüsü olup ikinci hecesinde /ü/ 
bulunan kelimelerde gerileyici dudak benzetmesi gerçekleşir 
ilk hecedeki /e/ sesi /ö/ hâline gelir. ösrük ( < esrük)

e > i : İlk hecedeki /e/ ünlüleri Çağatay Türkçesinde /i/ olur: 
işik (< eşik)
Şekil özellikleri:
Zamir n’si yoktur: Köktürkçeden beri 3. kişi iyelik eki üzerine 
hâl ekleri getirilirken ortaya çıkan zamir n’si Çağatay Türkçe-
sinde pek çok örnekte kaybolmuştur: köz+i+ge ‘(onun) gö-
züne’
+ni yükleme hâli: Osmanlı Türkçesinde +(y)I şeklindedir 
(köngül+ni)
+GA yönelme hâli: Osmanlı Türkçesinde +y)A şeklindedir 
(vasl+ı+ga).
+dın ayrılma hâli: Osmanlı Türkçesinde +dAn şeklindedir 
(köngl+üm+din)
Söz varlığı özellikleri:
tap- : ‘bulmak’ [Osmanlı Türkçesinde bul- şekli vardır]
işik : kapı [Osmanlı Türkçesinde kapu şekli vardır]
dik : ‘gibi’ [Bu işlevde Osmanlı Türkçesinde gibi kelimesi kul-
lanılır.]
öz: ‘kendi’ [Dönüşlülük zamiri Osmanlı Türkçesinde kendü 
kelimesidir.]
Bu gazelde, benzetme edatı olarak hem Çağatay Türkçesindeki 
“dik” kullanılmış, hem de Oğuzcadaki “kibi” kullanılmış.

Sıra Sizde 2
Fuzuli’ye ait beyitler o günkü Osmanlı Türkçesiyle büyük öl-
çüde aynıdır. Farklı olarak görülen özellikler ise şunlardır:
1. Birinci kişi zamirinin başındaki b- ünsüzü, bünyesindeki 

geniz ünsüzünde etkilenerek m- olmuştur (meni, mende, 
menem).

2. Benzetme edatı olarak Osmanlı Türkçesinde “gibi” kulla-
nılmaktayken, Fuzuli’de bazen Çağatay Türkçesindeki şe-
kil olan “tek/tik” kelimesi kullanılmıştır.

3. Hece sonunda kalın sıradan /k/ sesi Osmanlıcada kendi-
ni korumakta, çok nadiren sızıcılaşarak /ħ/ olabilmekte-
dir. Fuzuli’de ise bu sızıcılaşma daha yaygındır: çoħ (< çok).

Şah İsmail Hatai’nin Nasihatname adlı eserinin ilk 8 beyiti ta-
mamıyla Batı Oğuzcasıyla, yani o günkü Osmanlı Türkçesiy-
le aynıdır. O metnin tamamı incelenebilseydi, Fuzuli’nin di-
linde görülen farklılıklara rastlanacaktı.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Batı Türkçesinin edebiyat dili olarak ortaya çıkış sürecinin önemli noktalarını 
ve Batı Türkçesinin aydın zümre (divan) ve halk edebiyatının genel özellikleri-
ni açıklayabilecek,
Batı Türkçesinin edebiyat türlerini ve bu türlerin zirve edebiyatçıları ile eserle-
ri hakkında ve Batı Türkçesi edebiyat tarihinin akımları, gelişme dönemleri ve 
moti�eri hakkında bilgi verebilecek 
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. 

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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BATI TÜRKÇESİ
Oğuz Türkçesi şivelerinin oluşturduğu Batı Türkçesi bazı bilim adamları tarafından 
Güney-Batı Türkçesi, Güney Türkçesi veya Oğuzca olarak da adlandırılmıştır. Batı Türk-
çesi, günümüzde Azerbaycan Türkçesi, Horasan Türkçesi, Kaşgay Türkçesi, Irak Türk-
mencesi, Türkiye Türkçesi, Türkmenistan Türkmencesi ve bunların çeşitli bölgelerde ko-
nuşulan şivelerinden oluşur. XI. yüzyılda Selçuklu Devletinin, merkezi İslam coğrafyasın-
da bir imparatorluk olarak ortaya çıkmasıyla bu lehçeyi konuşan Selçuklu Devletinin yö-
netici sınıfı ile onun dayandığı geniş Oğuz-Türkmen kitleleri XIII. yüzyıldan sonra bu dil-
le yazılı eserler vermeye başlamışlardır. Oğuz yazı dilinin bir bilim ve sanat dili olarak or-
taya çıkışı, aynı zamanda bu toplumun İslamlaşması, İslami medeniyetin düşünce, inanç 
ve anlayışlarını özümsemesi ve bu doğrultuda yeni ve özgün eserler ortaya koymak için 
yaşadığı tecrübe ve aşamaları kapsayan kültür tarihinin doğrudan bir ürünüdür.

XIII. ile XV. yüzyıllar arasında önce büyük ölçüde Anadolu Türk beyliklerinin koru-
ma ve teşvikiyle, sonra Osmanlı Devletinin başta saray olmak üzere kültür muhitlerin-
de gelişen ve ortaya konan geniş çaplı çeviri, uyarlama ve özgün eserlerle Eski Anado-
lu Türkçesi adını verdiğimiz bir edebiyat ve bilim dili ve geleneği oluşmuştur. Bu gelenek, 
XV. yüzyılın ikinci yarısı ile XVI. yüzyılın başlarından itibaren yazı tarzı, imla, edebî şe-
killer, konu, dünya görüşü, üslup, kelime tercihi ve cümle yapıları gibi bir kültür ve ede-
biyat dilinin belli başlı alanlarında göreceli bir standartlaşmaya ve istikrara ulaşmıştır. Bu 
yönüyle Batı Türkçesi, yeni kültür ve edebiyat dili kimliğiyle sayısı yüzleri bulan edebi tür 
ve konu içinde binlerce çeviri, uyarlama ve özgün eserin ortaya konduğu yüzyıllarca sü-
recek bir kültür dili olarak ortaya çıkmıştır. Bu Türk kültür dili, tarihi dönemlerde Türk-
ler tarafından Lisan-ı Türki, Türki veya Türkçe olarak, Tanzimat döneminden sonra ise 
Osmanlı Devletinin dili olmasından dolayı Lisan-ı Osmani veya Osmanlıca olarak isim-
lendirilmiştir. Günümüzde bu tarihî kültür Türkçesine Osmanlı Türkçesi veya kısaca Os-
manlıca denmektedir. 

Osmanlıca terimi konusunda ne düşünüyorsunuz? Başka hangi terimler kullanılabilir?

XVI. YÜZYIL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATININ GENEL GÖRÜNÜŞÜ
XVI. yüzyılda Osmanlı Devletinin üç kıtaya yayılan bir imparatorluk olarak ortaya çıkma-
sıyla devletin kültür ve iletişim dili olan Türkçe de büyük bir yayılma ve gelişme imkânı 
bulmuştur. Türkçe, mektep, medrese, tekke, kışla, resmi daire ve padişah sarayı ile yüksek 
rütbeli memur ve komutan sarayları gibi sosyal alanlarda kullanılan ortak dil olmuştur. 

Batı Türkçesi

1
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İmparatorluğun çeşitli bölge ve şehirlerinde Türkçenin farklı şivelerini konuşan kesimler 
ile farklı dillere sahip kesimlerden gelen birçok kişi, eğitim-öğretim yoluyla veya üstlen-
dikleri devlet hizmetinin gereği olarak büyük ölçüde İstanbul ve yöresi şivelerine dayalı bu 
kültür dilini öğrenmiş, öğretmiş ve bu dille eserler yazmışlardır. Böylece devletin birçok 
kesiminde yaşayan eğitimli gruplar bir imparatorluk dili haline gelen bu resmî Türkçenin 
edebiyat ve kültür dili olarak yaygınlık kazanmasına destek olmuşlardır. 

Her ne kadar XVI. yüzyıldan itibaren Türkçede göreceli bir standartlaşma görülse de 
özellikle Doğu Anadolu, Azerbaycan ve Irak’ta yazılmış birçok eserde, Batı Anadolu’da 
yazılmış eserlerde rastlanmayan veya seyrek rastlanan ancak daha çok ağızlarda konuş-
ma dilinde rastlanabilecek bazı kelime ve eklere rastlanmaktadır. Genellikle Azerbay-
can ağızlarının tesiri olarak görülen bu durum Anadolu ağızlarında da kullanılan un-
surlar olduğu için anlaşılmaz değildir. Bu yörelerde daha Eski Anadolu Türkçesi döne-
minde yazan birçok şair hem özgün konu ve üslupları, hem de coşkun edalarıyla kla-
sik sayılabilecek nitelikte eserler ortaya koymuşlar, kendi dönemlerinde oldukları gibi 
sonraki dönemlerde de diğer şairler üzerinde oldukça büyük etkilerde bulunmuşlar-
dır. Bunlar arasında Hasanoğlu, Kadı Burhaneddin, Seyyid Nesimi ve Habibi önde ge-
lir. XVI. yüzyılda ise bu şive ve gelenek doğrultusunda yazan, ancak Türk şiir ve düzya-
zısını birkaç basamak üste taşıyarak ona çok daha görkemli bir kimlik kazandıran Bağ-
datlı Fuzuli olmuştur.

Kültür ve edebiyat dili olarak ortaya çıkan bu Türkçenin oluşmasında eğitimli kitleler, 
mektep, medrese ve tekkelerde eğitimini gördükleri Arap ve Fars edebiyatından aldıkla-
rı unsurlarla bu dili sürekli zenginleştirmişlerdir. Eski Anadolu Türkçesinin ilk dönemle-
rinden başlayarak edebiyat ve bilim dili için gerekli olan terim, kavram ve söyleyiş kalıp-
larının bu dillerden alıntılanarak kullanılması Türkçeye geniş bir kıvraklık, anlam çeşitli-
liği ve inceliği ile kültürel derinlik kazandırmıştır. Bu sayede edebiyat ve bilim alanların-
da çok soyut fikirler ile karmaşık ve çok boyutlu analiz ve değerlendirmelerin başarılı bir 
biçimde ortaya konulması mümkün hâle getirilmiştir. Bu doğrultuda imajlar, kavramlar, 
dinî ve tasavvufi inanç, olay, gelenek, anlayış ve tecrübeleri anlatan kelime, terim ve ifa-
deler din dili olması sebebiyle Arapçadan, edebiyat ve tasavvuf kültürü dili olması dolayı-
sıyla Farsçadan doğrudan doğruya alınarak Türkçede kullanılmaya başlanmış, bu durum 
günden güne yoğunlaşarak devam etmiştir. Özellikle eğitimli ve kültürlü çevrelerin mey-
dana getirdiği ve geliştirdiği divan şiirinde izlenen geleneksel Arap ve Fars retoriğinin bir 
gereği olarak kullanılan aruz vezni ile tam ve zengin kafiyeler ve edebi sanatların da bu 
yönde oluşturduğu gereksinmeler sonucu dile geniş çaplı Arapça ve Farsça dil unsurları 
yerleşmeye başlamıştır. 

Türkçeye Arapça ve Farsçadan alınan kelimler daha çok isim, sıfat ve az sayıda zarf ve 
bağlaçlar olmuştur. Her yeni giren bu türden kelimeler Türkçeye bir anlam inceliği katmış, 
karşılığı Türkçede var olan kelimelerin anlamlarıyla eşdeğerde olmamıştır. Yalın ve bağlam-
dan ayrı olarak tek başına değerlendirildiklerinde Türkçedeki karşılıklarıyla anlamca eşit 
gibi görülen birçok alıntı kelime aslında deyim, atasözü ve donmuş ifade kalıpları içinde 
yeni anlam nüanslarıyla bir diğerinin yerine geçemeyecek şekilde kullanılmaya başlamış, bu 
yönüyle Türkçeye büyük ifade inceliği ve anlatım gücü kazandırmıştır. Bu durumu açıkla-
yan belki de en iyi örnek Farsçadan geçen (Arapça kökenli) “kafa” kelimesidir. İlk bakışta, 
Türkçe baş kelimesinin eşanlamlısı olarak görülen bu kelimeden türetilen zeki anlamındaki 
“kafalı” veya bir şeyi düşünmeden öylesine söylemek veya uydurmak anlamındaki “kafa-
dan atmak” ifadelerinin “baş” kelimesinin kullanılmasına müsaade etmemesi ve kullanıldığı 
takdirde Türkçede farklı anlamlara sahip ifadeler yaratması bu durumu çok iyi açıklar. Bu 
bakımdan bu türden alıntılar sadece basit bir kelime alıntısı olmayıp o kelimelerle birlikte 
yeni görüş, duyuş ve anlayışları karşılayan soyut kavramları Türk kültür ve düşünce düze-
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nine yerleştiren ve Türkçenin kavram ve algılama dünyasının gelişmesine ve genişlemesine 
katkıda bulunan önemli dil unsurları olmuştur. 

Arapça ve Farsça dil unsurlarının Türkçe yazılan eserlerde kullanım derecesi, yazarın 
eğitim seviyesi, içinde bulunduğu edebi çevre, işlediği konu ve hitap ettiği kişilerin sosyal 
statüsüne göre değişiklik göstermiştir. Genellikle çok iyi din ve edebiyat tahsili görmüş, 
aydınlar çevresinde eserler üreten ve eserlerinin okuyucusu olarak tahsilli ve yüksek bü-
rokrat ve aydın kesimlere hitap eden yazarlar eserlerinde çok yoğun bir şekilde konuşma 
Türkçesinde rastlanmayan Arapça ve Farsça dil unsurlarını kullanmışlardır. Bu durum 
bazı eserlerde öylesine güçlü bir şekilde kendini göstermiştir ki Arapça ve Farsça unsur-
larla oluşturulmuş çok süslü ve giri� tamlama ve cümle yapıları bazen eserin konusunu ve 
yazılış amacını ortadan kaldırmış, yazarın edebiyatı sadece bu iki dile hâkimiyetini ortaya 
koyduğu bir gösteriş ve övünme faaliyeti haline getirmiştir. Özellikle divan şiirinde, dinî, 
tarihi ve siyasi önder ve şahsiyetlerin övüldüğü alanlarla mensur eserlerde bulunan mu-
kaddime ismi verilen giriş bölümünde, dua, methiye ve tarihi önem ve saygınlığa sahip 
kişi, olay ve tecrübelerle ilgili konularda Arapça ve Farsça unsurlar çok daha yoğun biçim-
de göze çarpar. Bu kısımlarda ayrıca sık sık ayet ve hadisler ile Arap ve Fars edebiyatlarının 
meşhur yazar ve şairlerinin eserlerinden mısra, cümle, özdeyiş ve atasözleri olduğu gibi 
alınarak kullanılmıştır. Bundan dolayı bu türden eserlerin yazarlar gibi okuyucu kitlesi de 
benzer eğitim ve kültür birikimine ve dünya görüşüne sahip yüksek tahsilli aydınlardır. Bu 
eserlerde kullanılan Arapça ve Farsça unsurların derecesi yazarın ve okuyucunun eğitim 
seviyesini gösterme ve itibar kazanma vesilesi olmuştur.

Halk ve geniş kitleler için yazılan eserlerde kullanılan Türkçe daha sadedir. Bu eserler-
de kullanılan kelimeler daha çok konuşmada rastlanan türden kelimeler olduğu gibi cüm-
leler daha kısa ve kolay izlenebilir şekilde oluşturulmuştur. Halk için yazılan dinî nitelik-
li eserlerden ilmihaller (Akaid kitapları), peygamber tarihleri (Kısasü’l-Enbiyalar), sure ve 
hadis tercüme ve şerhleri, vaazlar, din dışı alanlardan rüya tabirleri (tabirnameler), çeşit-
li falnameler, aşk ve kahramanlık hikâyeleri, nasihatnameler, halk tıbbı gibi birçok alanda 
yazılan eserlerin dili ve üslubu okuyucunun seviyesi gözetilerek kaleme alınmıştır. Bun-
dan dolayı bu kitlelerin konuşma dilinde mevcut kelimeler kullanılırken üslup çoğunluk-
la basit tutulmuş, anlatım yaygın ve bilinen benzetme ve mecazlarla zenginleştirilmiştir. 

Gazel, kaside ve mesnevi gibi Arap ve Fars estetiği ile duygu ve hayal sisteminden olu-
şan şiir geleneği içinde gelişen divan şiiri, Türk divan edebiyatının kurulduğu on dördün-
cü ve on beşinci asırlardan başlayarak yerli hayat unsurlarını yansıtmaya başlamıştır. Bu 
durum XVI. yüzyılda çok daha ileri seviyelere çıkmış, Türk edebiyatı, dil ve üslup bakı-
mından yerli ve özgün, üstün nitelikli eserler ortaya koyan klasik edebiyat olgunluğuna 
ulaşmıştır. Şiirde Arap ve Fars geleneğinden geçen kelime, tamlama ve ifadelere yer veril-
miş olsa da, eserlerin temel dil yapısı, üslup ve anlatım şekli Türkçenin kıvraklığını orta-
ya çıkaran orijinal söyleyiş ve ifadeler ile onun gelişmesine büyük katkılarda bulunan güç-
lü bir şiir geleneği düzeyindedir. Bu eserlerde konuşma dilinden alınan atasözü ve deyim-
ler, güldürürken iğneleyen kinaye ve mecazlar, dua, beddua, isyan, nazlanma, serzeniş, se-
vinç, şikayet ve yalvarma bildiren kalıplaşmış ifadelerle şaşırtmaca ve ünlemlerin şairle-
rin zekice yarattıkları orijinal hayal ve fikirleri anlatmada başarılı bir şekilde kullanılması 
Türkçeye üstün bir sanat ve estetik gücü kazandırmıştır. Bu konuda kısa bir örnek olma-
sı bakımından, sadece XVI. yüzyılın değil bütün Türk edebiyatının en büyük şairlerinden 
Fuzuli’nin “Eksik olmaz gamımız bunca ki bizden gam alıp / Her gelen gamlı gider şād ge-
lip yanımıza”, “Cān ver gönül ol gamzeye kim bunca zamandır / Cān içre seni sakladığımız 
anın içindir”, “Savdı Mecnūn nevbetin imdi menem rüsvā-yı aşk / Doğru derler her zaman 
bir āşıkın devrānıdır” ve “Ger derse Fuzūlī ki güzellerde vefā var / Aldanma ki şair sözü el-
bette yalandır” gibi mısraları ile Baki’nin “Hoş geldi bana meygedenin āb ü havāsı / Billāh 
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güzel yerde yapılmış yıkılası” ve “Avāzeyi bu āleme Dāvūd gibi sal / Bākī kalan bu kubbede 
bir hoş sadā imiş” gibi mısraları bir bakışta bu şairlerin şiir dünyası ve sanat zevki kurma-
da Türkçeyi ne kadar başarılı bir şekilde değerlendiklerini göstermektedir.

Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçede işlevleri konusunda neler düşünüyorsunuz? 

Kültür ve Edebiyat Merkezleri 
Türk edebiyatı ve kültürünün merkezi bu dönemde, şüphesiz Osmanlı İmparatorluğunun 
başkenti İstanbul’dur. Bağdat, Bursa, Edirne, Kastamonu ve Kütahya gibi şehirlerde edebi 
ve kültürel faaliyetler sürüyor olsa da çekim merkezi İstanbul’dur. Çeşitli Türk şehirlerin-
de yetişmiş ve bilgi ve yetenekleriyle güçlerini kanıtlamış şair ve yazarlar ya resmi görevli 
olarak veya kendi istekleriyle İstanbul’da toplanmış, burada yaşamaya ve eserler üretmeye 
başlamışlardır. Şehrin mektep ve medreseleriyle, sarayın Enderun mektebinde yetişen çok 
sayıda yazar, şair, ilim ve kültür adamı bu gelen sanatçı topluluklarıyla birlikte İstanbul’u 
bir kültür ve edebiyat merkezi haline getirmiş, böylece sarayda da hâkim durumda olan 
İstanbul konuşma Türkçesi özelliklerine bağlı bir edebiyat dili şekillenmeye başlamıştır. 
Edebi dilin kurulmasında olduğu gibi edebi eserlerin yazılması, desteklenmesi ve çoğal-
tılması alanında da devlet yönetim mekanizmasının merkezi olan saray mensupları öncü 
olmuştur. Bu bakımdan, kendileri de şair ve sanatçı olan padişahlardan başka kadın sul-
tanlar, şehzadeler, vezirler, üst düzey devlet memurları ve askeri komutanlar, sanat ve ede-
biyat faaliyetlerini çeşitli yol ve vesilelerle desteklemişlerdir. Gerçekten de XVI. yüzyılda 
hüküm süren Osmanlı padişahları ve şehzadeleri sadece şair ve yazarları korumakla kal-
mamış, kendileri de şiir ve edebiyatla uğraşmışlardır. Bu asırda padişah II. Beyazıt (Adli), 
Yavuz Sultan Selim (Selimi), Kanuni Sultan Süleyman (Muhibbi), II. Selim (Selimi), Sul-
tan III. Murat (Muradi) ile birlikte şehzadelerden Cem Sultan, Şehzade Korkut (Harimi), 
Mustafa (Muhlisi) şiirleriyle kültür hayatına katkıda bulunmuşlardır. Bu devlet yönetici-
leri sanat ve edebiyat meclislerinde şair ve yazarların kendi sanat güçlerini ifade etmele-
rine olanak sağlamış, edebi eserleri ödüllendirdikleri gibi kendi istedikleri konular hak-
kında eserler sipariş vererek de onların çalışmalarını ve yaratıcılıklarını teşvik etmişler-
dir. XVI. yüzyılda Hayali ve Baki’nin Kanuni Sultan Süleyman’dan teşvikler görmesi, Ber-
gamalı Kadri’nin Osmanlı Türkçesi grameri üzerine yazdığı “Müyessiretü’l-Ulûm” isim-
li eserini Kanuni’nin veziri ve aynı zamanda sanatçıların hamisi Pargalı İbrahim Paşa’ya 
sunması bu durumu gösteren örneklerlerdir. 

4. Dönemin Önde Gelen Şairleri
Bu bağlamda XVI. yüzyıl, Türk dilinin edebi ekol kuran etkili şairlerinin Türkçenin üs-
tün nitelikli eserlerini yazarak güçlerini ve sanatlarını asırlarca hissettirecekleri bir çağ 
olmuştur. Bu şahsiyetler eserlerinde genel İslami edebiyat konularını yaygın olarak işle-
seler de yavaş yavaş yerel Türk örf ve adetlerini, günlük hayat olaylarını, askeri başarı-
ları, mizahi olay ve yergileri gene yaygın Türkçe kelime ve ifade yollarıyla dile getirme-
ye başlamışlardır.

Fuzuli ve Eserleri
Bağdat ve çevresindeki Türk toplumu içinde doğup büyüyen ve hayatının sonuna kadar 
orada yaşadığını sandığımız Fuzuli, Türkçeden başka Arapça ve Farsça eserler yazmış olsa 
da esas büyük eserlerini Türkçe yazmış, sanat gücünü anadili olan Türkçede göstermiş-
tir. Divan şiirinin gazel, kaside, mesnevi, murabba, muhammes müseddes gibi hemen he-
men bütün türlerinde söyleyiş, teknik ve üslup özellikleriyle ve yüksek nitelikli eserler or-
taya koyan şairin eserleri asırlarca örnek eserler olarak okunmuş, okutulmuş, dili ve anla-
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tımıyla sonradan yetişen nesilleri derinden etkilemiştir. Yazdığı bir çok eser arasında özel-
likle Türkçe Divanı, Leyla vü Mecnun mesnevisi ve yer yer şiir parçalarıyla zenginleştiril-
miş Kerbela vakasını anlattığı Hadikatüs-Süeda (Saadete Ermişlerin Bahçesi) isimli men-
sur eseri ile Şikāyetnāme olarak bilinen mektubu çok sevilmiştir. Şiirlerinde ortaya konan 
alçak gönüllülük, aşk yolunda çekilen acı ve ıstırabı samimi kabulleniş, gönül adamlığı ve 
dervişane eda, tekkelerde, dost meclislerinde ve sanat ortamlarında esasen tasavvufi kül-
türü özünde yaşatan geniş halk kitleleri tarafından çok benimsenmiştir. Onun “Saçma ey 
göz eşkden gönlümdeki odlare su” mısrasıyla başlayan Su Kasidesi, “Perişān hālin oldum 
sormadın hāl-i perīşānım” mısrasıyla başlayan murabbası ve birçok gazeli ezberlenerek 
dilden dile, kuşaktan kuşağa geçmiş, kültür Türkçesinin ortak değeri olmuştur. 

Fuzuli’nin dili Eski Anadolu Türkçesi ile Azeri şivelerinin birçok özelliklerini yansıtır. 
Bununla birlikte bu dönemde Osmanlı sahası şiveleri ile Azerbaycan sahası şiveleri ayrıl-
mış olmadığı için Fuzuli, eserleriyle hem Oğuz Türkçesinin çeşitli şivelerinin konuşuldu-
ğu Azerbaycan, Irak ve Doğu Anadolu bölgelerinde hem de Anadolu, Balkanlar, Kırım ve 
Mısır coğrafyasında Türk şiirinin üstad şairi olarak üne ve saygınlığa kavuşmuştur. Son-
raki dönemlerde, özellikle Azerbaycan bölgesi yazar ve şairlerinin Hindistan, Harezm ve 
Maveraünnehr bölgesiyle yakın ilişkileri sonucu şairin eserleri Orta Asya Türk bölgelerin-
de de okunmuş ve çoğaltılmış, ve böylece Çağataycanın hakîm ve güçlü olduğu bu bölge-
lerde de Oğuzcanın edebi bir dil olarak varlığı ortaya konmuştur. Çağatay şiirinin büyük 
şairi Ali Şir Nevayi ile birlikte Fuzuli’nin eserlerine de bu bölgelerde şerhler yazılmış, eser-
lerinde kullandığı kelime ve ifadeleri açıklayan lügatler hazırlanmıştır. 

Fuzuli, Türkçe eserlerindeki üstün edebi gücü ve başarısıyla birlikte yazdığı Arapça 
ve Farsça eserler sayesinde de dönemin prestijli dilleri olan Arapça ve Farsçanın karşısın-
da Türkçenin edebi bir dil olarak varlığını kabul ettiren önemli sanatçıların başında gelir; 
çünkü Türkçe konuşamayan İslami toplumlara, bir Türk olarak onların kendi bildikleri 
dillerle ulaşabilmeyi başarmıştır. Nitekim Farsça divanının önsözünde şair “Bazen Arap-
ça şiirler söyledim. Bu benim için kolaydı, çünkü Arapça benim ilmi konularda kullan-
dığım dildi. Bazen yeteneğimin atını Türk dili meydanında koşturdum ve Türkçedeki söz 
güzellikleriyle Türk sanatseverlere zevk verdim. Bu benim için zor olmadı, çünkü bu be-
nim asli duyuş ve düşünüşüme uygun olan dildi. Bazen de Fars dili ipliğine inciler diz-
dim” diyerek hem bu dillerdeki bilgisini, hem de sanat ve bilim vadisindeki yeteneklerini 
dönemin Türkçe bilmeyen okuyucusuna da anlatır. Benzer düşünceyi daha etkili bir ifa-
deyle Hadikatü’s-Süeda isimli eserinde “Ey feyz-resān-ı Arab ü Türk ü Acem / Kıldın Ara-
bı efsah-ı ehl-i ālem / Etdün fusahā-yı Acemi İsī-dem / Men Türk-zebāndan iltifāt eyleme 
kem” (Ey Arap, Acem ve Türk milletine feyiz veren Allahım. Sen Arapları alemin en fasih 
konuşan milleti yaptın. Acem edebiyatçılarının sözlerine İsa nefesi gibi can verdin. Ben 
Türkçe konuşuyorum, benden yardımını esirgeme.) diyerek diğer diller karşısında Türk-
çenin gelişmesi ve yer edinmesi için ne kadar çırpındığını ve mücadele ettiğini ortaya ko-
yar. Şairin verdiğimiz bu mısraları Türkçenin İslami edebiyat bağlamı içinde bir edebiyat 
dili ve evreni oluşturduğunu açıklayan bütün İslam coğrafyasına ulaştırılmış bildirge ni-
teliğindedir. Daha XI. yüzyılda, Oğuzların Selçuklu Devletini kurdukları esnada, Kaşgar-
lı Mahmut, Türkçenin gücünü göstermek için Türk lehçelerinin sözlük ve grameri üzeri-
ne yazdığı Divanü Lügati’t-Türk isimli çalışmasını Bağdat’ta hazırlamış ve bunu dönemin 
en büyük dinî ve siyasi otoritesi olan İslam halifesine sunmuştu. Kaşgarlı, eserinde Türk-
çe kelime ve cümlelerin gramer özelliklerini açıklarken döneminde henüz İslami denebi-
lecek Türk edebiyatı geleneği oluşmadığı için halk edebiyatı verilerini kullanmış ve Türk-
çenin edebi şivesi olarak Karahanlı bölgesinin Türkçesi olan Hakaniye lehçesini göster-
mişti. İşte aradan beş asır geçtikten sonra, XVI. yüzyılda, Fuzuli, kaderin bir cilvesi olarak 
yine Bağdat’tan seslenerek, eserlerindeki çeşitlilik, orijinallik, dinî ve tasavvufi derinlik ve 
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sahip olduğu geniş okuyucu ve izleyici kitlesiyle Oğuz Türkçesinin, İslam medeniyetinin 
yeni ve güçlü bir edebi dili olarak Arapça ve Farsçanın yanında yerini almasını sağlamış 
önemli birkaç yazar ve şairden birisi olmuştur.

Fuzuli’nin edebî kişiliği hakkında geniş bilgi için XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı kitabınızdan 
“Fuzuli (1483-1556)” başlıklı konuyu (s. 39-49) okuyunuz.

Fuzuli’nin, Batı Türkçesinin edebi dil olarak ortaya çıkmasında ve kendisini kabul ettirme-
sinde ne gibi etkisi olmuştur?

Baki
İstanbul’da doğup büyüyen ve çok güçlü bir medrese tahsili yaptıktan sonra döneminin en 
yüksek makamlarına kadar çıkan Baki, şiir alanında sadece XVI. yüzyılın değil Türk di-
van şiiri tarihinin en başarılı şahsiyetlerinden birisidir. Şiirlerinde dindışı konuları işleyen 
şairin ileri sürdüğü fikirler, yarattığı hayaller ve dünyaya bakış açısı oldukça serbest, ra-
hat ve özgündür. Türk şiirine aruz veznini son derece doğal bir akıcılıkla uygulayan şai-
rin özellikle gazellerindeki mısra ve beyit bütünlüğü dikkat çekicidir. Yerli hayat unsurla-
rını İmparatorluğun başkent İstanbul şivesiyle dillendiren şairin Osmanlı şiir dili gelene-
ğinin kurucularından olduğuna şüphe yoktur. Şairin birçok beyit ve mısrası özdeyiş ha-
linde kültürlü kesimlerce asırlarca zevkle okunmuş ve ezberlenmiştir. Bunlar arasında bu 
beyitler sayılabilir: “Kadrini seng-i musallāda bilip ey Bākī / Durup el bağlayalar karşı-
na yārān saf-saf ”, “Avāzeyi bu āleme Dāvūd gibi sal / Bākī kalan bu kubbede bir hoş sadā 
imiş”, “Minnet Hudā’ya devlet ü dünyā fenā bulur / Bākī kalır sahīfe-i ālemde adımız”.

Baki’nin edebî kişiliği hakkında geniş bilgi için XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı kitabınızdan 
“Baki (1526/27-1600)” başlıklı konuyu (s. 49-59) okuyunuz.

Bağdatlı Ruhi
Bağdatlı Ruhi’ye ise ününü kazandıran sadece XVI. yüzyılın değil belki de bütün Türk 
edebiyatının en güzel yergi şiirlerinden sayılan terkib-i bendi olmuştur. Şairin eserlerinde 
geçen “Gör zāhidi ki sāhib-i irşād olayın der / Dün mektebe vardı bugün üstād olayın der”, 
“Dünyā talebiyle kimisi halkın emekde / Kimi oturup zevk ile dünyāyı yemekde”, “Hālin 
kime açsan sana bir hikmeti var der / Öldürdi bizi āh bilinmez mi bu hikmet” gibi beyitle-
ri Türkçenin kalıplaşmış ifadeleri haline gelmiş, her dönem zamandan ve şartlardan şika-
yet eden kesimlerce tekrar edilerek asırlarca dilden dile aktarılmıştır.

Bağdatlı Ruhi’nin edebî kişiliği hakkında geniş bilgi için XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı kitabı-
nızdan “Bağdatlı Ruhi (1534/35-1605/6)” başlıklı konuyu (s. 93-99) okuyunuz.

Hayali
Bu dönemde önceki yüzyılda Necati ve Ahmet Paşa’yla sınırlı bir şekilde başlatılan yer-
li hayat unsurlarını yöresel ifadelerle yansıtma girişimi devam ettirilmiştir. Bu şairlerden 
Hayali, Vardar Yenicesi’nde doğup büyümüş, İstanbul’a gelerek saray meclislerinde bulun-
muştur. Tasavvufa meyil göstermiş, derviş hayatı yaşamış ve şiirlerinde samimi bir sufi 
olarak ortaya koyduğu rindane edası ve yer yer görülen Rumeli Türkçesi özellikleriyle 
oluşturduğu özgün söyleyişler büyük beğeni kazanmıştır. Onun meşhur “bilmezler” re-
di�i gazelinde geçen “Ol māhīler ki deryā içredir deryāyı bilmezler” bir özdeyiş halinde 
Türkçede yaygın olarak kullanılmıştır. Padişah Kanuni tarafından da çok sevilen şaire ha-
yatının sonuna doğru bir sancak bağlanmış ve bey unvanı verilmiştir.   
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Hayali’nin edebî kişiliği hakkında geniş bilgi için XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı kitabınızdan 
“Hayali (1497/99-1556/57)” başlıklı konuyu (s. 72-76) okuyunuz.

Diğer Önemli Şahsiyetler 
Yukarıda gösterilen şahsiyetlerden başka bu dönemde şiirlerinde yansıttıkları yerli hayat 
tasvirleri, özgün imgeleri ve söyleyiş gücü bakımından Zati, Hayreti, Nev’i daha çok gazel 
türünde ünlenmişlerdir. Taşlıcalı Yahya, Kara Fazlı, Lāmī ve Azeri İbrahim Çelebi ise yaz-
dıkları mesnevilerle kendilerini kabul ettirmişlerdir.   

Zati, Nev’i ve Lāmī hakkında geniş bilgi için XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı kitabınızdan “Zati 
(1471-1546)” (s. 65-72), “Nev’i (1533/4-İstanbul 1599)” (s. 76-80), “Lāmī Çelebi (1472-
1534)” (s. 89-91) başlıklı konuları okuyunuz.

Şiirde Yeni Tarz ve Üsluplar
Bu yüzyılda Türk şiiri içinde Türkçenin gelişmesi ve olgunlaşması için yapılan başka bi-
linçli girişimler vardır. Agehi, şiirlerinde denizcilikle ilgili terim ve ifadeleri yaygın kulla-
narak edebi dile yeni bir anlatım gücü, söyleyiş güzelliği ve samimiyet katmıştır. Onun “Ey 
gönül nice yatursın bu limān-ı tende / Himmetin lengerin al mevsimidir aç yelken” tarzın-
daki beyitlerinin Türkçeye yeni benzetmeler ve mecazlar kazandırdığı açıktır. 

Tatavlalı Mahremi ile Edirneli Nazmi gazellerinde basit Türkçe (Türki-i basit) denilen 
halkın konuşma dilinin yalınlığı ve akıcılığını yansıtan bir kelime hazinesi ve üslup dene-
mişlerdir. Mahremi’nin “Gördüm seğirdir ol alā gözlü geyik gibi / Düşdüm saçı tuzağına 
bön üveyik gibi” gibi yalın Türkçeyle yazılmış beyitler özgün bir üslubun ürünüdür. Halk 
Türkçesini aydın edebiyatının ve yazı dilinin merkezine koymaya çalışan bu girişimler 
sonraki dönemlerde yer yer devam ettirilse de şiir ve edebiyat dili ayrı bir gelenek olarak 
varlığını sürdürmüştür. Halk konuşma Türkçesi daha çok halk edebiyatı türlerinin ortak 
dili olmuş, geniş halk kitleleriyle haşır neşir olmuş halk âşıklarının, ozanların, kıssahanla-
rın, meddah ve ortaoyunu ustalarının ortak dil ve üslubu olarak yaşamıştır. 

XVI. Yüzyıl Nesir Yazarları ve Türkçe

Süslü Nesir
Bu asırda nesir sahasında göze çarpan en önemli özellik edebi nesir (inşa) denilen Arapça 
ve Farsça kelimeleri içeren terkiplerle kurulmuş ağır ve uzun cümle yapılarına sahip düz-
yazı üslubunun yaygınlık kazanmasıdır. Ağır ve külfetli bir cümle yapısına sahip olan bu 
tür süslü nesir eserlerinin yazarları gibi okuyucuları da Arap ve Fars dili ve edebiyatı ge-
leneklerini iyi bilen dönemin yüksek tahsilli aydınlarıdır. Bu tür düzyazı eserlerinde üslu-
bu oluşturan temel anlayış nesir yapısını seci adı verilen iç kafiyelerle ve aralara serpişti-
rilen beyit ve kıtalarla şiire yaklaştırmaktır. Şiirin öz ve hakiki edebiyat sanatı olarak algı-
landığı çağlarda nesir alanında bu türden yaklaşımlar aydın zümre edebiyatında çok yay-
gındır. Aydın zümre nesri daha çok resmi olarak görevlendirilmiş devlet memurları ile 
ulema mensupları tarafından izlenmiş olsa da ağdalı ve karmaşık üslup eserlerin esas ola-
rak giriş kısımlarıyla yüksek şahsiyetlerin anlatıldığı paragra�arda daha kuvvetlidir. Sıra-
dan olayların anlatıldığı kısımlarla karşılıklı diyalogların nakledildiği bölümlerde üslup 
birden bire sadeleşir. Edebi üslup daha çok sosyal ve siyasal olayların anlatıldığı vekayi-
name ve tarih türü ile yazar ve şairlerin tanıtıldığı tezkire türünde yaygın olarak kullanıl-
mıştır. Dönemin önemli münşilerinden (inşa yazarlarından) olan Ahdi (Gülşen-i Şuarā), 
Âşık Çelebi (Meşāirü’ş-Şuarā), Ferīdun Bey (Münşeāt) Gelibolulu Mustafa Āli (Künhü’l-
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Ahbār, Kavāidü’l-Mecālis, Menākıb-ı Hünerverān), Hoca Saadeddin (Tācü’t-Tevārih), Kı-
nalızade Ali Çelebi (Tezkiretü’ş-Şuāra), Latifi (Tezkire), Nişancı Celālzāde Mustafa Çele-
bi (Tabakātü’l-Memālik fi Derecetü’l-Mesalik), gibi bir grup sanatçı bu üslubu yaygın ola-
rak kullanan yazarlardır.

Süslü nesrin özelliklerini kısaca şöyle özetleyebiliriz:
a. Konuşma dilinde kullanılmayan bir çok Arapça ve Farsça kelime kullanılmıştır. 
b. Arapça ve Farsça kelimeler sık sık üçlü, dörtlü, hatta beşli Farsça terkipler içinde 

kullanılmıştır.
c. Sık sık tarihi olaylara ve şahsiyetlere telmihte bulunulmuş, soyut ve karmaşık teş-

bih, istiare ve mecazlar kullanılmıştır. 
d. Cümleler birbirine secilerle ve edatlarla bağlanarak uzatılmış ve konunun ana fik-

rini anlamak zorlaşmıştır.
Süslü nesir aydın edebiyatında bir tarz olarak, ortaya konan divan, mesnevi, tarih, tez-

kire gibi belli başlı bütün eserlerin giriş kısımlarında, memurlar arasında yapılan resmi 
yazışmalarda, padişah fermanlarında, diplomatik yazışmalarda, dilekçe, diploma, tapu 
gibi resmi belgelerde ve bilimsel ve teknik içerikli birçok eserde yaygın olarak kullanılmış-
tır. Bir başka deyişle tahsilli kesimlerin birbirleriyle olan yazılı iletişimlerinde kullandık-
ları üsluptur. Bu nesir anlayışının kelime hazinesi, cümle anlayışı ve kimi üslup özellikle-
ri çeşitli ekleme ve düzenlemelerle modern dönemlerde de Türkçenin tıp, hukuk ve kanun 
dili alanlarında kendisini hissettirmiştir. 

Süslü nesre örnek:
Zebān-ı Türkīde şi’r ü inşāya müte’allik ne kadar dīvān ü risāle vü dāstān ü makāle 

var ise tetebbu’ u tefahhus kıldım ve müddet-i mütemādī sāl-hūrde vü rūzgār-dīde, 
sühān-şinās ü efsāh-nās azīzlerden istifsār ü isti’lām édüp fuzalā sohbetlerinde ve bülegā 
cem’iyyetlerinde mahall ü münāsebetle okunan şi’r-i rengīni ve sahāyif-i havātır-ı yārānda 
ve defātir-i zamāyir-i ehl-i irfānda bulunan nazm-ı güzīni, şu’arā-yı Rūmun mü’ellefāt ü 
musannefātı ile cem’ édüp... (Latīfi Tezkiresi önsözü)

Orta Nesir
Osmanlı aydınlarının geniş okuyucu kitlelerini düşünerek kaleme aldıkları konuşma dili 
özelliklerine yakın daha sade, anlaşılır ve külfetsiz nesir üslubudur. Eğitimli kesimlerin 
günlük konuşmalarında da kullandıkları alıntı kelime, kısa terkipler ve yaygın olarak bili-
nen İslami ve ilmi terimler bu nesir üslubunda tabii bir şekilde kullanılır. Burada terkipler 
ve cümleler nispeten daha kısa, örnekler ve edebi sanatlar daha somut ve hayattandır. Bu 
üslupla yazanlar arasında Fuzuli (Hadikatü’s-Süedā), Latifi (Evsāf-ı İstanbul), Lütfi Paşa 
(Tevārih-i Āli Osman, Āsafnāme), Mehmed Âşık (Menāzirü’l-Avālim), Selaniki Mustafa 
Efendi (Selaniki Tarihi), Sā’i Çelebi (Tezkiretü’l-Bünyān), Sehi Bey (Heşt Behişt), ve Seydi 
Ali Reis (Mir’ātü’l-Memālik, Kitābü’l-Muhit) yüzlerce yazar arasında öne çıkan isimlerdir.

Orta nesre örnek:
Ve benim dahi pādişāhum Sultān Süleymān Han hazretlerine arzım bu vechile olmışdı 

ki selātın-ı selefde berre mālik çokdur, bahre mālik azdur. Ve bahr seferi tedbirinde kāfir 
bizden artukdur, biz ana gālib gereküz deyü arz étdügümde cevābı ‘sözün hakdur, öyle ge-
rekdür’ déyü buyurmışdur. (Lütfi Paşa, Āsafnāme).

Gerçi merhūmun intikālin bilmez ādem kalmamış idi ve merhūmun meyyiti bu vakte 
değin kırk sekiz gün setr olunmış idi. Ammā keşf-i sırr āşkāre olup kırk sekiz yıldan berü 
serīr-i izzetde pādişāh-ı ālem-penāh mevti te’sīr édüp sūziş-i mātem ile herkes āh ü nāle 
vü efgāne āgaz eyledi ve hāy hāy ile ağlaşup inleşdiler. Ve şol mertebeye vardı ki yürime-
yüp ‘hāy Sultān Süleymān hāy’ deyü feryāda başladılar. (Selaniki Tarihi)
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Orta nesir halk için yazılan kānunnāmelerde, halka yönelik fetvalarda, tarihlerde, se-
yahat eserlerinde daha yaygın kullanılmıştır. Aydın zümre edebiyatında en çok kullanılan 
nesir üslubu bu üsluptur. Şurasını da söylemek gerekir ki süslü nesir ve orta nesir olarak 
belirttiğimiz eserlerin yazarları aydın kesimden oldukları için eserlerinde yer yer her iki 
üsluba da dahil edilebilecek kısımlar görülebilir. 

Halk Nesri
Halkın günlük konuşma Türkçesi unsurlarıyla oluşturulmuş mensur destanlar, halk 
hikâyeleri, peygamber kıssaları, menakıpnameler, masallar, nasihatnameler, falnameler ve 
ilmihaller halk nesri üslubuyla yazılmıştır. Konuşma dilinin kelime hazinesi ve cümle ya-
pısıyla kurulan bu üslupta halk inançları, atasözleri, basit benzetme ve istiareler ve günlük 
hayattan alınan örnekler çok kullanılır. Halkın konuşma diliyle yazıldığı için bu tür eser-
lerde yer yer şivelerden alınmış kelime, ifade ve gramer şekilleri ile ağızlarda yaşamaya de-
vam eden Eski Anadolu Türkçesinin özellikleri de görülür. 

Osmanlıcada görülen 3 tür nesir üslubunun genel özellikleri nelerdir? Bugün Türkiye Türk-
çesinde farklı nesir üsluplarından söz edilebilir mi?

Halk nesri konusunda daha fazla bilgi için aşağıdaki makaleyi okuyabilirsiniz: Turan, F. (1998). 
“Halk Osmanlıcası I: Melhameler ve Bir XVII.. Yüzyıl Melhamesi,” Bir: Türk Dünyası İnceleme-
leri Dergisi; Prof. Dr. Kemal Eraslan Özel Sayısı (Festschri�), 9-10, İstanbul, s. 681-705 .

XVI. Yüzyıl Nesir Yazarları ve Türkçe konusuna ek olarak XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı kitabı-
nızdan “XVI. Yüzyılda Nesir” konusunu (s. 148-165) okuyunuz.

XVI. Yüzyıl Halk Edebiyatı
Geniş halk kitlelerinin konuşma dili ve edebi zevki esas olarak halk âşıklarının koş-
ma, semai ve türkü gibi halk müziği ve şiiri türlerinde, meddah ve kıssahanların 
hikâyelerinde, ortaoyunu ve karagöz gibi halk gösteri sanatlarında günlük olaylardan ve 
gelişmelerden alınan unsurlarla zenginleşerek devam etmiştir. Gezgin halk âşıkları şe-
hir şehir, kasaba kasaba gezerek düğünlerde, meydanlarda, kahvehanelerde veya varlık-
lı kişilerin evlerinde kurulan meclislerde hem kendi başlarından geçen ve şahit oldukla-
rı aşk, ayrılık ve sevgiliden şikayet gibi bireysel tecrübeleri, hem de toplum içinde mey-
dana gelen bayram, eğlence, kutlama, savaş, yangın, zafer gibi sosyal ve siyasi olayları 
sazlı sözlü dillendirmişlerdir. Bu âşıklar Türk dili ve kültürünün ortak amaç ve moti�er 
çevresinde gelişmesi ve birbirinden uzak yöre ve bölgeler arasında yayılması konusun-
da büyük işlevlere sahip olmuştur. Denebilir ki kelime hazinesi, gramer şekilleri ve sanat 
zevki alanlarında Türkçenin belirli seviyede istikrara ve standarda ulaşmasına bu gezgin 
âşıkların etkisi büyük olmuştur. Çeşitli dönemlerde çöğürcü, âşık, hak aşığı veya ozan 
gibi isimlerle nitelendirilen gezgin âşıklar aydın zümre tarafından küçümsenmiş olsa da 
geniş halk kitleleri tarafından büyük saygıyla karşılanmıştır. Hece vezni ile dörtlük biri-
minin esas olduğu halk şiiri konu bakımından dindışı ve dinî/tasuvvufi (tekke şiiri) ol-
mak üzere iki bölümde incelenir. 

Dindışı âşık edebiyatının bu dönemde temsilcileri arasında Bahşi, Ozan, Kul Mehmet, 
Öksüz Dede ve adına destanlar söylenen Köroğlu vardır. Bahşi’nin “yürüdü” redi�i koş-
ması Sultan Selim’in Mısır Seferini anlatır. İlk kıtası şöyledir:
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Sultan Selim cülusunda
Sala dedi de yürüdü
Gidelüm Mısır’a doğru
Yola dedi de yürüdü.

Köroğlu 
Bu âşıklar arasında Köroğlu’nun yiğitlik ve kahramanlık temalı bir çok koşması (koçak-
lamaları) Türkçenin bu konularla ilgili en etkileyici ve meşhur şiirleridir. Bunlar arasında 
“gümbürlenir” redi�i koşma Türk ellerinde ve obalarında en çok çalınıp söylenen ve bili-
nen koşmalardan olmuştur. İlk kıtası aşağıdaki gibidir:

Merd dayanır nāmerd kaçar
Meydān gümbür gümbürlenür
Şāhlar şāhı dīvān açar
Dīvān gümbür gümbürlenür.

Pir Sultan Abdal  
XVI. yüzyılın en önemli tekke şairi Pir Sultan Abdal’dır. Batıni tasavvufi görüşlere sahip 
Kızılbaş Türkmenler arasında pir olarak kabul edilen Pir Sultan Abdal’ın birçok şiiri batı-
ni görüşlere sahip Türkmen gruplar arasında çok ünlenmiş Türkçenin en çok çalınıp söy-
lenen ilahi ve nefeslerinden olmuştur. Şairin aşağıda gösterilen meşhur “ağaçdandur” re-
di�i ilahisinin ilk kıtasında görülen Türkçenin sadeliği ve işlekliği onun şiirlerinin daimi-
liğinin ve yaygınlığının sebeplerini de ortaya koyar:

Öt benim sarı tanburam
Senin aslın ağaçdandur
Ağaç dersem gönüllenme
Kırmızı gül ağaçdandur. 

XVII. YÜZYIL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATININ GENEL GÖRÜNÜŞÜ
XVII. yüzyılda imparatorluk ulaşacağı en geniş sınırlara ulaşmış, ancak devlet yönetimin-
de, orduda ve kurumların işleyişinde yavaş yavaş bozulmalar başlamıştır. Avrupa toplumla-
rında zenginleşme, sanat ve bilim alanında ilerlemeler Osmanlı devletinin aleyhine işler. Sa-
rayda padişah hanımları ile annelerinin devlet yönetimini krizlere sürükleyecek şekilde ikti-
dar mücadelelerine girmesi, çocuk yaştaki şehzadelerin padişah olması, yeniçeri ve kapıkulu 
askerlerinin yer yer isyanlar çıkarması sonucu devlet yönetiminde zaafiyetler meydana ge-
tirmiştir. Bozulan ekonomik ve sosyal düzen sonucu Celali isyanları Anadolu’ya yayılmıştır. 
Bu durum karşısında kimi aydınlar durumun düzeltilmesi için çeşitli tavsiyeler ve çözüm-
ler içeren risaleler yazmaya başlar. Kadızadeliler gibi bazı muhafazakar gruplar devlet yöne-
timinde güçlenerek sert ve katı tutumlarıyla aydınlar ve yöneticiler arasında ciddi huzursuz-
luklara ve çekişmelere sebep olurlar. Bütün bunlara rağmen Osmanlı Devleti hâlâ dünyanın 
sayılı imparatorluğudur. Özellikle asrın ikinci yarısında sadrazam olarak işbaşında bulunan 
Köprülüler döneminde devlet düzeninde ciddi düzelmeler görülür. 

Başta İstanbul olmak üzere devletin bir çok önemli şehrinde şiir, edebiyat, mimari, 
minyatür ve diğer sanat dallarında önemli çalışmalar ortaya konmaya devam etmiştir. 
Başta İstanbul olmak üzere devletin bir çok önemli şehrinde önemli eserlerin ortaya kon-
ması için sarayın ve devlet adamlarının destekleri devam etmiştir. Bu yüzyılın Osmanlı 
padişahlarından III. Mehmed (Adli), I. Ahmed (Ahmed), II. Osman (Faris / Farsi) ve IV. 
Murad (Muradi) şiirler yazan, sanatla haşır neşir padişahlardır. Birçok yüksek dereceli 
devlet memuru ve bürokratı aynı zamanda şair, edip ve ilim adamıdır. Bunlar arasında 
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devletin iki şeyhülislamı, Şeyhülislam Yahya ve Şeyhülislam Bahayi bu asırda başarılı şiir-
ler yazan devlet adamları arasında önde gelirler. 

Bu yüzyılda önceki asır kadar olmasa da önemli şairlerin ekoller kurarak eserler ver-
diği bir dönem olmuştur. Şiirde görülen iki önemli üslup ve sanat anlayışı dönemin şair-
leri ve aydınları arasında rağbet görmüştür. Bunlardan birincisi İran ve Hindistan bölge-
si şairleri arasında yayılarak Osmanlı şairlerini etkilemiş olan Sebk-i Hindi üslubu, diğeri 
ise daha yerli unsurlara sahip felsefi ve hikemi konuları içeren şiir anlayışıdır. Sebk-i Hin-
di üslubu genel olarak Arapça ve Farsça kelimelerden oluşmuş terkipler yoluyla mecaz ve 
benzetme gibi söz sanatları oluşturarak oldukça soyut ve anlaşılması zor imajlar kurma-
yı bir üslup olarak benimsemiştir. Sebk-i Hindi özellikle Naili, Neşāti, Fehīm-i Kadim ve 
Şeyh Galip gibi şairlerin eserlerinin ana üslubu olması bakımından önemli olsa da Türk 
dilinin gelişmesi tarihi bakımından uzun soluklu olamamış bir akım şeklinde kalmıştır. 
Hikemi şiir anlayışı ise daha çok Nabi’nin şiirlerinde görülen vecize olabilecek mana yönü 
derin mısra ve beyitlerden meydana gelmiş şiir anlayışı olarak ortaya çıkmıştır ve üslup 
bakımından daha sade ve anlaşılırdır.

Dönemin Önde Gelen Şairleri

Nef’i
Türk edebiyatının en sert hicivlerini yazan şair olarak bilinse de kaside alanındaki sami-
miliği, konu bütünlüğü ve gösterişli ses kompozisyonuyla şöhret kazanmıştır. Türkçe Di-
vanı, Farsça Divanı ve hicviyelerinden oluşan Siham-ı Kaza isimli eserleri vardır. Bu son 
eser özellikle dönemin önde gelen bürokratları ve aydınları arasındaki çekişmeleri göster-
mesi ve ölümüne sebep olan hicviyeleri içermesi bakımından ayrıca önemlidir.

Nef ’i’nin edebî kişiliği hakkında geniş bilgi için XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı kitabınızdan 
“XVII. Yüzyılda Yenilik Arayışları ve Nef ’i” başlıklı konuyu (s. 38-56) okuyunuz.

Nabi
Aslen Urfa’lı olan Nabi, İstanbul Türkçesini en başarılı kullanan şairlerdendir. Dönemin 
hikemi şiir anlayışının önde gelen temsilcisidir. Eserlerinde diğer şairlere göre daha sade 
ve tabii dil kullanırken aşırı karmaşık söz sanatlarından kaçınır. Genel olarak orta dü-
zeyde eğitilmiş kitlelere hitap eden bir dil ve sanat zevki anlayışı vardır. Bu yönüyle hem 
kendi döneminde, hem de sonraki dönemlerde birçok şairi etkilemiş ve bundan dolayı 
bir Nabi ekolü oluşmuştur. Oldukça verimli bir şair olan Nabi’nin Türkçe divanı dışın-
da yazdığı eserler arasında Farsça Divançe, Hayriyye, Surname ve Münşeat isimli eser-
leri önemlidir. 

Nabi’nin edebî kişiliği hakkında geniş bilgi için XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı kitabınızdan 
“Nabî’nin Hayatı ve Eserleri” başlıklı konuyu (s. 82-95) okuyunuz.

Şeyhülislam Yahya
Şeyhülislam Yahya, alçak gönüllü bir eda ile ele aldığı gazellerinde genel olarak tasavvufi 
konuları işler. Eserlerinde ağdalı dil ve üsluptan kaçındığı, daha orta seviye bir şiir dili an-
layışında olduğu görülür. Şiirleri divanında toplanmıştır. 

Şeyhülislam Yahya’nın edebî kişiliği hakkında geniş bilgi için XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 
kitabınızdan “Şeyhülislam Yahya (1553-1644)” başlıklı konuyu (s. 23-25) okuyunuz.
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Sabit
Bosnalı olan Sabit, şiirlerinde çok yaygın olarak atasözü, deyim ve halk tabirlerini kullana-
rak özgün söyleyiş ve imgeler oluşturmuştur. Gazel ve mesnevilerinde Nabi ile Nev’izade 
Atayi’nin etkisi hissedilir. Gazelleri kadar kaside ve mesnevileriyle de şöhret kazanmıştır. 
Divan’ından başka Zafername, Edhem ü Hüma, Berbername ve Derename isimli mesne-
vilere imza atmıştır.

Sabit’in edebî kişiliği hakkında geniş bilgi için XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı kitabınızdan 
“Sabit (ö. 1712)” başlıklı konuyu (s. 103-105) okuyunuz.

Neşati
Sebk-i Hindi üslubunun temsilcilerinden Neşati, Mevlevi şeyhidir. Kasidede Nef ’i’nin, ga-
zelde Urfi ve Enveri gibi Sebk-i Hindi şairlerinin etkisinde oluşturduğu yeni hayaller ve 
söyleyiş tarzıyla üne kavuşmuştur. Bu akımın diğer temsilcileri olan Naili ile Fehim ise şi-
irlerinde karamsar ve üzgün bir tutum içinde anlaşılması zor terkiplerle soyut imgeler 
oluşturmuşlardır. 

Naili
Gazellerinde Sebk-i Hindi akımının etkisiyle soyut ve karmaşık imgeler kullanmıştır. Is-
tırap, tasavvufi çile ve dervişane tevazu şiirlerinde hâkim konu ve tutum olmuştur. Ve-
ciz ifadeler, kısa ve yoğun tasvirler gazellerinde sıkça uyguladığı üslup özelliklerindendir. 

Nailî’nin edebî kişiliği hakkında geniş bilgi için XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı kitabınızdan 
“Nailî” başlıklı konuyu (s. 69-74) okuyunuz.

Dönemin Diğer Şairleri
Bu dönemin diğer önemli şairleri arasında Bahti, Cevri, İsmeti, Mantıki, Nedim-i Kadim 
ve Vecdi sayılabilir.

Mesneviler
Bu dönemde geleneksel mesnevi edebiyatı alanında eserler yazılmasına devam edilir. Dev-
rin şairleri arasında sakiname ve şehrengiz türlerinde eserler yazmak moda olmuştur. Sa-
kinameler genel olarak alegorik tarzda, tasavvufi öze sahip içki meclislerini anlatan mes-
nevilerdir. Kafzade Faizi, Şeyh Mehmet Allame, Şeyhülislam Yahya, Riyazi ve Tı�i gibi şa-
irler sakiname yazan şairler arasındadır. Belirli şehirlerin güzellikleriyle o şehirlerde yaşa-
yan güzellerin övüldüğü mesneviler olan şehrengiz türünde Neşati, Edirne, Tabi ise İstan-
bul üzerine şehrengiz yazmışlardır.

XVII. yüzyıl şiiri hangi bakımlardan XVI. yüzyıl şiirinden farklıdır? Açıklayınız.

Nesir Edebiyatı
Bu yüzyıl, nesir edebiyatında kendi başına ekol olmuş şahsiyetlerin yetiştiği bir dönem ol-
muştur. Hem süslü nesir hem orta nesir hem de halk nesrinde çok önemli eserlerin ortaya 
konduğu bir dönemdir. Süslü nesirde isimleri bu tarz nesir eserleriyle özdeşleşen Veysi ve 
Nergisi Arapça ve Farsça terkiplerle örülü üsluplarıyla süslü nesir anlayışını çok daha zor 
ve ağır seviyelere ulaştırmışlardır. Veysi, Hz. Muhammed’in hayatını anlattığı ve Siyer-i 
Veysi olarak bilinen Dürretü’l-Tac fi-Sahibü’l-Mirac isimli eseriyle tanınmıştır. Nergisi ise 
Murtaza Paşa’nın Macaristan seferini anlattığı El-Vaslu’l-Kāmil ile Münşeāt isimli eserle-
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riyle bilinir. Bu yazarların nesir anlayışları sonraki dönemlerde bir çok aydın tarafından 
da belirtildiği gibi Türkçenin doğal gelişiminin dışında yapay bir üslup olarak kalmış, faz-
la gelişme alanı bulamamıştır. 

Bununla birlikte orta nesir dediğimiz hem okumuş aydın kesime hem de orta düzey 
eğitim almış geniş halk kitlelerine hitap eden eserler dönemin aydınları tarafından daha 
geniş şekilde izlenen yöntem olmuştur. Bu üslupla kaleme alınmış eserler daha çok ta-
rih, nasihatname, tezkire ve seyahatname türünde olmuştur. Tarih eserleri arasında Ha-
san Beyzade’nin Tarih-i Al-i Osman, İbrahim Peçevi’nin Peçevi Tarihi, Abdurrahman 
Hıbri’nin Edirne şehrinin tarihini anlattığı Enisü’l-Müsamirin ve Ahmed bin Lütfullah’ın 
yazdığı Müneccimbaşı Tarihi orta nesrin bu dönemde önde gelen eserleridir. Tezkire ala-
nında ise Riyazi, Faizi, Rıza, Yümni, Asım ve Gü�i gibi yazarlar ortaya koydukları tezkire-
lerinde orta nesri büyük ölçüde devam ettirmişlerdir. 

Katip Çelebi
Katip Çelebi bilimsel eserlerini büyük ölçüde orta nesir üslubuyla yazmıştır. Osmanlı İm-
paratorluğunun en önemli bilim adamlarından olan Katip Çelebi ortaya koyduğu eser-
lerinde mümkün olduğunca sistematik ve objektif olmaya çalışmış, yeni görüş ve düşü-
nüşleri eserlerinde göstermekten çekinmemiştir. Yazar Düsturü’l-Amel isimli eserinde 
Osmanlı devleti yönetimindeki aksakların giderilmesi yönünde bilgi vermiş, Mizanü’l-
Hak’ta dönemin bilim anlayışlarından bahsetmiş, bir coğrafya kitabı olan Cihannüma’da 
dönemin en son coğrafya bilgilerini ortaya koymuş, yazarlar ve eserler sözlüğü olarak ka-
leme aldığı Keşfü’z-Zünun’da ise 14.500 civarında eser tanıtmış ve 10.000’e yakın yazar-
dan bahsetmiştir.

Katip Çelebi hakkında bilgi için XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı kitabınızdan “Kâtip Çelebi 
(1609-1657)” başlıklı konuyu (s. 136-139) okuyunuz.

Evliya Çelebi 
Sadece XVII. yüzyılın değil bütün Türk tarihinin en önemli yazarlarından olan Evliya Çe-
lebi, Osmanlı coğrafyası ile onun birinci dereceden komşuları olan ülkelere yaptığı ge-
zilerde gördüğü, duyduğu ve tecrübe ettiği konuları 10 ciltlik Seyahatname’sinde ortaya 
koymuştur. Eserde yöresel diller ve kültürler yazarın ağzından ilk elden bütün canlılığıyla 
dile getirilmiştir. Seyahatname’de kullanılan dil ve üslup ile aktarılan bilgilere dayanarak 
İstanbul konuşma Türkçesinin şehirli orta sınıf popüler edebiyatının dil ve üslup özellik-
lerini belirlediğini görürüz. Osmanlı Türkçesinin geçirdiği ses değişmelerini de ortaya ko-
yan özellikler gösteren Seyahatname, Türk dilinin gramer, üslup ve konu bakımından zen-
ginliklerini ortaya koyan eşsiz bir başyapıt olma özelliğine sahiptir.

Evliya Çelebi hakkında bilgi için XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı kitabınızdan “Evliya Çelebi 
(1611-1684?)” başlıklı konuyu (s. 131-136) okuyunuz.

XVII. Yüzyıl Halk Edebiyatı
Bu yüzyıl Türk halk edebiyatı tarihinin en güçlü dönemlerinden birisidir. Hem âşık edebi-
yatı sahasında hem de tekke-tasavvuf sahasında büyük şahsiyetler yetişmiştir. Âşık edebi-
yatında Karacaoğlan, Gevheri ve Âşık Ömer, tekke edebiyatında Aziz Mahmud Hüdayi ve 
Niyazi-i Mısri gibi bu dönemin güçlü sanatçıları halk kültürünün gelişmesi, geniş coğra-
fi alanlar üzerinde ortak bir Türk dili kültürünün oluşması ve Türkçenin işlek bir dil ola-
rak yayılması bakımından hem kendi dönemlerinde hem de sonraki dönemlerde yüzyıl-
larca sürecek bir ekol yaratmışlardır. Özellikle Gevheri ve Âşık Ömer’in klasik şiirin dil 
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ve üslubundan etkilenerek oluşturduğu aruz vezinli koşmalar bu halk şiiri türünün şehir-
li ve okumuş çevrelerce de beğenilmesine ve benimsenmesine vesile olmuştur. Karagöz ve 
Ortaoyunu gibi halk seyirlik oyunları da geniş kitlelerin ilgilendiği alanlar olarak gelişme 
göstermiş, sonraki dönemleri etkilemiştir.

Karacaoğlan
Bu yüzyıl halk âşıkları arasında en güçlü isim, koşmaları türküler halinde asırlarca dilden 
dile ve kuşaktan kuşağa sürekli okunan Karacaoğlan’dır. Çukurovalı olduğu sanılan şai-
rin hayatı hakkında çok bilgimiz olmasa da onun şiirlerinden XVI. yüzyılın ikinci yarısıy-
la XVII. yüzyılın birinci yarısında yaşadığı, adına Karacaoğlan ile İsmihan Hikâyesi gibi 
aşk hikâyeleri oluşturulduğu ve diyar diyar gezerek sazıyla koşmalar söylediğini biliyoruz. 
Türkçenin halk arasında yaygın kullanılan kelime, deyim ve söyleyiş özelliklerini büyük 
ustalıkla eserlerinde işleyen şair, aşk, kadın, sevgiliden ayrılık ve tabiat güzelliği gibi ko-
nularla ilgili bireysel duygularını halk şiirinin kalıpları içinde en saf ve derin ifadelerle dile 
getirmiştir. Bu yönüyle Karacaoğlan sadece kendisinin değil, geniş kitlelerin zevk ve hayal 
dünyasını etkili bir şekilde terennüm eden bir âşık olmuştur. Şairin bugün de türkü olarak 
zevkle dinlenen koşması onun ne ölçüde etkili ve güçlü bir halk şairi olduğunu gösterir:

Ela gözlüm ben bu élden gidersem
Zülfü perişanım kal melil melil
Kerem et hatırdan çıkarma beni
Ağla göz yaşını sil melil melil

Elvan çiçeklerden sokma başına
Kudret kalemini çekme kaşına
Beni unutursan doyma yaşına
Gez benim aşkımla yan melil melil.

Kullandığı Türkçenin basitliği, sa�ığı ve içtenliği ile hayallerin ve edebi sanatların 
yok denecek kadar az olması onun eserlerinin halk tarafından sevilmesinin en önem-
li sebeplerinden olmuştur.

Gevheri
XVII. yüzyılın ikinci yarısıyla XVIII. yüzyılın birinci yarısında yaşamıştır. Eğitimli olduğu, 
gezgin şair olarak koşmalar söylediği ve şiirlerinin çok yaygın olarak okunduğunu biliyoruz. 
Toplumsal olaylarla ve sorunlarla fazla meşgul olmayan Gevheri, şiirlerinde şahsi duygular-
la aşk, ayrılık ve sevgililerin övülmesi konularını işlemiştir. Yer yer divan şiirine mahsus ka-
fiye, vezin ve ifadeleri de kullanan Gevheri’nin hem halk şiiri geleneğini hem de divan şiiri 
geleneğini eserlerinde etkili bir biçimde kullanacak derecede bildiğini görürüz. Bu yönüyle 
halk şiirinin şehirli şiiri olmasında da etkili olmuş, bu gelenek içinde sade Türkçeyle söylen-
miş şiir anlayışının yayılıp gelişmesine etkide bulunmuştur.

Âşık Ömer
Orduda asker olarak çeşitli savaşlarda bulunmuş ve sadece XVII. yüzyılın değil bütün 
Türk âşık edebiyatı tarihinin en ünlü halk âşıklarından olmuştur. Sadece saz şairleri ge-
leneğinin değil divan edebiyatı geleneğini de iyi bilen kültürlü ve eğitimli bir saz şairidir. 
Aydınlı olduğu sanılmaktadır. Çok verimli ve üretken bir sanatçı olan Âşık Ömer’in koş-
maları ve diğer şiirleri en çok okunup söylenen halk şiirlerinden olmuştur. Aruz vezniy-
le divan edebiyatı nazım türlerinde de yazmıştır. Halk edebiyatı nazım türleri içinde ba-
zen aruz veznini de kullanarak halk şiirini divan şiirine yaklaştırmış, şehirli popüler şiirin 



2. Ünite - Batı Türkçesi 37

oluşmasına katkıda bulunmuştur. Halk ve divan şairlerini değerlendirdiği Şairnâme isimli 
uzun manzumesinde şiir geleneğine vakıf eleştirel yaklaşımları bulunan aydın bir sanatçı 
kimliği ile edebi gücünü ortaya koyar. Türk halk şiirini yeni tarz, teknik ve konularla yük-
sek bir olgunluğa ulaştırmıştır.

Diğer Halk Şairleri
Bu yüzyılın diğer önemli saz şairleri arasında Kuloğlu, Katibi, Kayıkçı Kul Mustafa, Benli 
Ali, Gazi Âşık Hasan önde gelen sanatçılardır. 

Tekke Şairleri

Aziz Mahmud Hüdayi	
Aziz Mahmud Hüdayi, Celvetiye tarikatinin kurucusu ve dönemin önemli ilim ve kültür 
adamlarından birisidir. Türkçe ve Arapça olarak yazdığı 20’ye yakın eseri vardır. Şiirlerin-
de hem aruz hem de hece vezni kullanmıştır.

Tekke Şairleri konusunda bilgi için XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı kitabınızdan “Tasavvufi 
Şiir Mensupları”  (s. 12-13) konusunu okuyunuz.

Niyazi-i Mısri
Niyazi-i Mısri, Halvetiye tarikatına mensup bir tekke şairidir. Çeşitli şehirlerde tasavvu-
fi fikirlerini yayma faaliyetlerinde bulunmuş geniş bir tara�ar toplamıştır. Aruzla yazdığı 
şiirlerinde, Nesimi ve Fuzuli’nin, hece ile olan şiirlerinde, Yunus Emre’nin etkisi görülür. 
Yunus Emre tarzında yazdığı ilahileri bu dönem tekke edebiyatının en çok okunan ve se-
vilen şiir türlerinden olmuştur.

XVII. yüzyıl halk şiirinde ne türden gelişmeler olmuştur? Açıklayınız.

XVIII. YÜZYIL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATININ GENEL GÖRÜNÜŞÜ
Osmanlı İmparatorluğu XVIII. yüzyılda siyasi alanda bir takım zayı�ıkların ortaya çıktığı 
bir dönemdir. Devlet yöneticileri bir tara�an Avrupa’da yapılan savaşlardaki mağlubiyet-
lerin sonuçlarıyla uğraşırken bir tara�an da Anadolu’da ortaya çıkan iç karışıklıklarla mü-
cadele eder. Osmanlı Devleti bu yüzyıla 1699’da imzalanan Karlofça Antlaşması’nın ağır 
sonuçları altında girmiş, devlet yöneticileri bu antlaşmadan sonra ortaya çıkan siyasi du-
rumu düzeltmek için yeni arayışlara girmiştir. Bu sebeple Batıdaki gelişmeleri görmek ve 
yerinde incelemek için Avrupa’ya elçiler göndermeye başlamışlardır. Bu yüzyıl, bazı Avru-
pa ülkeleriyle askeri ilişkilerin gerginleştiği ve bunlar karşısında mağlubiyetlerin yaşandı-
ğı bir dönem olurken Fransa ve İngiltere gibi bazı diğer Avrupa ülkeleriyle askeri, bilim-
sel ve kültürel ilişkilerin ve işbirliklerin geliştiği dönem olmuştur. İmparatorluğun sanat ve 
kültür hayatı askeri alanlarda görülen zayı�amaların aksine tür, konu ve üslup bakımın-
dan zengin ve oldukça canlı bir şekilde devam etmiştir. XVII. yüzyılda başlayan soyut şiir 
tarzı Sebk-i Hindi, Şeyh Galib gibi divan şiirinin güçlü şairleri üzerinde etkisini gösterme-
ye devam etmiştir. Bu yüzyılda, önceki yüzyıllarda da olduğu gibi padişahlar ve devletin 
üst düzey yöneticileri hem şair ve edip olarak hem de hami olarak şair, edip ve sanatçıları 
korumuş, yeni çalışmaları desteklemişlerdir. Bunlar arasında Necib mahlasıyla şiirler ya-
zan ve hattatlığa karşı da eğilimi olan III. Ahmet başta gelir. 
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XVII. yüzyıl edebiyatının genel özellikleri hakkında geniş bilgi için XVII. Yüzyıl Türk Edebiya-
tı kitabınızdan “XVII. Yüzyılda Sosyo-Kültürel ve Edebî Hayat” konusunu (s. 2-21) okuyunuz.

Lale Devri
III. Ahmet’in 1718 ile 1730 yıllarını kapsayan padişahlık dönemi kültür, sanat, mima-
ri ve hayat tarzında Avrupa ve İran’daki gelişmelerden etkilenerek ortaya çıkan yerel bir 
kültürel sentez ve yenilik dönemi olarak değerlendirilir. Dönemde moda olan lale ve la-
lecilik sebebiyle Lale Devri adı verilen bu 12 yıllık sürede İstanbul’da çok sayıda parklar, 
havuzlar, gezinti alanları, köşkler, kasrlar ve saraylar yapılmıştır. Avrupa’daki gelişmele-
ri yerinde görüp incelemesi ve devlet büyüklerini bu konuda bilgilendirmesi amacıyla 28 
Mehmet Çelebi Fransa’ya elçi olarak gönderilmiştir. Ülkenin kültür hayatının gelişmesin-
de sonradan büyük etkisi olacak matbaanın kurulması da Mehmet Sait Efendi ve İbrahim 
Müteferrika’nın girişimleriyle gene bu dönemde olmuştur. Sarayda ve yeni inşa edilmiş 
park ve eğlence mekanlarında şiir ve sanat meclisleri oluşturulmuş, buralarda yeni hayatın 
ruhuna uygun şiir ve musiki eserleri yazılıp icra edilmiştir. Yüzyılın diğer önemli padişah 
şairi III. Selim’dir. Asrın son kısmında padişah olan III. Selim aynı zamanda hattat ve bes-
tecidir. Selim ve İlhami mahlaslarıyla yazdığı şiirleri bir divan dolduracak kadar çoktur.

Edebiyatta Mahallîleşme
Yerel dil, şive, kültür unsurları ile halk yaşayışının genel bir eğilim olarak etkili biçimde 
manzum eserlerde görülmesi olayına mahallîleşme adı verilmiştir. Bir önceki dönemde 
Nabi ve Sabit’in şiirlerinde yaygın kullanılan atasözleri, deyimler ve günlük hayata dair re-
feranslar XVIII. yüzyılda sadece gazel türünde değil mesnevi, şehrengiz, manzum tarih-
ler ve mizahi şiirlerde de yaygın bir şekilde görülmeye başlamıştır. Bunda bu sanat eser-
lerinin sıradan dinleyici gruplarına toplanma ve eğlenme mekanı olarak çok yaygınlaşan 
kahvehanelerde sunulmasının etkisi büyük olmuştur. Dinleyici kitlesinin hayat ve kültür 
seviyesinin buralarda sunulan eserlerde gözetilmesi konuşma Türkçesini ve halk beğeni-
sini sanatın merkezî alanı haline getirmiş, bu durum Türk dili ve edebiyatının gelişme yö-
nünü çok olumlu bir şekilde etkilemiştir. 

Nedim de dahil olmak üzere bu dönem gazel ve kaside şairleri üzerinde Nabi’nin etki-
si büyük olmuştur. Gazel ve kaside alanında Nedim, Selim, Rasih Bey, Sami, Seyyid Vehbi, 
Salim, Koca Ragıp Paşa, Haşmet ve Fıtnat Hanım dönemin önde gelen şairleri arasındadır. 

Dönemin Önde Gelen Şairleri

Nedim
XVII. yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve İstanbul’un mahallî şivesi, gençlik kültürü ve 
sosyal havasıyla zenginleşerek devam eden mahallîleşme akımı Lale Devri dediğimiz dö-
nemde Nedim’in şiirleriyle zirveye ulaşmıştır. Bu akım doğrultusunda şiir yazan birçok 
şair için Nedim, ilham kaynağı olmuştur. Nedim, devrinin hareketli ve geniş katılımlı orta 
sınıf yeni tarz eğlence, sanat ve kültür anlayışını gazel ve şarkılarında çok başarılı bir şekil-
de aksettirerek Lale Devri şairi unvanını kazanmıştır. Halk şiirindeki koşma nazım şekliy-
le de büyük benzerlikler gösteren şarkı türü Nedim’le büyük üne kavuşmuş, eğlence, ge-
zip tozma, müzik, dünyevi aşk, kadın ve erkek modası, konuşma üslubu ve adabı ve genç-
lik ilişkileri bu şiir türünde renkli duyuş, düşünüş ve imajlarla tasvir edilmiştir. Denilebi-
lir ki bu dönemde şehirli kitlelerin günlük hayatı ve sanat zevki divan edebiyatının eserle-
rinde kendisini çok daha etkili biçimde hissettirmiştir.
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Nedim’in edebî kişiliği hakkında geniş bilgi için XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı kitabınızdan 
“Nedîm’in Hayatı, Şairliği ve Eserleri” konusunu (s. 31-46) okuyunuz.

Şeyh Galib
Şeyh Galib soyut divan şiirinin belki de son önemli temsilcisidir. Divanında bulunan ga-
zel, kaside ve tardiyeleriyle özgün bir sanat anlayışı oluşturmuştur. Şeyh Galib’in 2100 be-
yitlik Hüsn ü Aşk mesnevisi ise Türk edebiyatının tasavvufi bir konu etrafında oluşturul-
muş soyut allegorik kahramanların anlatıldığı bir eserdir. Eserin genel yapısı ve felsefesi 
üzerinde Fuzuli’nin Leyla vü Mecnun isimli eserinin etkisi sezilse de soyut kavramların 
değerlendirilişi ve imajları özgündür. 

Şeyh Galip’in edebî kişiliği hakkında geniş bilgi için XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı kitabınız-
dan “Hint Üslubunun Son Büyük Şairi Şeyh Galip” konusunu (s. 76-86) ve “Şeyh Galip’in Şi-
irlerinden Örnekler” konusunu (s. 100-121) okuyunuz.

Diğer Önde Gelen Şahsiyetler ve Eserleri
Bursalı İsmail Beliğ’in Bursa Şehrengizi ile Sakiname adlı eserleri dönemin önem-
li mesnevi eserlerindendir. Bu türde kaleme alınmış Darendeli Bekayi’nin 7000 beyitlik 
Battalname’si çok tanınmış ve okunmuş bir eserdir. 

Sünbülzade Vehbi’nin Lütfiyye mesnevisi bir öğüt mesnevisidir. Vehbi’nin çok okun-
muş 2 manzum sözlüğü de vardır. Bunlardan Farsça-Türkçe olan sözlüğün ismi Tuhfe, 
Arapça-Türkçe olanınki ise Nuhbe’dir. Her iki sözlük de Farsça ve Arapça öğrenenler için 
başlangıç kitabı olarak yaygın bir şekilde kullanılmıştır.

Enderunlu Fazıl’ın Hubanname ve Zenanname adlı mesnevileri sırasıyla değişik mil-
letlerin erkek ve kadın güzelleri hakkındadır. De�er-i Aşk isimli kitabında ise şair kendi 
aşk tecrübelerini anlatır.

Çeviri sahasında Nahifi Dede’nin 6 cilt olarak aynı vezinle beyit beyit yaptığı 
Mevlana’nın Mesnevi isimli eserinin tercümesi hem döneminde hem de sonraki dönem-
lerde Türk edebiyatının önemli çeviri eserlerinden olmuştur.

XVIII. yüzyıl edebiyatında görülen belli başlı yenileşme unsurları nelerdir? Açıklayınız.

XVIII. Yüzyılda Nesir
Nesir sahasında da çok sayıda eserin ortaya konduğu XVIII. yüzyılda çeşitli biyografik 
eserler, şairler tezkiresi ve mensur tarihler ve sefaretnameler yazılmıştır. 

Biyografik eserler arasında Osmanzade Taib’in kendi dönemine kadar olan sadrazam-
lar hakkında bilgi verdiği Hadikatü’l-Vüzera; Sakıp Mustafa Dede’nin mevlevi büyüklerini 
anlattığı Sefine-i Nefise fi Menakibi’l-Mevleviyye; Şeyhülislam Esad Efendi’nin 100 beste-
cinin hayatını anlattığı Atrabü’l-Asar ve Müstakimzade Süleyman Saadeddin’in 88 şeyhü-
lislamın hayatını anlattığı Devhat’ü-l-Meşayih isimli eserleri önde gelir.

Tezkire alanında Safayi Tezkiresi 470 civarında şair hakkında bilgi verir. Bu alanda 
ayrıca Salim Tezkiresi, Azizzade Hüseyin Ramiz’in Adab-ı Zurefa’sı ve Esrar Dede’nin 
Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye’si önde gelen çalışmalardan olmuştur. Dönemin mensur ta-
rihçiliğinde Naima Tarihi, Raşid Tarihi, Asım Tarihi, Silahtar Tarihi ve Vasıf Tarihi döne-
me ve dönem tarihçiliğine ışık tutacak tarih eserleridir. Sefaretname türünde ise Dürr-i 
Yekçeşm’in İran Sefaretnamesi, 28 Mehmed Çelebi’nin Sefaretname-i Fransa, Ahmet Res-
mi Efendi’nin Berlin Sefaretnamesi ve Vasıf Ahmet Efendi’nin İspanya Sefaretnamesi öne 
çıkan eserlerdir. 
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Giritli Aziz Efendi’nin yazdığı Muhayyelat dönemin halk hikâyeleri tarzında yazılmış 
üç ayrı hayali hikâyeden oluşmuştur. Binbir Gece Masallarıyla benzerlik gösteren bu ese-
rin en önemli özelliği eserde kullanılan dil ve üslubun sadeliğidir. Dil ve üslup yönüyle 
daha sonraki Türk hikâyeciliğini etkilemiş olan Muhayellat Türk hikâye yazıcılığının ilk 
özgün eserlerindendir.

XVIII. Yüzyıl Halk Edebiyatı
Halk ve Divan şairlerinin anlayış olarak birbirlerinden etkilenerek yer yer iki gelenekten 
de beslenen daha karma anlayışla eserler yazmaları az da olsa devam etmiştir. Bu doğrul-
tuda özellikle bazı halk âşıkları aruzla yer yer koşmalar ve türküler söylemişlerdir. Bun-
dan başka divan şiirinin bu dönemdeki güçlü temsilcilerinden Nedim ve Şeyh Galip de 
hece vezniyle koşmalar yazmıştır. Mahallîleşme anlayışının sonucu olarak görülen bu du-
rum şehirli popüler şiirin temellerinin zenginliğini ve konularının genişliğini göstermesi 
bakımından önemlidir. Halk âşıklarının ele aldıkları konulardan birisi de Osmanlı ordu-
larının yaptıkları savaşlardır. Bunlar arasında Âşık Ravzi ve Âşık Mustafa’nın Ruslar kar-
şısında kazanılan Prut Zaferine dair destanları, Âşık Kamil’in Bender şehrinin kaybedil-
mesi üzerine söylediği Bender Destanı sayılabilir. Ayrıca halk âşıklarının ortaya koyduk-
ları Nemçe destanları ile Cezayir şairlerinin Cezayir’de yapılan savaşlara dair söyledikle-
ri türküler dönemin halk edebiyatının hayatla ne kadar içli dışlı olduğunu göstermesi ba-
kımından önemlidir.

Tekke Şairleri
İlahi türünde şiirler söyleyen bu dönem tekke şeyhleri ve şairleri üzerinde Yunus Emre, 
Pir Sultan Abdal ve Hacı Bayram Veli gibi büyük tekke şairlerinin etkisi çok barizdir. Ez-
berlenerek dilden dile, kuşaktan kuşağa nakledilen bu dinî lirik şiirler geleneksel dinî mu-
siki formlarıyla söylenmesinden dolayı geniş kitleler tarafından sevilmiş, onların inançla-
rına tercüman olmuştur. Bu dönemin önde gelen tekke şairleri Diyarbakırlı Ahmed Mür-
şidi ile Erzurumlu İbrahim Hakkı’dır. Özellikle İbrahim Hakkı’nın sade ve lirik bir üslupla 
kaleme aldığı ve Allah ve insan sevgisini işlediği “Neylerse güzel eyler” redi�i ilahisi halk 
arasında çok sevilmiştir. Türkçenin sadeliğini ve içtenliğini bu halk şiiri tarzı içinde ilahi 
sevgiyle harmanlayan şair, Yunus Emre ile başlayan Anadolu ilahi geleneğini çok başarı-
lı bir biçimde devam ettirmiştir.

XIX. YÜZYIL TÜRK DİLİ VE EDEBİYATININ GENEL GÖRÜNÜŞÜ
XIX. yüzyıl Osmanlı imparatorluğunun ordu, siyaset ve devletin genel felsefesi alanların-
da yenileşme, modernleşme ve Avrupalılaşma dönemidir. Çeşitli siyasi problemlerin se-
bebi olarak görülen yeniçerilik kaldırılmış (1826), yerine yeni ordu oluşturulmuş, 1839 ta-
rihinde de Tanzimat Fermanı ilan edilerek yapılacak yeniliklerin genel hatları ortaya kon-
muştur. 1856 Islahat Fermanı ve 1876 Birinci Meşrutiyetin ilanıyla bilim, eğitim, hukuk, 
siyaset ve uluslararası ilişkiler konusunda yer yer kesintiler ve karşı hareketler görülse de 
modern devlet kurumlarının oluşturulması bakımından önemli gelişmeler elde edilmiş-
tir. Yeniliklerin çoğu Bulgar, Yunan ve Sırp gibi azınlık milletlerin Osmanlı Devletinden 
ayrılarak bağımsızlıklarını kazanmaya çalışmalarını engellemeye yönelik olsa da uzun va-
dede devletin modernleşmesi için kaçınılmaz bir hareket olmuştur. Yenileşme hareketi III. 
Selim, II. Mahmut ve I. Abdülmecit gibi padişahların yönetiminde Rıfat Paşa, Reşit Paşa, 
Ali Paşa ve Keçecizade Fuat Paşa gibi üst düzey devlet bürokratlarının gayret ve çalışma-
larıyla yürütülmüştür. 

Devlet düzeninin Avrupa’daki devletlerin düzenine uygun hale gelmesi için dev-
let yönetimine ve kişi haklarına dair yasalar yapılmıştır. Bu yasalara uygun olarak yeni 
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meclisler, kurullar ve yönetim birimleri oluşturulmuş, devletin halkla olan ilişkilerine 
yeni ve modern bir anlayış getirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, başta Fransızca olmak üzere 
Avrupa dillerini bilen bürokratlar yetiştirmek amacıyla Tercüme Odası kurulmuş, ülke 
içinde Batı kültürünün çeşitli unsurlarının yaygınlaştırılmasına gayret edilmiştir. Bu 
yönde, üniversitede okutulacak derslerde kullanılmak üzere kitaplar hazırlayacak olan 
Encümen-i Daniş kurulmuş, kaynak yazma faaliyetlerine başlanmıştır. Modern eğitim 
kurumları olarak daha önceden faaliyetlerine başlayan Mühendishane-i Bahr-i Hüma-
yun ile Mühendishane-i Berri Hümayun okullarına ek olarak Kız Rüşdiyesi (kız orta-
okulu), Mekteb-i Mülkiye (Siyasi Bilimler), Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) gibi 
okullar açılmıştır. 

Bu yenileşme döneminde eğitim ve kültür alanında yapılan çalışmaların en önemli so-
nuçlarından birisi kurulan modern eğitim kurumlarında Türkçenin zorunlu bir ders ola-
rak okutulması ile bu derste okutulacak Türkçe gramer kitaplarının yazılması olmuştur. Bu 
durum Türk dili ve edebiyatının gelişmesi, yaygınlaşması, standartlaşması ve en önemlisi 
kurumsallaşması bakımından çok etkili olmuştur. Bu yönde devlet yöneticilerinin kendile-
ri, Türkçenin kurallarının oturtulması, gramerinin yazılması ve bunların belirli bir seviye-
ye ulaştırılması için ciddi zaman harcamışlar ve eserler yazmışlardır. Bu alanda Fuat Paşa 
ile Ahmet Cevdet Paşa’nın 1851 yılında yazdıkları Kavaid-i Osmaniye Türkçenin ilk okul 
grameridir. Bu çalışmayı daha sonra birçok devlet adamı tarafından hazırlanan gramer ve 
sözlük çalışmaları ile atasözü derlemeleri izlemiştir. Bunlar arasında asrın ikinci yarısın-
da, Şinasi’nin Türk atasözleri derlemesi olan Durub-ı Emsal-i Osmaniye ve Ahmet Vefik 
Paşa’nın Lehçe-i Osmani ile Şemsettin Sami’nin Kamus-ı Türki isimli sözlükleri bu yönde 
öncü çalışmalar olmuşlardır.

Yenileşme hareketlerinin başladığı ve geliştiği bu yüzyılda divan şiiri varlığını sürdü-
rüyor olsa da eski gücünden uzaktır. Yavaş yavaş toplum hayatını ilgilendiren daha yeni 
konular şiirin tematik yapısına girmeye başlamıştır. Daha XVIII. yüzyılda genel anlamda 
mahallîleşme dediğimiz dil, üslup ve konu yönüyle geniş kitlelerin hayatından beslenen 
anlayış divan şiirinin bünyesinde bir doğal dönüşümün işaretlerini vermiş, eski mazmun-
lar ve yaklaşım şeklinin yeni hayat şartlarını ve edebiyat zevkini tatmin etmekten uzak ol-
duğunu ortaya koymuştu. Yenileşmeye başlayan divan şiiri XIX. yüzyılda sosyal ve siyasal 
alanlarda Avrupa’dan gelen kavram, anlayış ve edebiyat şekilleri karşısında yapısını koru-
makla birlikte konu ve bakış açısı yönünden genel felsefesini değiştirmek zorunda kalmış-
tır. Bu konuda mesela hürriyet kavramı kaside formu içinde, vatan sevgisi kavramı gazel 
türü içinde anlatılmaya başlanmıştır. Tamamıyla yeni olan bu anlayış aslında devletin bir-
çok sosyal ve kültür geleneklerinde de kendisini hissettirmiştir. Ayrıca şiirin edebiyat sa-
natı içindeki gücü, Batıdan gelen roman ve tiyatro gibi yeni edebî türler karşısında da sar-
sılmaya başlamıştır. “Edebiyat sanatı şiir ve manzume içinde ortaya konulmalıdır” gibi an-
layış bu yeni türler karşısında değişmeye başlamış, roman ve kısa hikâye gibi nesir edebi-
yatı türleri yaygınlaşmaya başlamıştır. 

XIX. yüzyılda divan şiiri geçmiş yüzyıllarda ortaya koyduğu yüksek seviyeli eserler ça-
pında eserler üretememiştir. 1860’lı yıllarda Hersekli Arif Hikmet, Leskofçalı Galip, Os-
man Şems, Kazım Paşa, Yenişehirli Avni gibi şairler “Encümen-i Şuara” ismi verilen bir 
şiir hareketi başlatarak divan şiirinin yeniden güç kazanması için çalışmışlarsa da bu iste-
nen başarıyı sağlayamamıştır. Bununla birlikte eski divan tarzı şiir yazma çalışmaları de-
vam etmiş, bu yönde oluşturulmuş şiirlerden oluşan yüzlerce divan yazılmıştır. 

Dönemin önemli divan şairleri arasında bulunan Keçecizade İzzet Molla (1785-1829) 
şiirlerinde Fuzuli, Baki, Nef ’i, Nedim ve Şeyh Galib’in etkisinde yazmıştır. Leskofçalı Ga-
lip (1827-1867) şiirlerinde Sebk-i Hindi üslubunu devam ettirmiş bir şairdir. Osman Nev-
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res daha çok şarkı ve mersiye türünde şöhret kazanmıştır. Dönemin eski şiir anlayışını de-
vam ettiren diğer önemli şairleri arasında Yenişehirli Avni, Hersekli Arif Hikmet, Fehim 
ve Agah Paşa sayılabilir.

Tanzimat döneminin yenilikçi anlayışta yazan şairleri arasında Namık Kemal ve Ziya 
Paşa eski şiir anlayışını kıyasıya eleştirerek gazel ve kaside gibi divan edebiyatı türlerinde 
modern fikir ve konuları yeni üslupla yazmışlardır. Batı edebiyatlarında o dönemde po-
püler olan vatan sevgisi, hürriyet, adalet, dayanışma, sosyal ve bireysel haklar gibi konula-
rı şiirlerinde işleyen bu iki şair aynı zamanda Tanzimat döneminin önemli fikir ve siyaset 
adamıdır. Siyasi görüşlerinden ötürü hayatlarının büyük bölümü sürgünlerde geçmiştir. 

Muallim Naci eski şiiri eleştirmeden, onu yeni fikir, anlayış ve üslupla zenginleştire-
rek özgün şiirler yazmıştır. Dönemin önemli Tanzimat şairlerinden olan Abdülhak Hamit 
dil yönünden eskiyi devam ettirse de konu, teknik ve üslup bakımından yenilikçi bir şair-
dir. Servet-i Fünun akımının şairlerinden Recaizade Mahmut Ekrem şiirin kafiye ve şekil 
özellikleri bakımından da değişmesi konusunda tartışmalara katılmış, o yönde değişiklik-
lere gittiği şiirler yazmıştır. Ancak XIX. yüzyılın sonunda divan şiirinin vezni aruz, kafiye 
anlayışı istisnai durumlar olsa da genel olarak eskiden olduğu gibi özellikle Arapça alıntı 
kelimelerde hem göz (aynı harf) hem de kulak (aynı ses) bakımından benzerliği esas alır.

Bu yüzyılda Türkçe ilk gazetenin yayımlanmasıyla gelişmeye başlayan gazetecilik dili 
ile roman türünün popülerlik kazanmasıyla ortaya çıkan yeni tahkiye üslubu Türk ne-
sir dili için dönüm noktası olmuştur. Gazeteler, sadece haber ve sosyal konularda yazıl-
mış makalelerin değil yeni yazılmış roman ve hikâyelerin de tefrikalar şeklinde yayımlan-
dığı kültür vasıtaları olarak Türk dili, edebiyatı ve kültürü alanında kamuoyu yaratan bir 
güç olmuştur. Bu bağlamda 1831’de Türkçe yayımlanan ilk gazete olan Takvimi Vekayi’den 
sonra 1840 yılında Ceride-i Havadis ve 1860’ta Tercüman-ı Ahval gazeteleri çıkmış, bun-
ları diğerleri takip etmiştir. Dönemin yazar, şair ve aydınları genel olarak gazetelerde de 
yazıları çıkan, çoğu siyasi ve sosyal alanlarda değişimi savunan fikir adamlarıdır. Tanzi-
mat dönemi edebiyatçıları için edebiyatın en büyük amacı halkı eğitmektir. Bu sebeple 
edebi eserlerde yer yer propaganda izleri vardır. Bununla birlikte birçok edebi türde ilk ça-
lışmaları ortaya koymaları bakımından öncü edebiyatçılar olmuşlardır.

XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı hakkında bilgi için XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı kitabınızdan 
“XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatına Genel Bir Bakış” konusunu (s. 2-13) okuyunuz.

XIX. yüzyılda Türkçenin gelişmesi doğrultusunda ne gibi çalışmalar yapılmıştır? Açıklayınız. 

Tanzimat Döneminin Önde Gelen Yazar ve Şairleri

Şinasi
Türk aydınları tarafından çıkarılan ilk gazete olan Tercüman-ı Ahval’in Agah Efendiyle 
birlikte ilk sahiplerinden ve yazarlarındandır. Fransa’da tahsil görürken Durub-ı Emsal-i 
Osmaniye isimli atasözleri derlemesini yapmıştır. Memlekete dönünce 1860’ta Şair Ev-
lenmesi isimli ilk Türk tiyatro eserini yayımlamıştır. Fransız şiirinden yaptığı tercümele-
ri Tercüme-i Manzume isimli kitapta, kendisinin yeni tarz şiirlerini ise Müntehabat-ı Eş’ar 
isimli kitaplarında toplamıştır.

Ziya Paşa
Önce Fransız edebiyatından yaptığı tercümelerle kendisinden bahsettiren Ziya Paşa, 
Encümen-i Şuara üyeliği de yapmıştır. Namık Kemal ile birlikte Avrupa’da sürgündeyken 
Muhbir ve Hürriyet gazetelerini çıkardı. Avrupai düşünce tarzını anlattığı Terci’-i Bend, 
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eleştirel yönleri olan Terkib-i Bend, Doğu şiiri antolojisi olan 3 ciltlik Harabat ile dil ve 
edebiyat üzerine görüşlerini açıkladığı Şiir ve İnşa makalesi yazarın en önemli eserleridir.
 
Namık Kemal
Türk edebiyatının yenileşmesi için hem fikrî alanda hem de uygulama alanında çok ça-
lışmış bir edebiyatçı ve devlet adamıdır. Bir tara�an Hürriyet Kasidesi ve Vatan Mersiyesi 
gibi modern kavramları eski şiir kalıpları içinde dile getirirken bir tara�an da Vatan Yahut 
Silistre gibi tiyatro eserleri ve İntibah gibi romanlar yazarak yeni edebiyat türlerinde eser-
ler vermiştir. Birinci Meşrutiyet idaresinin Ruslara karşı yapılan savaşta başarısızlığı üze-
rine hükümet lağvedilmiş ve bu arada yazar, II. Abdülhamit tarafından Magosa’ya sürgü-
ne gönderilmiştir. Avrupa’da da gazete çıkararak siyasi faaliyetlerini yürütmüş olan yaza-
rın önemli eserleri, yukarıdakilerden başka, tiyatro alanında Gülnihal, Akif Bey, Zavallı 
Çocuk, Kara Bela, Celaleddin Harzemşah ve roman alanında Cezmi’dir.

Ahmet Mithat Efendi
İlk dönem Türk romancılığının en verimli ve etkili yazarıdır. Önceleri Namık Kemal’in ya-
yınladığı İbret gazetesinde yazan Ahmet Mithat bir süre Rodos’ta sürgün hayatı yaşamıştır. 
1878 yılında çok uzun ömürlü bir gazete olan Tercüman-ı Hakikat gazetesini çıkarmaya baş-
lamış, yazılarını da genel olarak burada yayımlamıştır. Türk romancılığında çok farklı konu-
larda eser yazan bir edebiyatçı olarak bilinir. Onlarca romanı arasında Felatun Bey ile Rakım 
Efendi, Henüz On Yedi Yaşında ve Jön Türkler çok popüler olmuş eserlerdir.

Şemsettin Sami
Osmanlı devlet adamı ve edebiyatçısıdır. Türkçede ilk roman olan Taaşşuk-ı Talat ve 
Fıtnat’ın yazarıdır. Türk dili, tarihi ve kültürü konusunda bilinçli çalışmalar yapmıştır. Bu 
alanda en önemli eserleri 6 ciltlik ansiklopedik bir çalışma olan Kamusü’l-Alam, Fransız-
cadan Türkçeye sözlük olan Kamus-ı Fransevi, Türkçeden Türkçeye sözlük olan Kamus-ı 
Türki ve okullar için hazırladığı çeşitli isimlerde Türkçe dilbilgisi kitaplarıdır.  

Dönemin Diğer Şair ve Yazarları
Abdülhak Hamit şiir ve tiyatro oyunu alanlarındaki eserleriyle, Ahmet Vefik Paşa özellik-
le Moliere’den yaptığı adaptasyon oyunlarıyla, Nabizade Nazım gerçekçi romanlarıyla dö-
nemin önde gelen yenilikçi edebiyatçılarıdır.

XIX. Yüzyıl Halk Edebiyatı
Halk edebiyatı bu yüzyılda halk âşıklarının usta-çırak ilişkisi geleneği içinde büyük sa-
natçılarını ve eserlerini yetiştirmeye devam etmiştir. Bu halk âşıkları arasında Anadolu’da 
öne çıkan isimler arasında Bayburtlu Zihni, Erzurumlu Emrah, Âşık Dertli ve Dadaloğ-
lu vardır. Azerbaycan sahasında ise Âşık Elesker döneme damgasını vuran âşıktır. Bu yüz-
yılda büyük sosyal ve tarihi olayları uzun manzumeler şeklinde terennüm eden destanlar 
da yazılmıştır. Bunlar arasında çeşitli âşıklar tarafından Türk-Rus ve Türk-Yunan savaşla-
rının anlatıldığı destanlar, Türk askerini ve komutanlarını övücü ve yüceltici cesurane ifa-
delerle doludur. Bunlardan başka Ispartalı Âşık Seyrani’nin Vak’a-yı Hayriye Destanı, Âşık 
Ali’nin Nizip Destanı, Süruri’nin Silistre Savaşını anlattığı “yürüdü” redi�i destanı bu tü-
rün diğer önemli örnekleridir.
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Özet

Batı Türkçesinin edebiyat dili olarak ortaya çıkış sü-
recinin önemli noktalarını ve Batı Türkçesinin aydın 
zümre (divan) ve halk edebiyatının genel özelliklerini 
açıklayabilmek

 Batı Türkçesi, Oğuz Türkçesi lehçe ve şivelerini kap-
sayan bir terimdir. XIII- XV. yüzyıllarda Selçuklu ve 
Osmanlı coğrafyasında konuşulan Oğuz Türkçesi şi-
velerine dayalı yazılı edebiyat Türkçesi XVI. yüzyıl-
dan sonra geniş ölçüde Osmanlı İmparatorluğunun 
başkenti İstanbul konuşma Türkçesinin özelliklerini 
standart dil özellikleri olarak kabul etmiştir. Nesimi, 
Habibi ve Fuzuli gibi bazı şair ve yazarların eserlerin-
de Azerbaycan bölgesinde konuşulan Oğuz Türkçe-
sinin özellikleri görülse de bu ayrılık anlaşılmayı en-
gelleyecek düzeyde olmamıştır. Bununla birlikte Batı 
Türkçesi, diğer bölgelere ek olarak esas yayılma gücü-
nü Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi alandaki başa-
rılarına paralel olarak Anadolu ve Balkanlarda göster-
miştir. Osmanlı Türkçesi, çoğunlukla Arapça ve Fars-
çadan alınan bilim, din, edebiyat ve kültür alanlarına 
ait dil malzemeleriyle sürekli zenginleşen çok güçlü 
anlatım özelliklerine sahip bir medeniyet dili olmuş-
tur. Çeşitli eğitim seviyelerine sahip âlim, şair ve ya-
zarlar, bulundukları ortam, eserlerini yazdıkları kişi-
lerin statüsü ve diğer çeşitli sebeplerle farklı üsluplar 
denemişler, yer yer hem nazım hem de nesirde çok so-
yut, süslü ve ağdalı dille yazılmış eserler ortaya koy-
dukları gibi daha sade üslupla eserler de yazmışlardır. 
Nesirde çok ağdalı üsluba süslü nesir, daha orta düzey 
eğitimli kitleler için yazılmış orta sınıf Türkçesine da-
yalı üsluba orta nesir, az eğitimli kitlelere yönelik ya-
zılmış oldukça sade ve düz nesir üslubuna halk nesri 
adı verilmiştir. 

Batı Türkçesinin edebiyat türlerini ve bu türlerin zirve 
edebiyatçıları ile eserleri hakkında ve Batı Türkçesi ede-
biyat tarihinin akımları, gelişme dönemleri ve moti�eri 
hakkında bilgi verebilmek

 Batı Türkçesi, XVI. yüzyılda Osmanlı İmparatorlu-
ğunun yükselme döneminde büyük yazar ve şairlerin 
yazdıkları eserlerle klasik edebiyat dili düzeyine ulaş-
mıştır. Şiirde özellikle Fuzuli, Arapça, Farsça ve Türk-
çe yazdığı eserlerle bütün İslam coğrafyasında şöh-
ret kazanmıştır. Türkçe şiirlerinde görülen alçak gö-
nüllülük, coşkunluk ve samimilik gibi üslup özellik-
leriyle kendinden sonraki sanatçıları derinden etkile-
miştir. Bu dönemde divan şiirinde Baki, Bağdatlı Ruhi 

ve Hayali çok okunan ve sevilen yüksek seviyeli şiir-
ler yazmışlardır. Halk şiirinde Köroğlu kahramanlık, 
Pir Sultan Abdal ise dini-tasavvufi şiirleriyle döneme 
damgasını vurmuştur. 

 XVII. yüzyılda Osmanlı edebiyatı daha farklı nite-
likler göstererek gelişmesine devam eder. Bu dö-
nemde şairlerin bir kısmı karmaşık terkiplerle so-
yut söz sanatları yapmayı amaç edinmiş Sebk-i Hin-
di adı verilen anlayışla şiirler yazdığı gibi diğer bir 
kısmı yer yer günlük hayatı daha canlı yansıtan ye-
rel kelime ve deyimlerle zenginleşmiş mahallî ni-
telikli şiirler yazarlar. Nef ’i kaside türünde ve yer-
gi şiiri olan hiciv alanında başarılı şiirler yazmıştır. 
Nabi, hikemi şiir tarzında, Şeyhülislam Yahya, ta-
savvufi konularda, Sabit, yerel söyleyişlerde, Neşa-
ti ve Naili ise Sebk-i Hindi üslubunda başarılı şiirler 
yazmışlardır. Bu yüzyılda nesir edebiyatında Katip 
Çelebi ilmi nesir üsluplarında önemli eserlere imza 
atarken Evliya Çelebi nesir üsluplarının tamamının 
görüldüğü Osmanlı Türkçesinin bir hazinesi sayılan 
Seyahatname isimli eseriyle döneme damgasını vur-
muştur. Halk edebiyatının en büyük şairlerinden sa-
yılan Karacaoğlan, Gevheri ve Aşık Ömer bu yüzyıl-
da yetişmişlerdir.

 XVIII. yüzyıl, yeni edebi anlayışların ortaya çıktı-
ğı bir dönem olmuştur. Bir önceki yüzyılda yayılma-
ya başlayan Sebk-i Hindi üslubu Şeyh Galib’in eser-
lerinde etkisini sürdürürken yerel konu ve söyleyiş-
lerle kendini gösteren şiir anlayışı yaygın bir akım 
haline gelmiştir. Özellikle Nedim’in şiirlerinde İstan-
bul hayatı yöresel kelime, deyim ve ifadelerle etkili 
biçimde dile getirilmiştir. Bu yüzyılda Nedim özel-
likle şarkı türünde, Şeyh Galip ise özgün soyut kav-
ramlarla zenginleştirilmiş tasavvufi konularda usta-
lıklarını ortaya koymuş sanatçılardır. Bu dönem ne-
sir alanında birçok sefaretnamenin yazıldığı dönem 
olmuştur. Bu yüzyılda Giritli Aziz Efendi’nin yazdığı 
Muhayellat isimli eser Türk hikâye yazıcılığının ilk 
özgün eserlerinden sayılır. Halk edebiyatı alanında 
birçok aşık bu dönemde yapılan savaşları destan ge-
leneği içinde dile getirmişlerdir. Dönemin önde ge-
len tekke şairleri ise Diyarbakırlı Ahmed Mürşidi ile 
Erzurumlu İbrahim Hakkı’dır.

 XIX. yüzyıl Osmanlı Devletinin toplum ve siyaset 
alanlarında modernleşmeye başladığı dönemdir. Bu 
yüzyılda eski edebiyat geleneği devam etmiş olsa da 
bu alanda öncü ve önemli eserler ortaya konamamış-
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tır. Bununla birlikte Avrupa’dan gelen eşitlik, hürriyet, 
kişi hakları, meşrutiyet, millet ve vatan gibi kavram-
lar Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ahmet Mithat 
gibi yeni aydın yazar, şair ve devlet adamlarının yaz-
dığı eserlerde yaygın olarak işlenmiş, Türk edebiyatı 
toplum ve siyaset alanlarındaki gelişmelerin aynası ve 
yönlendiricisi olmuştur. Modernleşme amacına uy-
gun olarak yeni müfredat programlarına sahip okullar 
kurulmuş, bu okullarda Türkçe zorunlu ders olarak 
okutulmaya başlanmıştır. Bunun sonucu olarak Türk 
dili gramer kitapları, Türkçe sözlükler ve dil kültürü 
kitapları yazılarak Türkçenin gelişmesi, yaygınlaşma-
sı ve standartlaşması için önemli çalışmalara başlan-
mış ve öncü eserler ortaya konmuştur. Bu dönemde 
Batı edebiyatlarından gelen roman, kısa hikâye ve ti-
yatro türlerinde önemli çalışmalar yapılmış ve gazete-
cilik dili oluşmaya başlamıştır. Şinasi, Ziya Paşa, Na-
mık Kemal şiir, tiyatro ve roman türlerinde, Ahmet 
Mithat Efendi ve Şemsettin Sami romanda öncü ve et-
kili eserlere imza atmışlardır. Bu yüzyılın önde gelen 
halk aşıkları arasında Anadolu sahasında Bayburtlu 
Zihni, Erzurumlu Emrah, Aşık Dertli ve Dadaloğlu, 
Azerbaycan sahasında ise Aşık Elesker’dir. 



XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili46

Kendimizi Sınayalım
1. Batı Türkçesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

a. Oğuzca
b. Güney-Batı Türkçesi
c. Güney Türkçesi
d. Çağatayca
e. Osmanlıca

2. Aşağıdakilerden hangisi XVI. yüzyıl Türk edebiyatı için 
söylenemez?

a. Bazı şair ve yazarların eserlerinde Azeri şivesi özel-
likleri görülür.

b. Selanik, dönemin önemli bir edebiyat merkezidir.
c. Fuzuli ve Baki dönemin çok önemli iki şairidir.
d. Agehi, Tatavlalı Mahremi ve Edirneli Nazmi şiirde 

yeni tarzlar ve üsluplar denemiştir.
e. Türkçeye Arapça ve Farsçadan alınan kelimeler gir-

miştir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Fuzuli’nin şöhretini sağlayan se-
beplerden sayılmaz?

a. Şiirlerinde görülen coşkulu ve samimi söyleyiş.
b. Türkçeden başka Arapça ve Farsça eserler de yazmış 

olması.
c. Klasik İslam şiiri geleneğine ve belagatine hakîm olması.
d. Oldukça yalın bir dil kullanması.
e. Eserlerinde çeşitlilik, orjinallik, dinî ve tasavvufi de-

rinlik bulunması

4. Aşağıdakilerden hangisi süslü nesrin özelliklerinden de-
ğildir?

a. Konuşma dilinde kullanılmayan bir çok Arapça ve 
Farsça kelime kullanılmıştır. 

b. Cümleler gereğinden kısa tutulmuştur.
c. Uzun Farsça terkipler kullanılmıştır.
d. Soyut ve karmaşık teşbih, istiare ve mecazlar kul-

lanılmıştır. 
e. Sık sık tarihi olaylara ve şahsiyetlere telmihte bulu-

nulmuştur.

5. Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl edebiyatı için söy-
lenemez?

a. Bozulan siyasi düzen edebiyatta zayı�amaya sebep 
olmuştur.

b. Şiirde Sebk-i Hindi üslubunun etkisi yaygınlaşmıştır.
c. Hikemi şiirler yazılmıştır. 
d. Büyük nesir ustaları yetişmiştir.
e. Önceki asır kadar olmasa da önemli şairlerin ekoller 

kurarak eserler verdiği bir dönem olmuştur.

6. Karacaoğlan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Diyar diyar gezen halk aşığıdır.
b. Kahramanlık konusu koşmalarının ana konusudur.
c. Koşmaları geniş halk kitlelerinin sanat zevkine uy-

gundur. 
d. Aşk, sevgili ve ayrılık konularını çok işler.
e. XVI. yüzyılın ikinci yarısıyla XVII. yüzyılın birinci 

yarısında yaşamıştır.

7. Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyıl şiirinin özellikleri 
arasında değildir?

a. Mahallîleşme eğilimleri akım halini alarak şiirde bir 
tarz olmuştur.

b. İstanbul’un sosyal hayatı konuşma Türkçesi unsurla-
rıyla şiire yansımıştır.

c. Sebk-i Hindi üslubu yerini başka üsluplara bırakmıştır.
d. Nabi’nin etkisi şairler üzerinde kalmamıştır.
e. Şair padişahlar sanatçıları desteklemiştir.

8. Aşağıdakilerden hangisi Nedim’in sanatı için söylenemez?
a. Dönemin eğlence hayatını ve gençlik kültürünü yansıtır.
b. Şarkı türünde çok başarılıdır.
c. Şehirli kitlelerin sanat zevkine hitap eder.
d. Mesnevide çok başarılıdır.
e. Lale Devri şairi unvanını kazanmıştır.

9. Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyıl Türk edebiyatı için 
söylenemez?

a. Yeni Avrupai kavramlar eski şiir kalıpları içinde işlenir.
b. Roman ve tiyatro oyunu gibi yeni edebiyat türleri ya-

yılmaya başlar.
c. Şiir yapı yönünden köklü değişikliklere uğrar.
d. Gazetecilik Türkçesi oluşmaya başlar.
e. Leskofçalı Galip şiirlerinde Sebk-i Hindi üslubunu 

devam ettirmiştir.

10. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminin özellikle-
rinden değildir?

a. Eğitilmiş aydınlar şiirlerini hece vezniyle yazmışlardır.
b. Türkçe, okullarda bağımsız ders olarak okutulmaya 

başlar.
c. Devlet adamları Türkçe gramer kitapları yazarlar.
d. Aydınlar Türk atasözlerini derlemişler, Türkçe söz-

lükler hazırlamışlardır.
e. Türkçe ilk gazetenin yayınlanmasıyla ortaya çıkan 

yeni tahkiye üslubu Türk nesir dili için dönüm nok-
tası olmuştur.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “Batı Türkçesi” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
2. b Yanıtınız yanlış ise “XVI. Yüzyıl Türk Dili ve Edebi-

yatının Genel Görünüşü” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

3. d Yanıtınız yanlış ise “Fuzuli ve Eserleri” konusunu ye-
niden yeniden gözden geçiriniz.

4. b Yanıtınız yanlış ise “Süslü Nesir” konusunu yeniden 
yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yanıtınız yanlış ise “XVII. Yüzyıl Türk Dili ve Ede-
biyatının Genel Görünüşü” konusunu yeniden yeni-
den gözden geçiriniz.

6. b Yanıtınız yanlış ise “Karacaoğlan” konusunu yeniden 
yeniden gözden geçiriniz.

7. d Yanıtınız yanlış ise “XVIII. Yüzyıl Türk Dili ve Ede-
biyatının Genel Görünüşü” konusunu yeniden yeni-
den gözden geçiriniz.

8. d Yanıtınız yanlış ise “Nedim” konusunu yeniden yeni-
den gözden geçiriniz.

9. c Yanıtınız yanlış ise “XIX. Yüzyıl Türk Dili ve Ede-
biyatının Genel Görünüşü” konusunu yeniden yeni-
den gözden geçiriniz.

10. a Yanıtınız yanlış ise “XIX. Yüzyıl Türk Dili ve Ede-
biyatının Genel Görünüşü” konusunu yeniden yeni-
den gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Bu bir yorum sorusudur. Öğrencinin Osmanlıca için kul-
lanılmış olan lisan-ı Türki, Türki, Türkçe ve halen kullanıl-
makta olan Osmanlı Türkçesi terimlerinden bahsetmesi ve 
bunlarla ilgili mantıki yorum yapması beklenir. Nasıl ki Batı 
Türkçesi için bazen Güney-Batı Türkçesi, bazen Batı Türk-
çesi ve bazen de Oğuzca ve Oğuz Türkçesi terimleri kulla-
nılıyorsa, Osmanlıca için de birden çok terimin kullanılma-
sı normaldir. Bundan dolayı günümüzde yaygın olarak kul-
lanılan Osmanlıca ve Osmanlı Türkçesi terimlerinin her iki-
si de uygundur. 

Sıra Sizde 2
Yorum sorusudur. Aşağıdaki açıklamalara benzer nitelikli 
açıklama kabul edilebilir bir cevap olacaktır.
Türkçeye Arapça ve Farsçadan alınan kelimler daha çok isim, 
sıfat ve az sayıda zarf ve bağlaçlar olmuştur. Her yeni giren bu 
türden kelimeler Türkçeye bir anlam inceliği katmış, karşılığı 

Türkçede var olan kelimelerin anlamlarıyla eşdeğerde olma-
mıştır. Yalın ve bağlamdan ayrı olarak tek başına değerlendi-
rildiklerinde Türkçedeki karşılıklarıyla anlamca eşit gibi gö-
rülen birçok alıntı kelime aslında deyim, atasözü ve donmuş 
ifade kalıpları içinde yeni anlam nüanslarıyla bir diğerinin 
yerine geçemeyecek şekilde kullanılmaya başlamış, bu yö-
nüyle Türkçeye büyük ifade inceliği ve anlatım gücü kazan-
dırmıştır. Bu durumu açıklayan belki de en iyi örnek Farsça-
dan geçen “kafa” kelimesidir. İlk bakışta, Türkçe baş kelime-
sinin eşanlamlısı olarak görülen bu kelimeden türetilen zeki 
anlamındaki “kafalı” veya bir şeyi düşünmeden öylesine söy-
lemek veya uydurmak anlamındaki “kafadan atmak” ifadele-
rinin “baş” kelimesinin kullanılmasına müsaade etmemesi ve 
kullanıldığı takdirde Türkçede farklı anlamlara sahip ifadeler 
yaratması bu durumu çok iyi açıklar. Bu bakımdan bu türden 
alıntılar sadece basit bir kelime alıntısı olmayıp o kelimelerle 
birlikte yeni görüş, duyuş ve anlayışları karşılayan soyut kav-
ramları Türk kültür ve düşünce düzenine yerleştiren ve Türk-
çenin kavram ve algılama dünyasının gelişmesine ve genişle-
mesine katkıda bulunan önemli dil unsurları olmuştur.

Sıra Sizde 3
Yorum sorusudur. Aşağıdaki açıklamalara benzer nitelikli 
açıklama kabul edilebilir bir cevap olacaktır.
Fuzuli, Türkçe eserlerindeki üstün edebi gücü ve başarısıyla 
birlikte yazdığı Arapça ve Farsça eserler sayesinde dönemin 
prestijli dilleri olan Arapça ve Farsçanın karşısında Türkçe-
nin edebi bir dil olarak varlığını kabul ettiren önemli sanat-
çıların başında gelir; çünkü Türkçe konuşamayan İslami top-
lumlara bir Türk olarak, kendi bildikleri dillerle ulaşabilme-
yi başarmıştır. Eserlerindeki çeşitlilik, orijinallik, dini ve ta-
savvufi derinlik ve sahip olduğu geniş bir okuyucu ve izleyi-
ci kitlesiyle Oğuz Türkçesinin, İslam medeniyetinin yeni ve 
güçlü bir edebi dili olarak Arapça ve Farsçanın yanında ye-
rini almasını sağlamış önemli birkaç yazar ve şairden biri-
si olmuştur. 

Sıra Sizde 4
Osmanlıcada görülen 3 nesir üslubunun genel özellikleri:
Süslü Nesir: 
a. Konuşma dilinde kullanılmayan bir çok Arapça ve Farsça 

kelime kullanılmıştır. 
b. Arapça ve Farsça kelimeler sık sık üçlü, dörtlü, hatta beşli 

Farsça terkipler içinde kullanılmıştır.
c. Sık sık tarihi olaylara ve şahsiyetlere telmihte bulunulmuş, 

soyut ve karmaşık teşbih, istiare ve mecazlar kullanılmıştır. 



XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili48

d. Cümleler birbirine secilerle ve edatlarla bağlanarak uzatıl-
mış ve konunun ana fikrini anlamak zorlaşmıştır. 

Orta Nesir:
a. Osmanlı aydınlarının konuşma dili özelliklerine yakın 

daha anlaşılır ve külfetsiz nesir üslubudur. 
b. Eğitimli kesimlerin günlük konuşmalarında da kullandık-

ları alıntı kelime, kısa terkipler ve yaygın olarak bilinen İs-
lami ve ilmi terimler bu nesir üslubunda tabii bir şekilde 
kullanılır. 

c. Cümleler nispeten daha kısa, örnekler ve edebi sanatlar 
daha somut ve hayattandır.

Halk Nesri:
a. Halkın günlük konuşma Türkçesi unsurlarıyla oluşturul-

muştur.
b. Mensur destanlar, halk hikayeleri, peygamber kıssaları, 

menakıpnameler, masallar, nasihatnameler, falnameler ve 
ilmihaller daha çok bu üslupla yazılmıştır.

c. Konuşma dilinin kelime hazinesi ve cümle yapısıyla kuru-
lan bu üslupta halk inançları, atasözleri, basit benzetme ve 
istiareler ve günlük hayattan alının örnekler çok kullanılır.

d. Yer yer şivelerden alınmış kelime, ifade ve gramer şekilleri 
ile ağızlarda yaşamaya devam eden Eski Anadolu Türkçe-
sinin özellikleri de görülür.

Bugünkü Türk nesir dilinde her ne kadar Osmanlıcada bir-
birinden büyük ölçüde farklı görülen üç nesir üslubu olma-
sa da birbirinden farklılıklar gösteren nesir üslupları vardır. 
İçinde birçok terim, kapsamlı tamlama ve yazı diline özgü 
ifadeler bulunan bilimsel bir yazının üslubuyla bir gazete ha-
berinde kullanılan nesir üslubu arasında farklar vardır. Ben-
zer şekilde içinde yaygın kullanılmayan bir çok yeni türetil-
miş kelime ile Arapça ve Farsça kökenli kelimelerden özel-
likle kaçınan nesir üslubu ile geleneksel konuşma dili üslu-
bu ve Arapça ve Farsça kökenli kelimeleri yoğun olarak kul-
lanan yazı üslupları arasında yer yer anlaşmayı zorlaştıracak 
derecede farklılıklar olabilmektedir. Kısaca Osmanlıcada var 
olan nesir üslupları kadar net ve belirgin olmasa da Türkiye 
Türkçesinde de çeşitli seviyelerde nesir üslupları mevcuttur.

Sıra Sizde 5
Şiirde ortaya çıkan Sebk-i Hindi üslubu, yerel ses ve söyleyiş-
lerle yerel konuların dile getirilmesi eğilimi (mahallîleşme), 
hiciv ve hikemi tarz şiirin güç kazanması gibi özellikleriyle 
XVII. yüzyıl şiiri XVI. yüzyıl şiirinden farklılaşır. 

Sıra Sizde 6
XVII. yüzyılda aşık edebiyatında Karacaoğlan, Gevheri ve 
Aşık Ömer, tekke edebiyatında Aziz Mahmud Hüdayi ve 
Niyazi-i Mısri gibi sanatçılar halk kültürünün gelişmesi, ge-
niş coğrafi alanlar üzerinde ortak bir Türk dili kültürünün 
oluşması ve Türkçenin işlek bir dil olarak yayılması bakımın-
dan hem kendi dönemlerinde hem de sonraki dönemlerde 
yüzyıllarca sürecek bir ekol yaratmışlardır. Özellikle Gevhe-
ri ve Aşık Ömer’in klasik şiirin dil ve üslubundan etkilenerek 
oluşturdukları aruz vezinli koşmalar bu halk şiiri türünün şe-
hirli ve okumuş çevrelerce de beğenilmesine ve benimsen-
mesine vesile olmuştur. 

Sıra Sizde 7
Aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılan yorum ve açık-
lamalar doğru kabul edilmelidir.
Yerel dil, şive ve kültür unsurları ile halk yaşayışının genel 
bir eğilim olarak etkili biçimde manzum eserlerde görülmesi 
olarak bilinen mahallîleşme geleneği yaygınlık kazanarak bir 
akım haline gelmiştir.
Bir önceki dönemde Nabi ve Sabit’in şiirlerinde yaygın kul-
lanılan atasözleri, deyimler ve günlük hayata dair referanslar 
XVIII. yüzyılda sadece gazel türünde değil mesnevi, şehren-
giz, manzum tarih ve mizahi şiirlerde de yaygın bir şekilde 
görülmeye başlamıştır. 
Dinleyici kitlesinin hayat ve kültür seviyesinin buralarda su-
nulan eserlerde gözetilmesi, konuşma Türkçesini ve halk be-
ğenisini sanatın merkezî alanı haline getirmiş, bu durum 
Türk dili ve edebiyatının gelişme yönünü çok olumlu bir şe-
kilde etkilemiştir.
Halk şiirindeki koşma nazım şekliyle de büyük benzerlikler 
gösteren şarkı türü Nedim’le büyük üne kavuşmuş, eğlence, 
gezip tozma, müzik, dünyevi aşk, kadın ve erkek modası, ko-
nuşma üslubu ve adabı ve gençlik ilişkileri bu şiir türünde 
renkli duyuş, düşünüş ve imajlarla tasvir edilmiştir.

Sıra Sizde 8
Yeni kurulan modern eğitim kurumlarında Türkçe zorunlu 
bir ders olarak okutulmaya başlandığı için Türkçe gramer ki-
tapları yazılmıştır. Bu durum Türk dili ve edebiyatının geliş-
mesi, yaygınlaşması, standartlaşması ve en önemlisi kurum-
sallaşması bakımından çok etkili olmuştur. Bu yönde devlet 
yöneticilerinin kendileri Türkçenin kurallarının oturtulması, 
gramerinin yazılması ve bunların belirli bir seviyeye ulaştı-
rılması için ciddi zaman harcamışlar ve eserler yazmışlardır. 
Bu alanda Fuat Paşa ile Ahmet Cevdet Paşa’nın 1851 yılında 
yazdıkları Kavaid-i Osmaniye, Türkçenin ilk okul grameridir. 



2. Ünite - Batı Türkçesi 49

Bu çalışmayı daha sonra birçok devlet adamı tarafından ha-
zırlanan gramer ve sözlük çalışmaları ile atasözü derlemele-
ri izlemiştir. Bunlar arasında asrın ikinci yarısında, Şinasi’nin 
Türk atasözleri derlemesi olan “Durub-ı Emsal-i Osmani-
ye” ve Ahmet Vefik Paşa’nın “Lehçe-i Osmani” ile Şemset-
tin Sami’nin “Kamus-ı Türki” isimli sözlükleri bu yönde öncü 
çalışmalar olmuşlardır.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
XVI-XIX. yüzyıllar arasındaki Türkçenin genel imla özelliklerini tanımlayabi-
lecek,
Dilde meydana gelen ses olaylarını açıklayabilecek
Hangi eklerin yüzyıllara göre nasıl okunması gerektiğini açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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İMLA
Türkçeyi yazıya geçirmede en uzun süre kullanılan alfabe, Arap kökenli Türk alfabesidir. 
Yaklaşık olarak bin yıl boyunca Türkçeyi kaydetmede bu alfabe, Türkçenin asli seslerini 
göstermekte oldukça yetersiz kalmıştır. Bu yetersizlik yüzünden pek çok güçlükle karşıla-
şılmış, özellikle imlada doğan kargaşa, yüzyıllar boyunca sürmüştür. Türkçenin morfono-
lojisinde önemli olan ünlülülerin “önlük/artlık, genişlik/darlık” gibi özellikleri Arap kö-
kenli Türk alfabesinde açıkça görülmez. Arap alfabesinin kullanıldığı zamanlarda imla ve 
tela�uz arasındaki farklılık Türkçe için daha büyük boyutlara ulaşmıştır. Arap har�i me-
tinlerdeki imla kalıplaşması, bu alfabenin bırakıldığı tarihe kadar devam etmiş; dil tarihi 
içinde meydana gelen değişmeler, Arap har�i imlaya çok az yansımıştır. 

Arap alfabesinde ünsüzlerde, konuşma cihazındaki birbirine yakın çıkış noktaları-
na göre çeşitlenen bir bolluk vardır; /h/, /k/, /s/, /z/ fonemleri birden fazla işaret ile kar-
şılanmaktadır. Türkçe ise, ses yapısı bakımından Arapçanın aksine ünlüler üzerine ku-
rulmuştur. Türkçede ünsüzlerin çıkış noktalarına göre ayrı ayrı işaretlerle gösterilmesi-
ne gerek yoktur. Türkçenin sekiz ünlüsüne karşılık Arapçanın bazen kısa bazen de uzun 
söylenen üç ünlüsü vardır. Arap imlasında kısa ünlüler gösterilmez, sadece uzun ünlü-
ler gösterilir. Bu durum Türkçenin de imlasını etkilemiştir. Ünlülerin çoğu kez yazılma-
ması veya yazılışlarında genellikle birliğin bulunmaması Türkçe kelimelerin okunuş-
larını güçleştirmiştir. Bu sorunu bir nebze olsun çözmek için kullanılan harekeler de 
Türkçenin ünlülerini tam olarak karşılamamıştır. Çünkü bu ünlü işaretleri ünlünün sa-
dece “düzlük/yuvarlaklık” özelliğini gösterir; “önlük/artlık, genişlik/darlık” gibi özellik-
lerini göstermez. 

Arap har�i metinlerde hareke kullanımı, belki yazım hızını yavaşlattığı için, belki de 
imlanın kalıplaşmaya başlaması sebebiyle XV-XVI. yüzyıllardan sonra yok denecek kadar 
azalmıştır. Bu durum dildeki “dudak uyumu”nun da takip edilememesi anlamına gelmek-
tedir. Kelime tabanındaki uyum “elif, vav, ye” har�eri ile bir dereceye kadar tespit edilebi-
lir; fakat bu har�erin de gösterilmesinde birlik sağlanamamıştır. Bilhassa, ünlülerin yazıl-
maması kelimenin morfonolojisini tespite imkân vermez. 

Arap har�i alfabe değişmeye başlayan tela�uzları tam olarak yansıtmaz. Ancak, halka 
bilgi vermek için yazılan veya yazı diline vâkıf olmayan müstensihler tarafından çoğaltı-
lan eserlerde belli bir oranda, tela�uz özelliklerini görmek mümkündür; fakat bu tela�uz 
ve uyumlu yazılışlar bile standart imlanın baskısıyla değişmektedir. Bilhassa /ı/, /i/ sesle-
ri ile biten ve “ye” harfi ile yazılan eserlerde durum böyledir. Bunların dudak uyumuna 
bağlı olarak “vav” ile yazıldığı örnekler oldukça seyrektir. Bazı eserlerde “gelip” kelimesi-

İmla, Fonoloji ve Morfonoloji

Arap alfabesinde oluşum 
noktalarına göre çeşitlenen 
birbirine yakın ünsüzler vardır: 
sin س , sad ص , (peltek) se ث . 
Türkçenin sekiz ünlüsüne karşılık 
üç ünlü işareti vardır: elif ا , vav 
. ى ye ,و
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nin Arap har�i imlada “gelüb” şeklinde yazıldığı, fakat “gelip” şeklinde okunduğuna dair 
bilgiler vardır. 

Her ne kadar kalıplaşmış olsa da bazen imlada farklılıkların görülmesi ayrı bir sorun-
dur. Arap har�i metinlerde değişik tela�uzlardan doğan farklı yazılışlar, bazen aynı me-
tinde, hatta aynı satırda/mısrada bile görülmektedir. Tela�uzdaki kararsızlık ve farklılık-
lar, aynı metindeki değişik yazılışların asıl sebebidir. Bu durumun en çok Türkçe kelime 
ve ekler için geçerli olduğu da unutulmamalıdır. Çünkü, Arapça ve Farsçadan alınan keli-
melerin imlası genelde, bu dillerdeki şekilleriyle yerleşmiştir.

Arap Har�i ve Çeviriyazılı Eserler
Arap alfabesi fonetik bir alfabe değildir ve bu alfabe ile Türkçenin sesleri tam olarak gös-
terilememiştir. Buna bir de imla kalıplaşması eklenince dilde meydana gelen değişme-
ler ve tela�uz özelliklerini Arap har�i eserlerden tespit etmek daha da güçleşir. Değişme-
ye başlayan şekiller ve tela�uz özellikleri ya Seyahatname gibi konuşmayı yansıtan eser-
lerde ya da yabancılar tarafından Latin, Grek ve Ermeni alfabeleri ile yazılan çeviriyazı-
lı eserler denilen gramer ve sözlüklerde görülebilir. Bu eserlerin en önemlileri -yazarları-
nın adlarıyla- şunlardır:

Molino (Mol.): Latin har�eri ile 1641 yılında basılan eser İtalyanca-Türkçe sözlüktür. 
Hem Türkçe kelimeler hem de Arapça ve Farsça kelimelerin konuşma dilindeki şekilleri-
ni gösteren önemli bir eserdir.

Parigi (Par.): Harekeli Arap har�eri ile 1665 yılında yayımlanan eser İtalyanca-Türkçe 
bir sözlüktür.

Meninski (Men.): Hem Latin hem de Arap har�eri ile 1680 yılında yayımlanmış bir 
sözlüktür. Madde başları Arap alfabesi ile verilmiş, sonra yanlarında Latin har�eri ile telaf-
fuzu gösterilmiştir. Kelimelerin konuşmadaki şekilleri açıkça kaydedilmiştir.

Viguier (Vig.): Latin har�eri ile 1790 yılında Fransızca yazılmış ayrıntılı bir gramer 
kitabıdır.

Carbognano (Car.): Hem Latin hem de Arap har�eri ile 1794 yılında yazılmış bir gra-
mer kitabıdır. Tela�uzda meydana gelen değişmeler Latin har�eri ile gösterilmiştir.

Binachi (Bia.): Hem Latin hem de Arap har�eri ile 1843 yılında yazılmış Fransızca-
Türkçe sözlüktür. Latin har�eri ile Türkçe ve alınma kelimelerin tela�uzları gösterilmiştir.  

Osmanlı imlasındaki kargaşanın en büyük sebebi nedir?

FONOLOJİ

Ünlü Uyumları
Osmanlı Türkçesinde dil uyumu büyük oranda vardır. Dudak uyumu ise XVII. yüzyıla ka-
dar Eski Anadolu Türkçesindeki gibi yoktur. 

Dil Uyumu

Kelime Tabanlarında Dil Uyumu
Türkçenin bütün ünlülerini göstermeyen Arap har�i imlada dil uyumunu tespit edebil-
mek çok güçtür. Dil uyumu ancak artlık ve önlük özelliği taşıyan bazı har�er sayesinde 
tespit edilebilmektedir. Kaf (ق), tı (ط), sad (ص), elif (ا), medli elif (آ), ha (ح), hı (خ) ve zı 
 ise kelimelerin (ز) ve ze (ه) he ,(ك) kef ,(س) sin (ت ) har�eri kelimenin art ünlülü; te (ظ)
ön ünlülü okunması konusunda yol gösterici olabilir.

Çeviriyazılı metinler Latin, Grek 
ve Ermeni gibi Arap alfabesinden 
farklı alfabelerle yazıldıkları 
için Arap har�i imlada açıkça 
görünmeyen bazı sesleri bu 
metinlerde görmek mümkündür.
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Türkçe Kelimelerde Dil Uyumu 
Klasik Osmanlı Türkçesi döneminde bu uyum esas olarak vardır, fakat tıpkı Türkiye Türk-
çesinde olduğu gibi uyuma aykırı örnekler de bu dönem metinlerinde görülmektedir: 
inanmak, şişman. Türkiye Türkçesinde dil uyumuna bağlı olmayan elma, kardeş, hani, 
hangi, dahi gibi kelimelerin alma, kardaş, karındaş, kangı, kankı, dahı gibi dil uyumuna 
bağlı şekilleri Seyahatname ve Risale-i Garibe gibi konuşmayı yansıtan Arap har�i metin-
lerde ve Molino, Meninski ve Viguier gibi Latin har�i metinlerde görülür. 

Alınma Kelimelerde Dil Uyumu
Alınma kelimeler özellikle ses yapısı bakımından dil uyumuna uygun hâle gelirler. Fa-
kat, alınma kelimelerin imlada alındıkları dildeki şekli ile yazılmasının bir gelenek hâline 
gelmesi, özellikle Arap har�i metinlerde bu kelimelerdeki dil uyumunun tespitini güçleş-
tirmektedir. Arap har�eri ile yazılan bir kelime tabanındaki dil uyumu kelimeden son-
ra getirilen ve artlık-önlük özelliği taşıyan {+cıgaz}, {+cigez}; {+cık}, {+cik}; {+lık}, {+lik}, 
{+luk}, {+lük} gibi ekler sayesinde bir nebze de olsa tespit edilebilir. Çeviriyazılı metin-
ler ise alınma kelimelerin dil uyumuna bağlanıp bağlanmadıklarını açıkça ortaya koyar-
lar. Şimdi aşağıdaki alınma kelimeleri hem Arap har�i hem de çeviriyazılı metinlerde dil 
uyumu bakımından inceleyelim:

avret: Arapçadan alınan avret kelimesinin, {+cık} ekini alıp avratçık (عورجتق) şek-
linde yazılması, kelimenin o dönemde toplumun bir kesimi tarafından dil uyumuna bağlı 
olarak söylendiğini gösterir. Kelimenin aslına uygun olarak avret şeklinde de tela�uz edil-
diğini çeviriyazılı metin yazarları kaydetmişlerdir. Avret kelimesi Molino’da avrat/avret; 
Meninski’de ise avret şeklindedir.

haste: Farsçadan alınan hasta kelimesi, Arap har�i metinlerde asli imlası ile (خسته) 
yazılmıştır. Fakat kelimenin metinlerde {+cıġaz} (جغز لق) ve {+lık} (خسته   gibi (خسته 
art ünlülü ekleri alması dil uyumuna bağlandığını gösterir. Kelime Molino’da hasta; 
Meninski’de ise haste/hasta gibi farklı şekillerde kaydedilmiştir.

Yukarıdaki örnekler Klasik Osmanlı Türkçesinde alınma kelimelerin hem asli (avret, 
haste) hem de dil uyumuna bağlanmış şekilleri ile (avrat, hasta) yan yana kullanılmak-
ta olduğunu gösterir. Bu kelimelerin asli şekilleri okumuş kişiler tarafından, dil uyumuna 
bağlanmış şekilleri ise halk arasında kullanılan şekillerdir. 

Molino, Parigi, Meninski, Viguier, Carbognano ve Bianchi gibi metinlerin verileri pek 
çok alınma kelimenin dil uyumuna bağlı olduğunu göstermektedir. Bu uyumlu kelime-
lerin bir kısmı Evliya Çelebi’nin Seyhatnamesi’nde de dil uyumuna bağlı olarak karşımı-
za çıkar:

Kelime Sey. Mol. Par. Men. Vig. Car. Bia.

âyine âyine ayna ayna ayna
âyine/
ayna

ayne/
ayna

fakîr fakîr fakir
fakir/
fakır

fakir fakir fakır

mâye
mâye/
maya

maya mâye
mâye/
maya

mâye /
maya

humbere kumbara kumbara kumbara kumbara

pâre para
pâre/
para

pâre/
para

pâre/

para
pâre/
para

para
pâre/
para

Tablo 3.1
Molino, Parigi, Meninski, 
Viguer, Carbognano ve 
Bianchi’ye göre alınma 
kelimelerin dil uyumu 
bakımından incilenmesi
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Türkçe ve alınma kelimelerde dil uyumunun ipuçları nelerdir?

Eklerde Dil Uyumu
Klasik Osmanlı Türkçesi döneminde eklerin büyük bir kısmı dil uyumuna bağlı iken bazı 
ekler uyumsuzdur. Bazı eklerin kelimelere dil uyumuna aykırı olarak gelmesi Türkiye 
Türkçesi ağızlarında da karşılaşılan bir durumdur. Şu ekler Klasik Osmanlı Türkçesin-
de dil uyumuna aykırı olarak da kelimelere eklenebilmektedir: {-AcAK}, {-AK}, {-ArAK}, 
{+CAgAz}, {+CAK}, {+CIK}, {+CUGAz}, {-DUK}, {-gIl}, {-(X)K}, {+lXK}, {-mAK}. Alın-
ma kelimelerdeki dil uyumuna aykırı telâ�uz kararsızlıkları, /c/ foneminin ön damaksıl-
laştırıcı etkisi ve ağız özellikleri sebebiyle ortaya çıkmaktadır: dutacek, olacek; boġçacigez, 
çaŋcigez, çöpcigez; akcıġaz, kapucıġaz; bayırcik, kocacik; depecıķ, derecıķ, semizcıķ; uyu-
gen; sürġu; bekçilıķ, acılik, yavuzligile; tįzlıķ; özlemaķ, itmaķ; toġdügi; gelduġı, isteduġı, 
olıgelduġı.

Dudak Uyumu

Kelime Tabanlarında Dudak Uyumu
Arap har�eri ile yazılmış metinlerde “ötre ُـ, “esre” ِـ, “üstün” َـ gibi harekeler yardı-
mı ile dudak uyumunu tespit etmek, dil uyumuna göre daha kolaydır. Harekenin bulun-
madığı metinlerde ise dudak uyumu ancak “vav "و", “ye "ى" gibi har�er sayesinde tes-
pit edilebilir.

Klasik Osmanlı Türkçesinde önceleri kelime tabanlarında dudak uyumu yoktu: altun, 
bıldurcın, çalu, delü, eyü, gümiş, incü, kendü, ordı, öbir, pusı, süri, uyuķı, yavru.

XVII. yüzyıldan itibaren ise bazı kelimeler uyumlu ve uyumsuz olarak metinlerde yer 
alır: arkırı / arkurı, bitün / bütün, demür / demir, erük / erik, kıraġı / kıraġu, koŋşı / koŋşu, 
kurı / kuru, örtü / örti, pusu / pusı, saru / sarı, toġru / toġrı, tutı / tutu. 

XVII. yüzyılda yazılmış bir çeviriyazılı metin olan Meninski, son seste ى ile yazılan 
bazı kelimeleri و ile kaydetmiştir: arkuru ارقورو / arkırı ارقريى , buzaġı بوزاغى / buzaġu 
.Bu da konuşma dilinde bazı kelimelerde dudak uyumunun bulunduğunu gösterir . بزاغو

Viguier ve Bianchi’de ikili şekiller görülür: aşurı-aşırı, içün-için, kapu-kapı; bınar-
bunar-punar, borı-boru, delü-deli, ütü-üti. 

Eklerde Dudak Uyumu
ETT’de dudak uyumu yoktu. Bu uyum, Osmanlı Türkçesi döneminde bazı eklerde XVI., 
bazılarında XVII. yüzyılda tekrar gelişmeye başlamış ve XVIII. yüzyılda büyük oranda ta-
mamlanmıştır. XVII. yüzyıl, eklerin büyük bir kısmının hem düz hem de yuvarlak ünlü-
lü tabanlardan sonra uyumlu şekillerinin görülmeye başladığı dönemdir. Eklerde dudak 
uyumu eklerin düz ve yuvarlak ünlülü olmalarına göre iki ana başlıkta incelenebilir:

Düz Ünlülü Ekler 
Bu sını�aki eklerden {+CI} isimden isim yapma eki (جى+), {-DI} görülen geçmiş zaman 
eki (دى-), {+(s)I} teklik 3. şahıs iyelik eki (سى+), {+I} yükleme hâli eki (ى+), {-IcI} fiil-
den isim yapma eki (جيى-) ve {+IncI} (جنى +) isimden isim yapma eki gibi ekler Arap harf-
li imlada hep “ye (ى)” harfi ile yazılmıştır. Bu sebeple Arap har�i imla bu eklerdeki du-
dak uyumunu gizlemiştir. Bazı harekeli Arap har�i metinlerde bu eklerin dudak uyumu-
na bağlı şekilleri imlaya yansımıştır: -gön كوُْكُلىِن ,gördüler كُوْرُدَلْر ,gözcüsi كُوْزجُوسِى 
lüni, قُوقُوُسْنَدْن kokusundan, صُورُوُجُسْن   sorucusun. Örneklerde dudak uyumuna bağlı 
olan ekler iç seste kalan eklerdir. 
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Düz ünlülü ekler dudak uyumuna en son bağlanan ekler olarak kabul edilir. Bunun se-
bebi de eklerin “ye (ى)” harfi ile yazılmalarıdır. Mesela, yükleme hâli eki Arap har�i me-
tinlerin tamamında düz ünlülüdür, Arap har�i imlada hep “ye (ى)” harfi ile yazılmıştır. 
Bu düz ünlülü yazım, yükleme hâli ekinin Arap alfabesinin bırakılmasından sonra dudak 
uyumuna bağlandığı anlamına gelmez. Çeviriyazılı metinler, yükleme hâli ekini Arap harf-
leri ile “ye (ى)” şeklinde gösterirler ama Latin har�i kısımda eki dudak uyumuna bağlı 
olarak verirler: Viguier: sözünü; Carbognano: بلبلى bülbülü, قاپوىي kapuyu; Mirza Kazım 
Bek: بوىن bunu, اوغلمزى oğlumuzu.  

Çeviriyazılı metinlerde düz ünlülü ekler dudak uyumuna büyük oranda bağlıdır:
Molino’da düz ünlülü ekler bir iki ek hariç dudak uyumuna bağlı değildir: odunci, gör-

di, uci - üstüne, suyı, çürüdici - dönüci, dördinci.
Carbognano’da dudak uyumuna bağlıdır: yolcu, yürüdü, kuyusu, okuyucu, otuzuncu. 
Viguier’de dudak uyumuna bağlıdır: oduncu, düşdü, otuzunu, görücü, dokuzuncu.
Düz ünlülü ekler, XVII. yüzyılda dudak uyumuna bağlanmaya başlamış, uyum XVIII. 

yüzyılda tamamlanmıştır. Düz ünlülü eklerdeki dudak uyumu Arap har�i imlaya nadiren 
yansımıştır. Çeviriyazılı metinlerde düz ünlülü eklerin dudak uyumuna bağlı şekilleri 
kaydedilmiştir. XVIII. yüzyıldan itibaren bütün düz ünlülü ekler Arap har�i imlaya 
yansımasa da dudak uyumuna bağlanmıştır.

Yuvarlak Ünlülü Ekler
Yuvarlak ünlülü ekler Osmanlı Türkçesinde genellikle “و” ile, bazı harekeli metinlerde 
ise “ُو” veya “ُـ” ile yazılan eklerdir. Bu eklerin bir kısmı Arap har�i imlada “و” harfi ile 
yazılan {+ArU} yön eki (ارو+), {-GU} fiilden isim yapma eki (غو+), {+lU} isimden isim 
yapma eki (لو+), {-U} fiilden isim yapma eki (و+), {-DUK} sıfat-fiil eki ( (+دوق+ دوك, 
{-DUr-} fiilden fiil yapma eki (دور+), {-sUn} teklik 3. şahıs emir eki (سون+) , {-Up} zarf-
fiil eki (وب-), {-(U)r} geniş zaman eki (ور-) ve {-(U)r-} fiilden fiil yapma eki (ور-) gibi ek-
lerdir. Bir kısım yuvarlak ünlülü ekler ise “و” harfi ile yazılmasalar da ETT’de ve bazı ha-
rekeli Osmanlı Türkçesi metinlerinde “ُـ” ile gösterilen {-AlUm} emir kipi teklik 1. şa-
hıs eki(امل+) , {+CUK} isimden isim yapma eki (جوق+ جوك+) , {+CUGAz} isimden isim 
yapma eki (جغز+ جكز+) , {+nUŋ} ilgi hâli eki (نك+) ve {+sUz} isimden isim yapma eki
.gibi eklerdir(+سز) 

Düz ünlülü eklerde olduğu gibi yuvarlak ünlülü eklerde de eklerin dudak uyumuna 
bağlı şekilleri bazen Arap har�i imlaya yansımıştır: يوقارى yukarı, سوكيلى sevgili,باليقلى  
balıklı, يازى yazı, ويرديكى virdigi, بيلديردى bildirdi, اليب alıp, ْكِيدَه مل gidelim, اُوْغاَلجْنِْق  
oğlancık, برِيِيِنْك birinin.

Çeviriyazılı metinlerde yuvarlak ünlülü eklerin dudak uyumuna bağlı şekilleri Arap 
har�i metinlere göre daha açık ve daha çok kaydedilmiştir: 

Molino’da yuvarlak ünlülü eklerin hem dudak uyumuna bağlı hem de ikili şekilleri gö-
rülür: içeri, kavuşdiği, sevgi / sevgü, datlı / datlu, bildirmek / bildürmek, elcigez, kuşcugaz, 
dutalım. 

Carbognano’da dudak uyumuna bağlıdır: ileri, sevdiğim, eritdir-, sevsin, atlı, oglanıŋ, 
eriyip. 

Viguier’de yuvarlak ünlü ekler dudak uyumuna bağlıdır: dışarı, bildiyim (bildiğim), 
kazdıkları, usandır-, atsın, adalı, çakşırlı, adanın, edip.

Dudak uyumuna en son bağlanan eklerin hangileri olduğunu açıklayınız?
3
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Ünsüz Benzeşmeleri 
Arap har�i imla belirli kurallara dayanır ve bu imla konuşmadaki bütün sesleri göster-
mez. Bu sebeple hem kelime kökleri hem de eklerde ünsüz uyumunu tespit etmek zordur. 
Metinlerde kelime içi ve eklenmede genellikle tonlu ünsüzler yazılır. Çoğu zaman tonsuz 
ünsüzler yazılmaz. Bu da ünsüz uyumunu gizleyen bir yazım özelliğidir. Tonsuz ünsüz-
ler kelime tabanlarında son ses konumunda görülürken ekleşmede ilk ünsüzler çok bü-
yük oranda tonludur. 

Arap har�i imlada د, ج, ك gibi har�er, tonsuz ünsüzlerden sonraki ünsüz uyumunu 
gizlemektedir. İmlanın el verdiği ölçüde Arap har�i metinlerde kelime tabanlarında ve ek-
lerde ünsüz benzeşmeleri şöyle incelenebilir:

Kelime Tabanlarında
a. Tonlu ünsüzlerden sonra: -lc- : kolcak قوجلق , -lç- : alçak آلچق , -lg- : gölge كولكه , 
-lk- : dilki دلكى , -nc- : incü اينجو , -nç- : sançmak صنچمق , -ng- : üzengi اوزنكى , -nk- : 
tüfenk توفنك , -rc- : bıldurcın بلدرجن , -rç- : burçak بورچق , -rg- : gürgen گورگن , -rk- : 
arka ارقه , -rd- : bögürdlen بوكوردلن , -rt- : bögürtlen بوكورتلن , -yk- : toykar تويقار .

b. Tonsuz ünsüzlerden sonra: -kç- : ökçe اوكچه , -pç- : kopça , -st- : istemek استمك  
-şk- : başka باشقه .

Alınma kelimeler Osmanlı Türkçesinde orijinal imlaları ile yazıldığı için ünsüz uyu-
muna bağlı değildirler. Az sayıda alınma kelimenin ünsüz uyumuna girdiği çeviriyazı-
lı metinlerde görülmektedir: Molino: espab, iptida, ispat. Parigi: renç-per رَنجپپَْر , makpe-
re َمْقَپرَه , nispet ِنْسَپْت, meskûr َمْسكُوْر . Carbognano: iptida, işküzar. Viguier: esbab / es-
pap, ibdida / iptida.

Eklerde
Arap har�i metinlerde ünsüz uyumuna konu olan ekler ilk ünsüzlerine göre C, D ve G sı-
nıfı olmak üzere üç başlıkta incelenebilir. Bunlardan C ve D sınıfı ekler Arap har�i metin-
lerde ج ve د ile yazılmıştır. Bu imla tarzı da tonsuz tabanlardan sonra ünsüz uyumu hak-
kında kesin hükümler vermeyi engellemektedir. G sınıfı ekler ise ön ünlülü tabanlardan 
sonra ك, art ünlülü tabanlardan sonra ise ق ve غ ile yazılır. Bu sebeple ön ünlülü taban-
lardan sonra ك harfinin /k/ veya /g/ ünsüzlerinden hangisini karşıladığı açıkça tespit edi-
lemez. 

Arap har�i metinlerde C, D ve G sınıfı eklerin tonsuz tabanlardan sonra az sayıda ت 
 ile yazılan şekli görülmektedir. Çeviriyazılı metinlerde ünsüz uyumuna bağlı daha , چ ,ك
fazla örnek vardır:

C Sınıfı Ekler
Molino: rakamci, elçi, gözcügez, fidancik. Parigi: bekçilik َبْكچِيِلْك , cenkçi َجنْكچِى, 
nadâsçı َندَاْسچى ; gökçek كُوْكَچْك ; Rodoscık رُودُوْسِچْق . Meninski: ağaççık. Viguier: 
ahcı, koçcuk. Carbognano: ekmekçi, koyuncugaz, koyuncuk

D Sınıfı Ekler
Parigi: çektirir gemi َچْكِتِْر َگمِى , degiştürmek دَِكْشتُوْرَمْك ; mezâdda / mezâdta satmak 
-Meninski: eli�e, gelişte, köpek . ِنْسَپْتدَّْن  nispetden ; سَاَعّتَه saatte , َمزَاْدتَه / َمزَاْددَه َصْتَمْق
ten, açtür, geçtı / geçdı. Viguier: ördekde, ördekden, ayakdaş. Carbognano: etden, vilayetdir.
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G Sınıfı Ekler
Parigi düşkün دُوْشكُوْن ; yapışkan ياَِپْشَقْن ; bıçkı ِبْچقِى , başka َبْشقَه . Meninski: keskin, 
düşkün. Viguier: şaşkın.

SES OLAYLARI
Ses olaylarında incelenecek örneklerde, / işareti ikili kullanımı, < işareti ise kendisinden 
sonra gelen kelimenin asli olduğunu gösterir.

Ses Düşmesi

Ünlü Düşmesi
Osmanlı Türkçesinde ünlü düşmesi hem Türkçe hem de alınma kelimelerde görülür. Bu 
olay esasen öncelikle konuşma dilinde başlar. Sonra bu düşmelerin bir kısmı yazıya yan-
sır. Ünlü düşmesinin en büyük sebebi ünlünün vurgusuz olmasıdır.

Ön Seste Ünlü Düşmesi
Ön seste ünlü düşmesi Türkçe kelimelerde az görülür. 

Sey. Mol. Par. Men. Bian.

sıcak isicak/
issicak

isicak/
issicak ısıcak

issicak/
ıssıcak / sicak

issıcak/
sıcak

sıtma ısıtma sitma / ısıtma/
isitma ısıtma / sıtma isitma / sitma isıtma / 

sıtma

Orta Hecede (İç Seste) Ünlü Düşmesi
Osmanlı Türkçesi metinlerinde ünlü düşmesi meydana gelmiş kelimelerin yanında ünlü 
düşmesinin bulunmadığı örnekler de vardır.

 
Sey. Par. Vig.
aşrı / aşırı çevrilmek / çevirilmek

birbiri birbiri / biribiri biribiri / birbiri

gezcek boynuz / boyunuz

karanlık karanlık / karanulık karanlık

mürvet < mürüvvet

Ünsüz Düşmesi
Seyahatname, Molino, Parigi ve Meninski’de ünsüzlerin düştüğü ve korunduğu örnekler 
yan yanadır.

Sey. Mol. Par. Men.
g/ġ > Ø kazan/kazgan kasan kazan / kazgan kazan

k > Ø
alçacık, direcik, 
sovucak

dudakcık, 
eşekçük; 
yüksecük

küçürek, ılıcak, 
enücek

budacık, eşecik

hemze > Ø berat denâ’et, ra’ûf, re’y; 
denaet, tekîd, 

mes’elet, te’kîd, 
te’lįf

ayın > Ø na’ne, ka’be; nane kabe
‘aceb, ‘illet, ‘özr, 
‘ulüvv; kabe, 
nane

na’nâ’, ka’be

Ünsüz uyumu Arap har�i 
eserlerden değil çeviriyazılı 
metinlerden tespit edilebilir.

Tablo 3.2
Ön seste ünlü düşmesi

Tablo 3.3
Orta hecede (iç seste) ünlü 
düşmesi

Tablo 3.4
Ünsüz düşmesi
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/l/ > Ø o / ol, şu / şol o/ol boşatmak, o / ol, 
şu / şol o/ ol, şu / şol

/r/ > Ø deler “derler”, död 
“dört” 

yuvalak/
yuvarlak

/y/ > Ø igirmi, ilan / yılan igirmi; illan yigirmi igirmi / yigirmi, 
yilan

Tekleşme
Türkçede kelime kökünde aynı cinsten iki ünsüz -birkaç istisna hariç- bulunmaz. Kelime 
kökünde aynı cinsten iki ünsüz bulunduran kelimeler alınma kelimelerdir. Bazı alınma 
kelimelerde çi� ünsüz tekleşir. 

Sey. Mol. Par. Vig.
bedesten/
bezzâzistân sir < sırr kullanmak/

kulanmak
ketenci < kettân keten < kettân eyâm < eyyam kere < kerre

pelit < bellût pellit / pelid / pelud batal < battal pelit < bellût

Ses Türemesi

Ünlü Türemesi

Ön Seste
Türkçede kelime başında çi� ünsüz bulunmaz. Yabancı kelimelerdeki düzensiz çi� ün-
süzleri gidermek, yani çi� doruklu bir heceyi ikiye bölmek için kelimenin başına dar bir 
ünlü getirilir.

Sey. Mol. Par. Men.

Rum / Urum urum ohtapot < htapodi 
(oktapus) Rum / Urum

Rus / Urus uhlamur < �lamuri Rus / Urus

İç Seste
Hem Türkçe hem de alınma kelimelerde iç seste ünlü türemesi görülür: 

Sey. Mol. Par. Men. Vig.
akıl < akl akıl / akl azacık / azcık cevz / ceviz akıl < akl
davul < tabl davul < tabl fi’il < fi’l hasım / hasm fikir < fikr
fetih < feth hasim / hasm mühür < muhr Amasiya

Ünsüz Türemesi
Türkçede ünsüz türemesi oldukça az görülür. Mevcut türemeler de ön ve iç seslerde 
görülür. 

Ön Türeme

Sey. Mol. Par. Men. Vig.

vurmak / urmak urmak vurmak / urmak urmak / vurmak vurmak < urmak

Tablo 3.5
Tekleşme

Tablo 3.6
Ön seste ünlü türemesi

Tablo 3.7
İç seste ünlü türemesi

Tablo 3.8
Ön seste ünsüz türemesi
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İç Türeme

Sey. Mol. Par. Men.
fişek / fişenk tüfenk pambuk / pamuk
beygir / bargir beygir geysû < gîsû bargir / beygir
dümbelek < dübelek pambuk meyve < mîve dümbelek < dübelek

Ses Değişmesi
Ses değişmesi olayı dilin kendi kelimelerinde olduğu gibi yabancı dillerden alınmış keli-
melerde de cereyan etmektedir.

Ünlü Değişmesi 

Daralma 
Türkçede /g/, /ğ/, /y/ ünsüzlerinin etkisi ile bazı kelimelerin ilk hecesindeki geniş yuvarlak 
ünlülerde daralma meydana gelir.

Sey. Par. Men. Bia.
mihterhâne çivirmek / çevirmek reâyâ / riâyâ dizgah < dest-gâh
ti�ik < te�ik firāġat / feragat ti�îk / te�ik bâzırgân < bâzergân

cendire < cendere mıncınık / mancanîk zimistân / zemistân

Düzleşme
Diş-dudak sesi olan /f/ ön seste ve art ünlülü kelimelerde düzleşmelere sebep olur. /f/ se-
sinin dışında da düzleşmeler görülür. 

Sey. Mol. Par. Men.
cindî < cündî cindî < cündî ahrevî < uhrevî bingar / pungar
fındık < funduk fndik / funduk fındık < funduk nerdevan / nerdüban
fırın < furun frin / fürun fıstık < fustuk fistık / fistuk

  
Genişleme
Ağız boşluğunun durumuna göre, dar ünlülerin sebepsiz olarak geniş hâle gelmesi ünlü 
genişlemesidir. 

Sey. Mol. Par. Men. Bia.

cehet < cihet meyve < mîve ıġaç / aġac cihet / cehet / cühet harman < hırmen

kese < kîse kese < kîse hacâmat < hicâmat kese / kîse kese / kîse
peşgir < pîş-gîr peşgir < pîş-gîr eblîs / iblis meşe / mîşe

Yuvarlaklaşma
Dudak ünsüzlerinin çevresindeki düz ünlüleri yuvarlaklaştırması daha çok alınma keli-
melerde görülür. Az sayıda Türkçe kökenli kelimede de yuvarlaklaşma örnekleri vardır.

Tablo 3.9
İç seste ünsüz türemesi

Tablo 3.10
Daralma

Tablo 3.11
Düzleşme

Tablo 3.12
Genişleme
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Sey. Mol. Par. Men. Bia.

hoca < hvâce hoca < hvâce buçak / bıçak hûnende <
hânende bunar < bınar

ohlamur < �amuri dövlet / devlet hamur < hamîr

kıssahôn < kıssahân kıssahôn < kıssahân nüzle / nezle dürbün < dûrbîn

İncelme
Bu değişme alınma kelimelerde görülür: 

Sey. Mol. Par. Men. Bia.
bâdem < bâdâm bâdem < bâdâm hece / hecâ’ bâdem / bâdâm begir < bârgîr
seyis / sâyis < sâ’is seyis < sâ’is gerîz / kârîz seyis / sâis kiler / kilâr

Kalınlaşma

Sey. Par. Bia.
bilâzik < bilezik isi / ısı put < büt
put / but < büt lokma < lûkme ha�a / he�e
tabak < debbâğ maymun / meymūn masal / mesel

Kısalma
Arapça ve Farsçadan dilimize giren bazı kelimelerde uzun ünlüler korunurken bazı ke-
limelerde de kısalma meydana gelmektedir. Bu uzun ünlüler daha çok kapalı son hece-
de kısalır.

Sey. Par. Bia.
ahval < ahvâl canib / cânib begir < bârgîr
beygir < bârgir divit / devât bâzırgân / bâzârgân
darçın < dârçîn çobân / şûbân hazne / hazîne

Ünsüz Değişmesi

Tonlulaşma

Sey. Mol. Par. Men.
k > g gavur < kâfir bıraġılmış < bırakılmış gavur / kâfir

p > b badişah < pâdişâh babuc / pabuc bâbûç < pâ-pûş

s > z zincâb < sincâb zincâb < sincâb 

poyraz < boreas zincâb / sincâb

t > d
dürlü < türlü
davul < tabl
bide < pita

dad < tat
dut < tût

düketmek < tüketmek
dut < tût
kundak < kontaki

depe / tepe
dut / tût
bide / pide

Tablo 3.13
Yuvarlaklaşma

Tablo 3.14
İncelme

Tablo 3.15
Kalınlaşma

Tablo 3.16
Kısalma

Tablo 3.17
Tonlulaşma
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Tonsuzlaşma

Sey. Mol. Par. Men.

b > p
parmak / barmak
poyraz < boreas
karpuz < harbûz

parmak / barmak
put < büt
karpus < harbûz

piçmelü < biçmek
pârgîr < bâr-gîr
topuz < debbûs
şarap < şarâb

parmak < barmak
put / büt
karpuz / harbûz

c > ç
çâh < câh
çamaşır < câme-şûy
çul < cul

çamaşir < câme-şûy
çihâz < cihâz
çuval < cuvâl
tâç < tâc

çâmâşır <
câme-şûy

d > t tabak < debbâğ
simit < semîd

barut < bârûd
kilit < kelîd

topuz < debbūs
pilît < pellūd

tabbâk < debbâğ
sepet / seped

g > k
kalbur < gırbâl
çakal < şagâl

kakalamak < 
gagalamak
kireç < gireç

kalbur / gırbâl
çakal < şagâl

z- > s sokak < zukâk zerdus < zer-dûz sokak < zukâk
ıstırâb < ıztırâb sokak < zukâk

MORFONOLOJİ
Morfonoloji (ek seslilenlemesi) veya biçimbilimsel sesbilim, ekleri oluşturan ünlü ve ün-
süzlerin kelime tabanına göre değişmesini ele alır. Türkçenin Arap har�eri ile yazıldığı 
dönemlerde morfonolojik çalışmalar yapmak zordur. Osmanlı imlası da XVI. yüzyıldan 
itibaren kalıplaşmaya başladığı için bazı ünsüzleri ve özellikle ünlülerin önlük-artlık ve 
düzlük-yuvarlaklık gibi niteliklerini tam olarak göstermez. Çeviriyazılı metinler o döne-
min dilini Latin, Kiril, Grek ve Ermeni gibi alfabelerle gösterdikleri için bu metinlerde 
Türkçenin ünlü ve ünsüzleri açık olarak görülür.

Morfonoloji dil uyumu, dudak uyumu ve ünsüz benzeşmeleri bakımından incelenir.  

Yapım Ekleri
{+cı, +ci, +cu, +cü, +çı, +çi, +çu, +çü} isimden isim yapma eki

Ekin imlası genellikle جى+ şeklindedir: bekci, yalancı, zağarcı; gözci, demürci, yol-
cı. Bazı metinlerde az olarak da جو +چو , +چى+ , gibi şekiller görülür: gümişçi, korçı-
başı, kürekçi, topçılar; ilçü; gözcü. Arap har�i metinlerde birkaç örnek haricinde düz ün-
lülü olan ek XVIII. yüzyılda yazılan Viguier ve Carbognano’da dudak uyumuna bağlıdır. 

{-dır-, -dir-, -dur-, -dür-; -tır-, -tir-, -tur-, -tür-} fiilden fiil yapma eki
Ekin imlası ,دور-  .şeklindedir: indüren, yazdurdı, yidürdi; söyündüre, yagdurup -در 

Bazı çeviriyazılı metinlerde tonsuz tabanlardan sonra ünsüz uyumuna bağlıdır: dolaştur-
mak, ittürmek, yetiştürmek. XVIII. yüzyıldaki Arap har�i metinlerde düz ünlülü tabanlar-
dan sonra büyük oranda dudak uyumuna bağlı olan ek Viguier ve Carbognano’da tama-
men dudak uyumuna bağlıdır: bakdırmak, şaşdırmak, yakdırmış.

{+(ı)ncı, +(i)nci, +(u)ncu, +(ü)ncü} isimden isim yapma eki
Ekin imlası genellikle جنى+ şeklindedir: ikinci, yedinci, altıncı; üçinci, onıncı. Ekin yar-

dımcı ünlüsünün bazı örneklerde dudak uyumuna bağlanabildiği ötre (ُـ) veya vav (و) 
harfi ile yazılmasından bellidir: onuncı, yüzünci, üçünci. Ek ünlüsü hep ye (ى) ile yazıl-
mıştır fakat bazı harekeli eserlerde birkaç yuvarlak ünlülü tabandan sonra ötre (ُـ) ile ya-
zılarak dudak uyumuna bağlı olduğu gösterilmiştir: dördüncüsine, üçüncüsine. Arap har�i 

Tablo 3.18
Tonsuzlaşma

Arap har�i metinlerde eklerde 
dil uyumu içinde kaf, kef, 
gayın gibi önlük-artlık özelliği 
taşıyan ünsüzler sayesinde 
tespit edilebilir. Bir ekte bu 
ünsüzler yoksa ekteki dil uyumu 
sadece çeviriyazılı metinlerden 
çıkarılabilir.
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metinlerde birkaç yuvarlak ünlülü kelimeden sonra dudak uyumuna bağlı olan ek XVIII. 
yüzyılda yazılan Viguier ve Carbognano’da dudak uyumuna bağlıdır. 

{-ıcı, -ici, -ucu, -ücü} fiilden isim yapma eki
Ekin imlası genellikle جيى+ şeklindedir: işidici, kesici, yırtıcı; dökici, gülici, öpici. Arap 

har�i bazı eserlerde birkaç örnekte ekin ilk ünlüsü yuvarlak ünlülü tabanlardan sonra du-
dak uyumuna bağlıdır: kovucı, öldürüci, uçucı. Yuvarlak tabanlardan sonra ekin ikinci ün-
lüsü sadece Viguier ve Carbognano’da dudak uyumuna bağlıdır: görücü, süpürücü, vurucu.

{-(ı)k, -(i)k, -(u)k, -(ü)k} fiilden isim yapma eki
Ekin imlası ك ,-ق ,-وك ,-وق-, şeklindedir: açuk, kesük, kırkuk; bölük, tükrük. XVII. 

yüzyıldaki Arap har�i metinler ve çeviriyazılı metinlerde ek yarı yarıya dudak uyumuna 
bağlıdır: açık, barışık, delik; artuk, delük. XVIII. yüzyıldaki Arap har�i metinler ve çeviri-
yazılı metinlerde dudak uyumuna bağlanmıştır: ilik, silik, yırtık.

{-ır, -ir, -ur, -ür} fiilden fiil yapma eki
Ekin imlası ور- şeklindedir: bitürmez, geçürüp, içürdi; aşurur, düşürüp, uçurdılar. 

XVIII. yüzyıldaki Arap har�i metinlerde yarı yarıya dudak uyumuna bağlanan ek, Viguier 
ve Carbognano’da dudak uyumuna bağlıdır: bitirmek, içirmek, pişirmek, yatırmak.

{+lı, +li, +lu, +lü} isimden isim yapma eki
Ekin imlası لو+ şeklindedir: datlu, eyerlü, yirlü; boynuzlu, delüklü, otlu. Arap har�i 

metinlerde dörtte bir oranında ekin ىل+ şekli kullanılmıştır: birli, gizli, sevgili. Viguier ve 
Carbognano’da dudak uyumuna bağlanmıştır. 

{+lık, +lik, +luk, +lük} isimden isim yapma eki
Ekin imlası لك ,+لق+ şeklindedir. Ayrıca ekin ليق +لوق ,+لوك ,+ليك+ şekillerinde 

de yazıldığı görülür: eksüklük, eyülük, kandaluk; birlük, günlük, kuşluk. Türkçe kelimeler-
de genellikle dil uyumuna bağlı olan ek özellikle alınma kelimelere uyumsuz eklenebil-
mektedir: beraberlık, kalemlık, lâlelık; aydınlük. Ek, XVII. yüzyıldaki Arap har�i metinler-
de ve çeviriyazılı metinlerde dudak uyumuna bağlanmaya başlamıştır. XVIII. yüzyılda ise 
hem Arap har�i metinler hem de çeviri yazılı metinlerde dudak uyumuna bağlıdır: mezar-
lık, saglık, selvilik; bolluk, dostluk, kulluk.

Hangi çeviriyazılı metinlerde ekler tam olarak Türkiye Türkçesindeki şeklini almıştır? Bir-
kaç örnekle açıklayınız.

Çekim Ekleri
{+ı, +i, +u, +ü; +sı, +si, +su, +sü} teklik 3. şahıs iyelik eki
İyelik eki ünsüzle biten kelimelerden sonra ى+; ünlü biten kelimelerden sonra سى+ 

şeklindedir: emri, resmi; demüri, yüzi; nicesi, ortası; bazusı, köprüsi. Bu ek, bazı eserlerde 
özellikle iç ses konumunda bulunduğu zaman yuvarlak tabanlardan sonra ötre (ُـ) veya 
vav (و) ile yazılır ve dudak uyumuna bağlıdır: suyuna, üstüne; kokusundan. Bu birkaç ör-
neğin dışında ek hep düz ünlülüdür. Viguier ve Carbognano’da yuvarlak ünlülü tabanlar-
dan sonra dudak uyumuna bağlanmıştır.

4
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{+(ı)m, +(i)m, +(u)m, +(ü)m} teklik 1. şahıs iyelik eki
Ekin imlası م+ şeklindedir, harekeli metinlerde ötre (ُـ) ile gösterilmesi düz ünlülü 

tabanlardan sonra dudak uyumuna bağlı olmadığını gösterir: emrüm, özüm, yanum; dos-
tum, özüm, yüzüm. Düz ünlülü tabanlardan sonra XVII. yüzyıldaki Arap har�i metinler-
de yarı yarıya, XVIII. yüzyıldaki Arap har�i metinlerde ise büyük oranda dudak uyumu-
na bağlıdır. Viguier ve Carbognano’da ise dudak uyumuna bağlıdır: pederim, sultanım, ya-
nım; ayağım, etim, köpegim. 

{+ı, +i, +u, +ü} yükleme hâli eki
Yükleme hâli ekinin imlası ى+ şeklindedir: elmayı, erkegi, inekleri; altunı, üzümi, unu-

nı. Arap har�i metinlerde yuvarlak ünlülü kelimelerden sonra dudak uyumuna bağlı ör-
neği yoktur. Ekin yuvarlak ünlülü tabanlardan sonraki uyumlu örnekleri sadece Viguier 
ve Carbognano’da vardır. 

{+(n)ıŋ, +(n)iŋ, +(n)uŋ, +(n)üŋ} ilgi hâli eki
Ekin imlası نك ,+ك+ şeklindedir, harekeli metinlerde ötre (ُـ) ile gösterilmesi düz 

ünlülü tabanlardan sonra dudak uyumuna bağlı olmadığını gösterir: çayuŋ, meclisüŋ, 
vahdetüŋ; bunuŋ, dökündünüŋ, kapunuŋ. XVI. ve XVII. yüzyıldaki Arap har�i me-
tinlerde az sayıda kelimede düz ünlülü tabanlardan sonra dudak uyumuna bağlanan 
ek, XVIII. yüzyıldaki metinlerde üçte bir oranında dudak uyumuna bağlıdır. Vigui-
er ve Carbognano’da ise dudak uyumuna bağlıdır: adanıŋ, eliŋ, kimiŋ, nefsiŋ; bunuŋ, 
büyünüŋ, koyunuŋ.

{+arı, +eri, +aru, +erü} yön eki
Ekin imlası ەرو ,+ارو+ şeklindedir: içerü, ilerü; yukaru. Arap har�i metinlerde az sa-

yıda uyumlu örnekleri görülen ek Viguier ve Carbognano’da düz ünlülü tabanlardan son-
ra dudak uyumuna bağlıdır: dışarı, ileri, yokarı.

{-dı, -di, -du, -dü; -tı, -ti, tu, -tü} görülen geçmiş zaman eki     
Ekin imlası دى- şeklindedir: açdı, gitdi, yazdı; buldı, gördi, turdı. Arap har�i metin-

lerdeki birkaç örnekte دو- şeklinde yazılmıştır: kaldurdular, gördüler. Bazı çeviriyazı-
lı metinlerde birkaç örnekte tonsuz tabanlardan sonra ünsüz uyumuna bağlıdır: ayart-
tı, bıraktılar, çıktı, öptüm. Arap har�i metinlerde genellikle düz ünlülü olan ek Viguier ve 
Carbognano’da yuvarlak ünlülü tabanlardan sonra da dudak uyumuna bağlıdır: düşdü, 
öldü, vurdu, yürüdü.

{-mış, -miş, -muş, -müş} öğrenilen geçmiş zaman eki
Ekin imlası مش- şeklindedir. Ek ünlüsü ancak harekeli Arap har�i metinlerde ötre 

-sayesinde belli olmaktadır ve bu metinlerin genelinde ek düz ünlülü (ِـ) veya esre (ُـ)
dür: dönmiş, göçmiş, ölmiş. Bu ek Viguier ve Carbognano’da yuvarlak ünlülü tabanlardan 
sonra da dudak uyumuna bağlıdır: okumuş, vurmuş, yürümüş.

{-sın, -sin, -sun, -sün} teklik 3. şahıs emir eki
Ekin imlası سون- şeklindedir: girsün, kılsun, sevsün; görsün, dolsun, tursun. Arap 

har�i metinlerde birkaç örnekte düz ünlülü tabanlardan sonra dudak uyumuna bağlı-
dır: gelsin, sevsin. Viguier ve Carbognano’da dudak uyumuna bağlıdır: dillesin, erisin, sev-
sin; yürüsün. 
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{-dık, -dik, -duk, -dük; -tık, -tik, -tuk, -tük} sıfat-fiil eki
Ekin imlası دوق ,-دوك- şeklindedir: didükleri, sıdugı, virdügi. Az sayıdaki örnekte ise 

-olarak yazılır: akdıgı, geçdigi, kazdığım. Birkaç örnek dışında dil yumuna bağ -ديق ,-ديك
lıdır. Dudak uyumu bakımından XVIII. yüzyıldaki Arap har�i metinlerde yarı yarıya düz 
ünlülü tabanlardan sonra uyumludur. Viguier ve Carbognano’da ise dudak uyumuna bağ-
lıdır: bakdığım, etdiyim, kazıdıgımız, sevdigim. Meninski’de birkaç örnekte tonsuz taban-
lardan sonra ünsüz uyumuna bağlıdır: geçtüği, ittükten. 

{-ınca, -ince, -unca, -ünce} zarf-fiil eki
Ekin imlası جنه ,-ينجه- şeklindedir: gelince, varınca; görince, ölince. Arap har�i me-

tinlerde yuvarlak tabanlardan sonra ekin ilk ünlüsü ötre (ُـ) veya vav (و) ile gösterilerek 
dudak uyumuna bağlı olduğu belirtilir: olunca, toyunca, uçunca. Bu ek, Arap har�i metin-
lerde XVII. yüzyıldan itibaren dudak uyumuna bağlanmıştır.

{-ıp, -ip, -up, -üp} zarf-fiil eki
Ekin imlası وب- şeklindedir: alup, bilüp, gidüp; durup, sorup, okuyup. Arap har�i me-

tinlerde ancak birkaç örnekte يب- şeklinde yazılan ek Viguier ve Carbognano’da düz ün-
lülü tabanlardan sonra dudak uyumuna bağlıdır: atıp, sevip, verip. 

XVI-XIX. yüzyıllar Türk Dilinin imla, fonoloji, ses olayları ve morfonolojisine örnekler 
için aşağıdaki kitaplarınızda bulunan örnek metinlerden ve okuma parçalarından yarar-
lanabilirsiniz:
XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı
XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı
XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı
XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı
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Özet

XVI-XIX. yüyıllar arasındaki Türkçenin genel imla özel-
liklerini tanımlayabilmek
Arap kökenli Türk alfabesi Türkçenin asli seslerini ya-
zıda tam olarak gösterememiştir. Arap alfabesinin ün-
lülerden çok ünsüzler üzerine kurulu olması Türkçe-
nin imlasında karışıklıklara yol açmıştır. İmlada do-
ğan karmaşık durum, Arap har�i Türk alfabesinin bı-
rakıldığı tarihe kadar devam etmiştir. Türkçenin mor-
fonolojisinde çok önemli bir yere sahip olan ünlülerin 
özellikleri Arap kökenli Türk alfabesinde açıkça gö-
rülmez. Arap alfabesinin kullanıldığı zamanlarda te-
la�uz neredeyse imlaya hiç yansımamıştır. 

 Arap alfabesinde ünsüzlerde, konuşma cihazındaki 
birbirine yakın çıkış noktalarına göre çeşitlenen bir 
bolluk vardır ve bazı ünsüzler birden fazla işaret ile 
karşılanmaktadır. Türkçe ise, ses yapısı bakımından 
Arapçanın aksine ünlüler üzerine kurulmuştur. Türk-
çede ünsüzlerin çıkış noktalarına göre ayrı ayrı işaret-
lerle gösterilmesine gerek yoktur. Türkçenin sekiz ün-
lüsüne karşılık Arapçanın bazen kısa bazen de uzun 
söylenen üç ünlüsü vardır. Arap imlasında kısa ün-
lüler gösterilmez, sadece uzun ünlüler gösterilir. Bu 
durum Türkçenin de imlasını etkilemiştir. Ünlülerin 
çoğu kez yazılmaması veya yazılışlarında genellikle 
birliğin bulunmaması Türkçe kelimelerin okunuşları-
nı ve morfonolojisinin tespiti güçleşmiştir. 

 Halka bilgi vermek için yazılan veya yazı diline vâkıf 
olmayan müstensihler tarafından çoğaltılan eserlerde 
belli bir oranda, tela�uz özelliklerini görmek müm-
kündür; fakat bu tela�uz ve uyumlu yazılışlar bile 
standart imlanın baskısıyla değişmektedir. 

Osmanlı Türkçesinde meydana gelen ses olaylarını 
açıklayabilmek
Klasik Osmanlı Türkçesi döneminde Türkçe kelime-
lerde dil uyumu birkaç örnek dışında esas olarak var-
dır. Türkiye Türkçesinde dil uyumuna bağlı olmayan 
bazı kelimeler bu dönemde uyumludur. Alınma keli-
melerin dil uyumuna bağlı olup olmadıkları çeviriya-
zılı metinler sayesinde tespit edilebilir. Bazı örnekler-
de ikili şekiller görülür. Klasik Osmanlı Türkçesi dö-
neminde eklerin büyük bir kısmı dil uyumuna uygun 
iken bazı ekler uyumsuzdur. Bazı eklerin kelimelere 
dil uyumuna aykırı olarak gelmesi Türkiye Türkçesi 
ağızlarında da karşılaşılan bir durumdur. 

 Klasik Osmanlı Türkçesinde önceleri kelime taban-
larında dudak uyumu yoktu. XVII. yüzyıldan itiba-

ren ise bazı kelimeler uyumlu ve uyumsuz olarak me-
tinlerde yer almaya başlamış, XVIII. yüzyılda dudak 
uyumu tamamlanmıştır. Eklerdeki dudak uyumu ba-
zılarında XVI., bazılarında XVII. yüzyılda tekrar ge-
lişmeye başlamış ve XVIII. yüzyılda büyük oranda ta-
mamlanmıştır. 

 Arap har�i imlada kelime kökleri ve eklerde ünsüz 
uyumunu tespit etmek zordur. Metinlerde kelime içi 
ve eklenmede genellikle tonlu ünsüzler yazılır. Çoğu 
zaman tonsuz ünsüzler yazılmaz. Bu da ünsüz uyu-
munu gizleyen bir yazım özelliğidir. Tonsuz ünsüzler 
kelime tabanlarında son ses konumunda görülürken 
ekleşmede ilk ünsüzler çok büyük oranda tonludur. 
Arap har�i imlada ك ,ج ,د gibi har�er, tonsuz ünsüz--
lerden sonraki ünsüz uyumunu gizlemektedir. Alın-
ma kelimeler Osmanlı Türkçesinde orijinal imlaları 
ile yazıldığı için ünsüz uyumuna bağlı değildirler. Az 
sayıda alınma kelimenin ünsüz uyumuna girdiği çevi-
riyazılı metinlerde görülür.

 Ses olayları bakımından da Osmanlı Türkçesinde çok 
şekilli kullanımlar söz konusudur. Türkçe kelimelerin 
eski ve yeni, alınma kelimelerin ise asli ve değişmiş şe-
killeri çoğu kez yan yana kullanılır. 

 Ünlü düşmesi hem Türkçe hem de alınma kelimeler-
de görülür. Bu olay esasen öncelikle konuşma dilin-
de başlar. Sonra bu düşmelerin bir kısmı yazıya yan-
sır. Ünsüzlerde ise ünsüzlerin düştüğü ve korunduğu 
örnekler yan yanadır. Bazı alınma kelimelerde çi� ün-
süz tekleşir. 

 Yabancı kelimelerdeki düzensiz çi� ünsüzleri gider-
mek, yani çi� doruklu bir heceyi ikiye bölmek için ke-
limenin başına dar bir ünlü getirilir. Hem Türkçe hem 
de alınma kelimelerde iç seste ünlü türemesi görülür. 
Türkçede ünsüz türemesi oldukça az görülür. Mevcut 
türemeler de ön ve iç seslerde görülür. 

 Ses değişmesi olayı dilin kendi kelimelerinde olduğu 
gibi yabancı dillerden alınmış kelimelerde de cereyan 
etmektedir.

 Türkçede belirli ünsüzlerinin etkisi ile bazı kelimele-
rin ilk hecesindeki geniş yuvarlak ünlülerde daralma 
meydana gelir. Yine bazı seslerin etkisi ile düzleşmeler 
görülür. Bazen dar ünlüler sebepsiz olarak geniş hâle 
gelebilir. Dudak ünsüzlerinin çevresindeki düz ünlü-
leri yuvarlaklaştırması daha çok alınma kelimelerde 
görülür. Az sayıda Türkçe kökenli kelimede de yuvar-
laklaşma örnekleri vardır. Arapça ve Farsçadan dili-
mize giren bazı kelimelerde uzun ünlüler korunurken 
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bazı kelimelerde de kısalma meydana gelmektedir. Bu 
uzun ünlüler daha çok kapalı son hecede kısalır.

Hangi eklerin yüzyıllara göre nasıl okunması gerektiği-
ni açıklayabilmek
XVIII. yüzyılda yazılan Viguier ve Carbognano’da ek-
ler Türkiye Türkçesindeki şekillerini almıştır. Arap 
har�i imlada her ek ünlü ve ünsüz uyunları bakımın-
dan çok şekillilik gösterir:

 {+cı} isimden isim yapma eki, Arap har�i metinlerde 
birkaç örnek haricinde düz ünlülüdür. 

 {-dur-} fiilden fiil yapma eki, bazı çeviriyazılı metin-
lerde tonsuz tabanlardan sonra ünsüz uyumuna bağ-
lıdır. XVIII. yüzyıldaki Arap har�i metinlerde büyük 
oranda dudak uyumuna bağlıdır.

 {+(ı)ncı} isimden isim yapma ekinin yardımcı ünlüsü 
zaman zaman dudak uyumuna bağlıdır. Bazı harekeli 
eserlerde ek ünlüsü de dudak uyumuna bağlıdır. 

 {-ıcı} fiilden isim yapma ekinin ilk ünlüsü yuvarlak 
tabanlardan sonra dudak uyumuna bağlıdır.  

 {-(u)k} fiilden isim yapma eki XVII. yüzyıldaki Arap 
har�i metinler ve çeviriyazılı metinlerde yarı yarı-
ya dudak uyumuna bağlıdır; XVIII. yüzyıldaki Arap 
har�i ve çeviriyazılı metinlerde dudak uyumuna 
bağlanmıştır.

 {-ur-} fiilden fiil yapma eki, XVIII. yüzyıldaki Arap 
har�i metinlerde yarı yarıya dudak uyumuna bağlıdır.

 {+lu} isimden isim yapma eki Arap har�i metinlerde 
dörtte bir oranında düz şekillidir.

 {+luk} isimden isim yapma eki, Türkçe kelimelerde 
genellikle dil uyumuna bağlı iken alınma kelimelere 
uyumsuz eklenebilmektedir. XVII. yüzyıldaki Arap 
har�i metinlerde ve çeviriyazılı metinlerde dudak 
uyumuna bağlanmaya başlamıştır. XVIII. yüzyıldaki 
hem Arap har�i metinler hem de çeviri yazılı metin-
lerde dudak uyumuna bağlıdır.

 {+ı; +sı} teklik 3. şahıs iyelik eki bazı eserlerde özel-
likle iç ses konumunda bulunduğu zaman yuvarlak 
tabanlardan sonra birkaç örneğin dışında hep düz 
ünlülüdür. 

 {+(u)m} teklik 1. şahıs iyelik eki düz ünlülü taban-
lardan sonra XVII. yüzyıldaki Arap har�i metinlerde 
yarı yarıya, XVIII. yüzyıldaki Arap har�i metinlerde 
ise neredeyse tamamen dudak uyumuna bağlıdır. 

 {+ı} yükleme hâli ekinin Arap har�i metinlerde yu-
varlak ünlülü kelimelerden sonra dudak uyumuna 
bağlı örneği yoktur. 

 {+(n)uŋ} ilgi hâli eki XVI. ve XVII. yüzyıldaki Arap 
har�i metinlerde az sayıda kelimede düz ünlülü ta-
banlardan sonra dudak uyumuna bağlı iken XVIII. 
yüzyıldaki metinlerde üçte bir oranında dudak uyu-
muna bağlıdır. 

 {-dı} görülen geçmiş zaman eki Arap har�i metinler-
deki birkaç örnekte yuvarlak ünlülüdür. Bazı çeviri-
yazılı metinlerde birkaç örnekte tonsuz tabanlardan 
sonra ünsüz uyumuna bağlıdır.

 {-mış } öğrenilen geçmiş zaman ekinin ünlüsü ancak 
harekeli Arap har�i metinlerde ötre (ُـ) veya esre (ِـ) 
sayesinde belli olmaktadır ve bu metinlerin genelinde 
ek düz ünlülüdür.

 {-sun} teklik 3. şahıs emir eki Arap har�i metinlerde 
birkaç örnekte düz ünlülü tabanlardan sonra dudak 
uyumuna bağlıdır. 

 {-duk} sıfat-fiil eki birkaç örnek dışında dil yumuna 
bağlıdır. Dudak uyumu bakımından XVIII. yüzyılda-
ki Arap har�i metinlerde yüzde elli oranında düz ün-
lülü tabanlardan sonra uyumludur. 

 {-ınca} zarf-fiil eki Arap har�i metinlerde XVII. yüz-
yıldan itibaren dudak uyumuna bağlanmıştır.

 {-up} zarf-fiil eki Arap har�i metinlerde ancak birkaç 
örnekte يب- şeklinde yazılmıştır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Osmanlı Türkçesi imlasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur?

a. Dilde meydana gelen değişmeler imlaya yansımıştır.
b. Bütün ünlüler gösterilir.
c. Her ses bir har�e gösterilmiştir.
d. Zamanla değişen tela�uzlar imlada gösterilmemiştir.
e. Ünlü ve ünsüz uyumları imlaya bakılarak anlaşılabilir.

2. Türkçe ve alınma kelimelerdeki dil uyumu Arap har�i 
imlada nasıl tespit edilebilir?

a. Ünlü işaretleri sayesinde
b. Harekelerle
c. Önlük/artlık özelliği taşıyan bazı ünsüz işaretleriyle
d. Sonraki kelime ile
e. Kesinlikle tespit edilemez

3. Aşağıdakilerden hangisi düz ünlülü ekler arasındadır?
a. {+CI} isimden isim yapma eki (جى+)
b. {+ArU} yön eki (ارو+)
c. {+lU} isimden isim yapma eki (لو+)
d. {-GU} fiilden isim yapma eki (غو+)
e. {-U} fiilden isim yapma eki (و+)

4. “İgirmi” kelimesinde hangi ses olayı vardır?
a. Ünlü düşmesi
b. Ünsüz düşmesi
c. Tekleşme
d. İncelme
e. Kısalma

5. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde iç seste ünlü türemesi 
vardır?

a. Tezgah
b. Urum
c. Karanlık
d. Davul
e. Vurmak

6. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem ünsüz değişimi 
hem de kalınlaşma vardır?

a. Hece
b. Ha�a
c. Kabak
d. Sokak
e. Tabak

7. Aşağıdaki eklerden hangisi Arap har�i imlada hep “ye 
.harfi ile yazılmıştır ”(ى)

a. {+cı} isimden isim yapma eki
b. {+ı} yükleme hâli eki
c. {-dı} görülen geçmiş zaman eki
d. {+(ı)ncı} isimden isim yapma eki
e. {-mış} öğrenilen geçmiş zaman eki

8. Aşağıdakilerden hangisinde dilde meydana gelen değiş-
meler ve tela�uz özellikleri açık olarak görülür? 

a. Arap har�i eserlerde
b. Farsça eserlerde
c. Yazmalarda
d. Çeviriyazılı eserlerde
e. Müelli�er tarafından yazılan eserlerde

-gönlüni”  kelimesindeki teklik 3. şahıs iyelik eki كوُْكُلىِن“ .9
nin dudak uyumuna bağlı olmasında en önemli sebep nedir? 

a. Daima yuvarlak ünlülü olması
b. İç seste kalması
c. Kef ünsüzü ile kullanılması
d. Lam ünsüzünden sonra gelmesi
e. İnce ünlülü olması

10. Arap har�i metinlerde C ve D sınıfı eklerdeki ünsüz uyu-
munun durumu hakkında bilgi edinmenin zorluğu aşağıda-
kilerden hangisidir?

a. Hareke ile yazıldıkları için
b. Kendilerinden sonra ünlü geldiği için
c. Büyük oranda cim ve dal har�eri ile yazıldıkları için
d. Büyük oranda çim ve te har�eri ile yazıldıkları için
e. Yanlarında ünlü yazılmadığı için
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “İmla” konusunu yeniden gözden 

geçiriniz.
2. c Yanıtınız yanlış ise “Dil Uyumu” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz. 
3. a Yanıtınız yanlış ise “Dudak Uyumu” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
4. b Yanıtınız yanlış ise “Ünsüz Düşmesi” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz. 
5. d Yanıtınız yanlış ise “Ünlü Türemesi” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
6. e Yanıtınız yanlış ise “Kalınlaşma ve Ünsüz Değişme-

si” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. b Yanıtınız yanlış ise “Dudak Uyumu” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
8. d Yanıtınız yanlış ise “Arap Har�i ve Çeviriyazılı Eser-

ler” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. b Yanıtınız yanlış ise “Eklerde Dudak Uyumu” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz. 
10. c Yanıtınız yanlış ise “Ünsüz Benzeşmeleri” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1 
Arap kökenli Türk alfabesi Türkçenin asli seslerini göster-
mekte oldukça yetersiz kalmıştır. Bu yetersizlik yüzünden 
imlada pek çok güçlükle karşılaşılmış ve bu güçlükler yüz-
yıllar boyunca sürmüştür. Ünlülülerin “önlük/artlık, genişlik/
darlık” gibi özellikleri Arap kökenli Türk alfabesinde açıkça 
görülmez. Arap alfabesinin kullanıldığı zamanlarda imla ve 
tela�uz arasındaki farklılık Türkçe için daha büyük boyutlara 
ulaşmıştır. Arap har�i metinlerdeki imla kalıplaşması, bu al-
fabenin bırakıldığı tarihe kadar devam etmiş; dil tarihi için-
de meydana gelen değişmeler, Arap har�i imlaya çok az yan-
sımıştır. Arap alfabesinde ünsüzlerde, konuşma cihazındaki 
birbirine yakın çıkış noktalarına göre çeşitlenen bir bolluk 
vardır. Türkçe ise, ses yapısı bakımından Arapçanın aksine 
ünlüler üzerine kurulmuştur. Türkçede ünsüzlerin çıkış nok-
talarına göre ayrı ayrı işaretlerle gösterilmesine gerek yoktur. 
Türkçenin sekiz ünlüsüne karşılık Arapçanın bazen kısa ba-
zen de uzun söylenen üç ünlüsü vardır. Arap imlasında kısa 
ünlüler gösterilmez, sadece uzun ünlüler gösterilir. 

Sıra Sizde 2
Arap har�i imlada dil uyumu ancak artlık ve önlük özelliği 
taşıyan bazı har�er sayesinde tespit edilebilmektedir. Türkçe 
ve alınma kelimelerde kaf (ق), tı (ط), sad (ص), elif (ا), med-

li elif (آ), ha (ح), hı (خ) ve zı (ظ) har�eri kelimenin art ünlü-
lü; te (ت), sin, (س), kef (ك), he (ه) ve ze (ز) ise kelimelerin ön 
ünlülü okunması konusunda yol gösterici olabilir.
Alınma kelimelerin imlada alındıkları dildeki şekilleri ile ya-
zılmaları özellikle Arap har�i metinlerde bu kelimelerdeki dil 
uyumunun tespitini güçleştirmektedir. Arap har�eri ile yazı-
lan bir kelime tabanındaki dil uyumu kelimeden sonra getiri-
len ve artlık-önlük özelliği taşıyan {+cıgaz}, {+cigez}; {+cık}, 
{+cik}; {+lık}, {+lik}, {+luk}, {+lük} gibi ekler sayesinde tes-
pit edilebilir. Çeviriyazılı metinler ise alınma kelimelerin dil 
uyumuna bağlanıp bağlanmadıklarını açıkça ortaya koyarlar. 

Sıra Sizde 3 
Düz ünlülü ekler dudak uyumuna en son bağlanan eklerdir. 
Sebebi ise bu eklerin alfabenin bırakıldığı tarihe kadar hep 
“ye (ى)” harfi ile yazılmalarıdır. Bu düz ünlülü yazım, düz 
ünlülü eklerin Arap alfabesinin yerini Latin alfabesinin al-
masından sonra dudak uyumuna bağlandığı anlamına gel-
mez. Çeviriyazılı metinler, düz ünlülü ekleri Arap har�eri 
ile “ye (ى)” şeklinde gösterirler ama Latin har�i kısımda eki 
dudak uyumuna bağlı olarak verirler: Viguier: sözünü; Car-
bognano: بلبلى bülbülü, قاپوىى  kapuyu; Mirza Kazım Bek: بوىن 
bunu, اوغلمزى oğlumuzu. 
Düz ünlülü ekler: {+CI} isimden isim yapma eki (جى+), {-DI} 
görülen geçmiş zaman eki (دى-), {+(s)I} teklik 3. şahıs iye-
lik eki (سى+), {+I} yükleme hâli eki (ى+) , {-IcI} fiilden isim 
yapma eki (جيى-)  ve {+IncI} (جنى+)  isimden isim yapma eki 
gibi eklerdir. Bazı harekeli Arap har�i metinlerde bu eklerin 
dudak uyumuna bağlı şekilleri imlaya yansımıştır: كُوْزجُوسِى  
gözcüsi, كُوْرُدَلْر gördüler, كوُْكُلىِن gönlüni, قُوقُوُسْنَدْن kokusun-
dan, صُورُوُجُسْن sorucusun. Örneklerde dudak uyumuna bağlı 
olan ekler iç seste kalan eklerdir. Çeviriyazılı metinlerde düz 
ünlülü ekler dudak uyumuna büyük oranda bağlıdır.

Sıra Sizde 4
Viguier ve Carbognano’nun gramerlerinde ekler Türkiye 
Türkçesindeki şekillerini almıştır. Mesela {-IcI} eki Arap harf-
li metinlerde genellikle جيى- şeklinde yazılmıştır. Arap har�i 
bazı eserlerde birkaç örnekte ekin ilk ünlüsü yuvarlak taban-
lardan sonra dudak uyumuna bağlıdır: kovucı, öldürüci, uçu-
cı. Yuvarlak tabanlardan sonra ekin ikinci ünlüsü sadece Vi-
guier ve Carbognano’da dudak uyumuna bağlıdır: görücü, sü-
pürücü, vurucu.  
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
XVI-XIX. yüzyıllar arasındaki Türkçenin şekil özellikleri hakkında bilgi vere-
bilecek,
Türetme eklerini yapı ve işlevleriyle açıklayabilecek,
Çekim eklerini yapı ve işlevleriyle açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
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KELİME YAPIMI
Türkçede yeni kavram ve nesne adları veya oluş ve kılışları gösteren fiilleri yapmanın mor-
folojik yolu, var olan tabanlardan yine var olan eklerle yeni kelimeler türetmektir. Bu ek-
lere türetme ekleri deriz. Dilde var olmayan kök ve eklerden yeni kelime yapılamaz; an-
cak bazı kelimelerin zamanla işlekliğini kaybedip ölmesi gibi, bazı ekler de işlekliğini kay-
bedebilir; ancak bir kaç kelimede, işlevi unutulmuş bir halde kalıplaşmış olarak yaşayabi-
lir veya tamamen kullanımdan düşer. Dildeki ekler bu açıdan işlek, işlek olmayan ve kalıp-
laşmış ve ölü ekler olarak gruplandırılabilir. Türkçede +lIk eki hâlâ kelime türetmede kul-
lanılan işlek bir ek, +cAk bazı kelimelerde kullanılabilen işlek olmayan bir ek, +rAk birkaç 
kelimede kullanılan ve işlevi unutulmuş kalıplaşmış bir ek, -IcAk ise günümüzde hiç kul-
lanılmayan ölü bir ektir. 

Bir dilin tarihsel bir döneminde önceki dönemlerde olmayan ekleri ortaya çıktığını da 
görebiliriz; bu, dilde olmayan bir eki yaratmak değil, bazı sözcüklerin ek hâlini almasıyla 
gerçekleşen bir süreçtir. Mesela, şimdiki zaman eki –yor, Eski Türkçede yokken, Eski Tür-
kiye Türkçesi döneminde yoru- fiilinin geniş zamanının bir takım fonetik değişikliklere 
uğramasıyla ortaya çıkmıştır: gel-e yoru-r > gel-eyor > geliyor. “Dilin doğal gelişim süreci 
içinde bir sözlükbirimin bir biçimbirime dönüşmesi olarak tanımlanan bu sürece gramer-
leşme veya dilbilgiselleşme diyoruz (Vardar, 2002). Bir dilin tarihsel dönemleri arasında-
ki morfolojik farklılaşmalar, işlekliğini kaybetme veya dilbilgiselleşme olayları sonucun-
da ortaya çıkar; ancak tarihsel dönemler arasındaki morfolojik gelişmenin çok yavaş ol-
duğu unutulmamalıdır. 

Türetme Ekleri
Bu dönem Türkçesi türetme ekleri bakımından esasen ETT döneminden büyük bir fark-
lılık göstermez. Esas farkın eklerin fonolojik yapısında olduğunu görmüştük. Bu yüzden, 
bu bölümde sadece işlek olan ekler üzerinde duracağız. 

İsimden İsim Türeten Ekler
+Aç
topaç ve kulaç gibi kelimelerde geçmektedir. 
“ve ma’den-i cedîd topaç misillü taşdır, işlerler”, “umkı yigirmi otuz kulaç derindir” 

(Uluocak, 39-40)
+AK
topak, benek, solak gibi kelimelerde geçer (Uluocak, 40).

Şekil Bilgisi
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+CA
Bu ek, daha çok zarf tümleci yapan bir hal eki işleyişinde olsa da nesne ve kavram ad-

ları yapımında da kullanılmıştır. Özellikle dil adları yapımında bu ek kullanılır.
nice, niçe, akçe, alaca ‘kumaş’, ılıca, Türkçe, Fransızca, İtalyanca; pişi ve katmerce ve po-

ğaça (SN, 3), kızılca ve Beğlerce buğdayı (SN, 2); Çamlıca, Düzce, Südlüce, nâhiye-i Yağlı-
ca, Çöplüce mescidi (SN, 2). 

Karşılaştırma ifade eder: uluca “içinden birkaç kâfirden ulucalarını dutdılar” (TAO, 
11a-10). Meninski’nin verdiği örnekler de karşılaştırma ifade etmek için kullanılmaktadır: 
güzelce, hubçe, hoşçe, doğruce, ziyâdece, erkence vb. (Tulum 2011, 106). 

+rAK
Kalıcı olmayan, karşılaştırma ifade eden isimler türetir. Eski Türkiye Türkçesinde daha 

yaygınken gitgide işlekliğini kaybetmiştir. Meninski şu örnekleri verir: güzelrek, yegrek, al-
çakrak, bolrak, kolayrak, ulurak, uvakrak, uzunrak, yakınrek, acırek, bellürek, büyükrek, ek-
şirek, geçrek (Tulum 2011, 105-106). 

+CI
Bu ekin başlıca işlevi meslek ismi yapma, bir işi alışkanlık haline getiren veya sıkça ya-

panı ifade etme, eklendiği isimle ilgili alım satım veya üretim faaliyeti yapma gibi anlam-
ları teşkil etmektir. Türkçenin her döneminde olduğu gibi bu dönemde de en işlek yapım 
eklerindendir: kapucı, akıncı, savcı, ekinci, yardımcı, kapucıbaşı, ilçilik, gümrükçi, ostarya-
cı, teşrifatçı, başkarakullukçı, arabacı, menzilci, hintocı, kalyoncı, saatçi, komedyacı, hum-
baracı, lağımcı, bostancı, çarhacı, cebeci (Uluocak, 44-47).

+lIK
Bu ek, Türkçenin bütün dönemlerinde en işlek, işlevi en geniş ve zengin eklerinden ol-

muştur. Başlıca işlevleri örnekleriyle birlikte şöylece sıralanabilir: 
Nesne adları yapar: parmaklık, iplik
Görev ismi yapar: pâdişâhlık, sultânlık, ilçilik, ağalık, silahdârlık, beğlik, krallık, çâsârlık, 

mühimmâtdârlık, nigehbânlık, subaşılık, peygâmberlik, kapucıbaşılık, bostancıbaşılık
Sıfatlardan türemiş soyut isimler yapar: küstâhlık, edebsizlik, reâyâperverlik, 

garîbnüvâzlık, âşinâlık, bî-tara�ık, bî-vefâlık, suhânperdâzlık, şimşirbâzlık, âteşfeşânlık, fo-
dulluk, eylik, serkeşlik, ahidşikenlik, güzellik, zorbalık, korsanlık

Yer isimleri yapar: yemeklik “…tâ yemekliğe gelüp…”, ocaklık “gemide taâm ocaklıkdan 
gayri yerde pişmez”, çi�lik

Eklendiği ismin sık olarak bulunduğu yerleri ifade eder: bataklık, sazlık, ormanlık, 
ağaçlık, kayalık, taşlık, mezârlık, çayırlık

Zaman isimlerinden türemiş isim ve sıfatlar yapar: günlük, ha�alık, aylık, yıllık, sene-
lik, sâatlik

Yönetim şeklini bildiren isimler: sultânlık, krallık, dükalık, ocaklık, beğlerbeğilik, impa-
ratorluk, cumhûrluk, markizlik

Meslek ve zanaat isimleri yapar: hammâllık, ırgadlık, hırsızlık, âteşbâzlık, şeyhülislâmlık, 
kâdılık, hırsızlık

Bir din, mezhep veya fikrî akıma mensubiyeti bildirir: müslamânlık, haçperestlik, put-
perestlik

+lI, +lU
Kelimede belirtilen anlamın var oluşunu, nitelenenin o niteliğe sahip oluşunu ifade 

eder. Bunun yanında nispet, aitlik, mensubiyet anlamı ifade eden sıfatlar da yapar. Bu 
hâliyle daha çok işletme eki görünüşünde olsa da kalıcı isimler yaptığı örnekler de çoktur: 

azâblu, adlu, beytlü, sevgilü, edebli, ma’rifetli, şiddetli, sühûletli 
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Ek, sıfat ve zarf işlevinde kelimeler yapar: 
...ne güzel edebli ve ma’rifetli ilçidir...; ...bize bir donanmış altun rahtlu at pîşkeş idüp...; 

bir hayli germiyetlü meclis olup, ...beş oturaklı çete kayığıyla...; iki tabakalı cebehaneleri 
olup; iki tarafda sîm gaddareli çukadarlar...; şiddetli fırtına, eyü amelli âdem, şiddetli hava-
lar, ormanlı tepeler, havzlı çeşmeler, kurnalı hammâm, muhâtaralı tarîk, ..sühûletli iş gö-
rürler, …tatlı akar büyük sudur, mevsim-i nevbahârda bir mertebe revnaklı olayor, seke-
nesi mu’tedil ve edebli olmağla… zırhlu, çokallu, cebelü, cevşenlü

İkilemeler kurar: içli dışlı iki kal’esi, dürlü dürlü fesâdâta, yerlü yerinde karar idüp, gi-
celi gündüzlü

Çeşitli isimler yapar: atlu ‘süvari’, tatlu ‘yiyecek’, üç tuğlu ‘rütbe’, göŋüllü ‘açık gönüllü’
Unvanlara getirilen kalıplaşmış sıfatlar yapar: devletlü, saâdetlü, izzetlü, mürüvvetlü
Bir halka, hanedana veya mezhebe mensubiyet bildiren kelimeler yapar: Osmânlu, 

Nemçelü, Prusyalu, Moskovlu, İpşirli, Melek Ahmed Paşalı, Kadızâdeli
Bir yerle ilgili mensubiyeti bildiren kelimeler yapar: Amasiyyeli, Bağdadlı, Mısırlı, Kerküklü
+sIz
Eklendiği ismin ifade ettiği anlamın bulunmayışını, yokluğunu ifade eden, +lI ekinin 

olumsuzu anlamında sıfatlar yapar. 
Kalıcı isimler de yapmıştır:
dilsiz “konuşma kabiliyeti olmayan kimse”, hırsız, hamîrsiz ‘yiyecek’, Burunsuz ‘kişi adı’
belürsüz “dost düşman belürsüz oldı”; çekirdeksiz kızıl üzüm, dadsız kavun, mezkûr 

nehr-i Tuna tugyânında ve tuğyânsız zamânında, işsiz âdem, lüzûmsuz yere
+sIz eki alan unsurlar cümle içinde zarf tümleci görevinde kullanılabilir: ...bir kim-

se akçesiz kalmayup...; ve bazen cümûd sebebiyle kayıksız geçilüp..; ...araba tedârük olur, 
lâkin ücretsiz olmaz..; ...vezîr ol aç ve ulûfesiz olan askere nice ser-asker olup (Uluocak, 
182-184).

+CIK, +cAK ve +cAGIz ~ +cIGAz
Bu eklerin esas işlevi küçültme ve sevgi bildirmedir. Bunlardan +cIK nesne ve kavram 

isimleri de yapmıştır: kitapçık, köpecik (< köpekcik), çatalcık, teknecik, ağaççık, demetçik, 
kal’ecik, kasabecik, alçacık, ırmacık (<ırmak+cık), ufacık (< ufak+cık) vb. 

Bu ekle yapılmış kalıcı isimler de vardır: sığırcuk ~ sığırcık ‘kuş’, yılancık ‘hastalık’, bü-
rüncük ‘örtü’, arpacık ‘hastalık’, kızılcık ‘ağaç’, Rusçuk ‘yer adı’ vb. Bazı kelimelerde tabanla 
ek arasında bir geniş ünlü türemiştir: daracık, azacık

+DAş 
Beraberlik ve ortaklık bildiren kelimeler yapan bir ektir: karındaş ~ kardaş, yoldaş 
ayakdaş, hocadaş, sınurdaş ‘sınırdaş’, yaşdaş, yoldaş, dîndeş ~ dîndaş, emekteş, köydaş 
+dI
Yansıma kelimelerden isimler yapan bir ektir: hırıldı, gürüldü “bir gürüldü ve sâika 

peydâ olup”; şakırdı “Van a‘yânları bu kılıç şakırdısın görüp” (SN, 4).

Dilin morfolojik yapısındaki değişmenin başlıca sebepleri nelerdir?

İsimden Fiil Türeten Ekler
+lA-
Türkçenin tarihî dönemler boyunca en işlek isimden fiil yapma eki olup, bu dönemde 

de verimli bir türetkenlik göstermiş, yüzlerce kelimenin yapımına iştirak etmiştir. 
kutlula- “…bayramlaşup bayram kutluladılar.”, ârzûla- ‘iste-’, alâmetle-, cildle-, hazır-

la-, horla-, nişânla- “yol nişânlamak içün”, mühürle-, kefenle-, mıhla-, sabahla-, gümişle-
mek, altunlamak, yaldızlamak, kurşunlamak, mumlamak, cerîmelemek, kulağuzla- “reh-
berlik etmek’ vb. 

Diğer küçültme eklerinde ise yeni 
kelime yapımından ziyade çekim 
işlevi güçlüdür.  
+cAK: küçüceki  “bir küçücek oğlı 
kalmış idi”, alçacak, büyücek, 
küçücek, soğucak, yastucak vb. 
+cAGIz ~ +cIGAz: kuşcağız ~ 
kuşcığaz, buncığaz, sözciğez, 
şeyciğez, evciğez, dişçiğez, 
ipçiğez vb.

1
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Ekin diğer çatı ekleriyle türemiş +lAn-, +lAş-, +lAt- şekilleri de yaygındır: konuklan-, 
şübhelen-, zenginlen-, atlan-, ihtiyarlan-, bayramlaş- “…bayramlaşup bayram kutluladılar”, 
hesâplan-, ivâzlan- ‘karşılanmak’, kifayetlen- ‘yeterli görmek’, nişânlan-, sıfatlan- ‘nitelen-
mek, tanımlanmak’, turaklan- “Gâzîlere evler yapdurdı, anda turaklandı, adını Yeŋihisâr 
kodı”, kulaklaş- ‘birbirinin kulağına fısıldaşmak’, hazırlat-, boğazlat- vb. 

+Ar-
Sıfatların ifade ettiği anlamlardan, o duruma dönüşmek, o şekli almak anlamların-

da fiiller yapan bu ek, Eski Türkçe döneminden beri işlek olup, bu dönemde de canlı ol-
duğu kabul edilebilir: ağarmak, bozarmak, gövermek, kararmak, kızarmak, sararmak, ye-
şer- “kuru kızılcık çubuğı yeşerüp berg ü bâr virür” (SN, 1).

Bazı isim köklerinden bu ek ile türemiş daha eski kelimeler de vardır. Bunların yalın 
şekilleri bu dönem içinde bile arkaikleşmiştir: suvarmak (< suv+ar-), otarmak (< ot+ar-), 
evermek (< ev+er-), gebermek (< gebe+r-)

+dA-
Yansıma kelimelerden fiiller yapan +dA-, canlı ve yeni kelimeler türetme yeteneği olan 

bir ek olmuştur: horulda- “...öbürleri gibi horuldamağa başladım” (SN, 5), vızırda-, ba-
ğır- “bağırda bağırda katl edüp” (SN, 5), çatırdat- , kütürdet- “parmakların çatırdatdı ve 
belin kütürdetdi” (SN, 5). İste- (< iz+de-), aldat- (<al+da-) gibi fiiller ise kalıplaşmış yapı-
lar olup, benzer yapıda yeni türetmeye elverişli değildir. 

Aşağıdaki ekler ise birden çok fiil teşkilinde yer almış olmakla birlikte, bu yapıların di-
lin önceki dönemlerinde türetilmiş, kelime olarak sıklığı yüksek, ek olarak kalıplaşmış ya-
pılar oldukları görülür: 

+A-
beŋze-, boşa- “Bak a Sultân Efendim, ben seni boşamak ihtimâlim yokdur; meğer 

mâbeynimiz ölüm ayıra!”, dile-, kapa-, oyna-, uğra- vb. Bazı fiillerde ise türemiş şekilleri 
yaşar: donat-, donan- (<*dona-), kuşat-, kuşan- (<*kuşa-), tüket-, tüken- (< *tüke-), dona-
dıl-, kuşan- döşen- 

+Al-
azal-, boşal- çoğal-, düzel-
+(I)k-
birik-, gözük-, acık-, gözük-

Fiilden İsim Türeten Ekler 
Aşağıdaki fiilden isim türetme ekleri, bu dönemin canlı, işlevsel ve yeni kelimeler yapma 
yeteneği olan ekleridir. Bunların dışında önceki dönemlerde türetilmiş kimi örneklerde 
yer alan ekler ise kalıplaşmış veya işlek olmayan ekler olarak değerlendirilmiştir. 

-AcAK
Esasen sıfat-fiil olan bu ek, nesne ve kavram isimleri de yapmıştır: yiyecek “Yiyecek 

yok; havf u haşyet ve renc [ü] anâ çok.”, yakacak, bakacak “Menzil-i Bakacak Yaylası”; ala-
cak “Eyâletinde alacağı kalmasun!”; verecek “...edüp her sene Âl-i Osmân’a beşer bin kîse 
vereceğimizi der-i devlete arz edün.” (SN, 5) geyecek, içecek

-AK
Fiillerden yer ve âlet isimleri yapar: konak, batak, binek “binek taşı”; oturak “beş oturaklı 
çete kayığıyla”; “oturak it-”; çevrek ‘girdap’ 

-GIn
Daha çok soyut isimler ve sıfatlar yapar: baskın, çapkın, dargınlık, kaçkın, yorgunluk, 

düzgün, sürgün “sürgün avı itdiler.”, şaşkın, eşkin, geçkin, keskin, salgın vb. 
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-I
Kavram ve nesne isimleri yapar: koku, yazı, korku, öli, aşurı, satu “satu bâzâr içün ge-

lüriken”, tolu 
-(y)IcI
Fail isimleri veya fiilin belirttiği hareketi meslek olarak/sürekli yapanı ifade eden keli-

meler yapar: arayıcı, dilen(i)ci, övici, umıcı, çağırıcı “çağıran, melek”, esirgeyicidür “esirge-
yicidir, koruyandır”, gidici, gösterici “gösteren”, isteyici, yırtıcı “yırtıcı cânavarlar”

-(y)Iş
Fiilin yapılış tarzını vurgulayan isimlerini yapar: alış viriş, bakış, arayış, okuyış, göste-

riş, güliş, nazlanış, döküliş, döniş, başlayış, oynayış, söyleyiş, yürüyiş
-ndI
akındı, dökündi “denizdeki kayalık kümesi”, sızındı, budandı, kırkıntı, salıntı vb. 
-GI
Daha çok, fiilde belirtilen hareketi yapmaya yarayan âlet isimleri yapar: içki, burgu, 

virgü, çalgı, sargı, silgi, burgı, sürgi
-(I)K, -K
Fiilden edilgen anlamlı sıfatlar, bununda dışında isimler yapan bir ektir: artuk ‘fazla’, 

ayruk ‘başka’, konuk, dilek, ayrık, bulanık, çatık, satılık, sınık, kesik, buruşık; bölük, yitük 
‘yitik, kayıp’, çürük, karışık, açık, döşek. 

-(I)m
Fiilden kaynaklı bir durum veya hareket tarzının adını yapan ek, bu dönemde sık kul-

lanılmaz: alım “alış, ahz”, geyim, ölüm, biçim “gûnâgûn biçimli ka�ânlar”, “Cezâyir biçimi 
esbâblar”, takım, koşum, dilim, kıvrıŋlı “kıvrımlı” vb. 

-mA
Hem fiilin mastar şeklini, hem de fiilden doğma bir hareket veya nesne/kavram adı-

nı yapan –mA eki, kullanım sıklığı yüksek bir ektir. Bu ekle yapılan kelimeler sıfat olarak 
da kullanılabilmektedir.

Fiilden belirtilen hareketin ismini yapar: bilme, aŋlama, sevme, alma, boyama, la-
netleme

Nesne ve kavram isimleri yapar: çatma, çekdirme ‘bir tür gemi’, basma “kâgıd basma 
kraliçe sureti”, örme ‘tel örme”, basma ‘basma yemeni” işleme “işleme dülbend”, olma “ev-
velden anda sakin olma Rûmlılar vardur”, donanma, döşeme, dolama “dolamacıları ve ka-
pamacıları ve hallâcları”, kapama ‘elbise’, kazma, pastırma, yağlama, besleme, dörtleme, ye-
dişerleme, işleme, şekerleme vb. 

-mAK
Daha çok fiilden isim yapma işleviyle kullanılır: gülmek, sevmek, almak, bakmak, avla-

mak, bağlamak, oğurlamak, paslanmak, dökmek, elemek, küsmek, yemek, yüzmek vb. 
Az sayıda örnekte ise somut nesne isimleri yapmıştır. Bu dönemde tespit edilen örnek-

ler önceki dönemlerde türetilmiş kelimelere aittir: yimeklik, etmek ‘ekmek’ ekmek, kaymak, 
yaşmak “yüzleri peçeli ve yaşmaklı”, çakmak “çakmaklı tüfenk”

-mAKlIK
Fiilin somut ismini teşkil eder: açılmaklık, ağlamaklık, bilmeklik, aŋlamaklık, ayrıl-

maklık, sevmeklik
-mAz
açmaz “açmaz koyup çekildiler”, yaramaz ‘kötü’ “yaramaz itdüŋ”
-mAcA
urmaca “urmaca top oynar.” (SN, 3). Bilhassa yer ve hayvan isimleri: Çekmece, Atma-

ca “Çineli ve Atmaca ve Çukurova” (SN, 5), atmaca “karakuş ve atmaca ve karagöz-nâm 
tuyûrları” (SN, 4)

Aşağıdaki örnekler belli 
sayıda kelimede geçen, 
önceki dönemlerde türetilmiş 
kelimelerde görülen kalıplaşmış 
eklerdir: 
-A: giçe “şehrüŋ öte giçesine”, kala 

“şehre bir sâ’at mesâfe kala” 
(Uluocak, 85).

-dI: serdengeçdi
-(U)l+ -Al: çapul, çatal, güzel
-dIK: sidük, yasduk
-mUr: yagmur
-(I)n: akın, tütün ‘duman’, yığın, 

düğün, ekin
-sI: tütsi, yatsu
-(I)t: geçit
-mIş: yemiş
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Fiilden Fiil Türeten Ekler

Çatı Ekleri
Fiilin anlamını değiştirmeyen, ancak fiili yapanı (özneyi) veya fiilden etkileneni (nesneyi) 
değiştiren eklere çatı ekleri diyoruz (Korkmaz, 478). Çatı kategorisi ekleri fiilin anlamını 
değiştirmeden dilbilgisel görev yükü taşıyan eklerdir. 

Ettirgenlik Ekleri
Kılış bildiren geçişli fiillere geldiğinde fiildeki anlama ‘yaptırma’ işlevi katan, fiildeki ha-
reketin ikinci bir özneye yaptırıldığını ifade eden ettirgenlik ekleri, geçişsiz fiillere geldi-
ğinde bunları geçişli ve kılış bildiren fiillere çevirir. Başlıca ekleri aşağıda gösterilmiştir: 

-Ar- : çıkar-, gider-, kopar-
-Ur- : artur-, bişür-, deŋşür-, geçür-
-dAr : dönder- ‘döndürmek’
-dUr- : atdur-, azdur-, bildür-, sevdür-, toldur-, uydur-
-GUr- : irgür-
-(I)t- : akıt-, çağırt-, çoğalt-, eylet-

Meçhul/Edilgenlik Ekleri
Geçişli fiillere getirilerek fiili yapanı bilinmez hâle getirilen, yani fiili pasif/edilgen hâle so-
kan eklerdir. Bu gibi fiillerde fiilin nesnesi dilbilgisel olarak ‘özne’ durumuna geçmiş olur. 
–(I)l- ve –(I)n- ekleriyle teşkil olunur. Bazen bu eklerin üst üste geldiği, kimi zaman işlev-
lerini yitirdikleri de görülür: 

-(I)l- : açıl-, dinil- ‘denilmek, söylenmek’, dökil-, görül-, görünül- ‘görülmek’, konul-, ya-
pıl-, yaradıl-, yarıl-, yazıl-, yenil- vb. 

-(I)n- : Bu ek, hem edilgenlik, hem de dönüşlülük anlamlarına sahiptir. Anlamı kul-
lanımdan anlaşılır.

alın-, bilin-, din- ‘söylenmek’, silin- vb. 

İşteşlik Eki
-(I)ş- : Fiilde belirtilen hareketin birden fazla yapan tarafından, aynı anda, karşılıklı, emek 
birliğiyle yapıldığını ifade eder.

 buluş-, çekiş-, görüş-, öldürüş- öpüş-, söğüş-, söyleş-, tepiş-
Kimi fiillerde birden fazla özne yerine tek bir öznenin çok kuvvetli etkisi olduğu veya 

yoğun bir çaba ve işleyiş fikri bildirilir: yapış-, iliş-, eriş-, çalış-, kalmış-, uğraş- vb. 

Dönüşlülük Eki
-(I)n- : Dönüşlü fiil, öznenin yaptığı eylemden bizzat kendisinin ‘doğrudan’ veya ‘dolaylı’ 
olarak etkilendiğini bildirir. 

bakın-, çekin-, dayan-, dögin- ‘dövünmek’, incin-, öğün-, sevin-, tasalan- ‘kaygılanmak’, 
ululan- ‘kibirlenmek’ , sürün- vb.

Olumsuzluk Eki
-mA- :alınmadı, bulımadılar, dime-, vurmayalar

Olumsuz Yeterlik Eki 
-AmA-, -ImA- :Bu, -A bil- yeterlik tarzının olumsuzunu teşkil eder: yüzebilmek X yü-
zememek. 
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Kimi metinlerde birinci hece ünlüsü dar olarak da karşımıza çıkmaktadır: 
“...sabâh turdılar, pâdişâhı bulımadılar.” (TAO, 53b-7), “...kü�âr ı hâksârın vefretinden 

cezîre i Girid’e geçemeyüp”, “Anda efendimiz bir şey tahsîl edemeyüp ancak masrûfun ihâta 
edebildi.”, “Bu hâl üzre hakîr iki ay dahi şehr i Bitlis’de durup şiddet i şitâdan bir cânibe gi-
demeyüp…” (SN, 5), “Fırât ırmağını gördiler, geçmek isdediler, yol iz bulımadılar.” (TAO, 
3a-1), “Süleymân Şâh at depdi, Furâta ugradı, bilimedi, öŋi yarımış.” (TAO, 3a-2).

Çatı ekleri nedir, fiilde hangi değişiklikleri meydana getirirler?
 

İSİM ÇEKİMİ 

Çokluk 
+lAr 
Türkçede çokluk kategorisini morfolojik yolla teşkil etmekte kullanılan +lAr morfemi 

eklendiği kelimenin sayıca birden fazla olduğunu anlatır. Kelime tabanına yapım eklerin-
den sonra eklenen ilk işletme eki budur. İyelik ve hâl ekleri bunun üzerine getirilir. Bilhas-
sa halk, hanedan veya tür adı olarak yapım eki fonksiyonunda da kullanılmıştır. 

Sayıca çokluk ifade eder: gemiler, memleketler, miller, vilâyetler, yaralarımdan, Leh 
vilâyetlerine, Fârisîce cevâblar virdim, bunlar, şunlar, ba’zıları vb.

biz, siz, kendü gibi zamirlere getirilerek farklı anlam nüansları elde edilir: “... emeğiŋizde 
bir taksîrâtımız oldıysa afv ile muâmele buyurursız, bizler siziŋ kadriŋizi bilmez deği-
liz.”, “Bizler ki atlu askeriyiz bu gice sabâha karşu orduŋuzı basacak idik.”, “...bizleri kendü 
sarâyına da’vet idüp”, “...ve sizlerden hoşnûd idik, zîrâ sizler bir iki seneden mütecâvizdir 
ki memleketimizi hıfz ü hırâset...”, “Moskov benim için sizlerden asker isterse virmeye-
siz”, “Kazan Tatarı ulemâsı nakl iderler kendülerde târîhiyle zabt ve tahrîr olunmış.” (Ulu-
ocak, 401-403).

Söz dizimsel olarak çokluk ifade eden sıfat unsurlarının tanımladığı kelimeler de çok-
luk eki alabilmektedir: altmış biŋ evler, iki togucalar, ikişer ruhbânlar (Çan, 2006, 26); 
“çend nefer kral çukadârları”, “iki aded kuzu derileri”, “bir iki Özbek elçileri”, “bir iki aded 
iskemlelelere”, “iki birâderleriŋ” (Uluocak, 400-401). 

Arapça ve Farsça yapıya göre çokluk eki almış veya çokluk çekimine girmiş kelimelere 
de +lAr eki getirilebilmektedir: “âlât ve edevâtların bıragup...”, “mâl ü iyâl ü evlâdlarımızı”, 
“bizim züvvârlarımıza”, “câmi’ ve mesâcidleri”, “tüccâr ve elçi hedâyâları” (Uluocak, 401).

Halk ve hanedan adlarına gelerek topluluk ismi teşkil eder: Osmanlılar, Tatarlar, 
Türkmânlar, Rumlılar, Zeydîler vb.

Bazı kalıplaşmış ifadelerde kullanılır: “Hak teâlâ anlara ve bize çok yıllar ömürler 
virsün!”; “Bu musâlaha dahi kendi ma’rifetiyle olduğuna teşekkürler idüp bükâ eylediği 
meşhûd-ı huzzâr oldı.” (Uluocak, 404).

Türkçede Arapça ve Farsça çokluk yapıları da yaygın olarak kullanılmıştır. Arapça 
çokluk yapıları kurallı ve kuralsız olarak iki gruba ayrılır. Kurallı çokluk yapısının teşkili 
Türkçedeki yapıya benzer; kelime tabanına +în, +ûn (eril) ve +ât (dişil) çokluk ekleri geti-
rilir. me’mûrîn ‘memurlar’, gâfilûn ‘gafiller’ vb. +în ve +ûn ekleri, Arapça ism-i fail ve ism-i 
mef ’ul yapısındaki kelimelere getirilir; +ât eki ise dişil çokluklar yapar ve teklik hâlde dişil 
olan kelimelerle bilhassa masdar hâlindeki kelimelerle kullanılır: adet > âdât, muallime > 
muallimât, ihrâc > ihrâcât, ta’lîm > ta’limât vb.

Arapçanın kuralsız çokluk yapısı (cem’-i mükesser) ise kelimelerin farklı kalıplara gir-
mesiyle oluşur ve pek çok kalıbı vardır: felek > e�âk ‘gökler’, deyn > düyûn ‘borçlar’, 
tâlib > talebe ‘öğrenciler’ vb. 

2
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Farsçanın çokluk ekleri ise +hâ ve +ân’dır. Cansız varlıklar için kullanılan +hâ, bazı 
resmi yazışma kalıpları dışında, Türkçede kullanılmaz, diyebiliriz. +ân eki ise daha yay-
gındır ve hem Farsça, hem Arapça kökenli kelimelerde kullanılır: çi�lik > çi�likhâ ‘çi�lik-
ler’, yaylak > yaylakhâ ‘yaylaklar’, merd > merdân ‘erkekler’, hâce > hâcegân vb. 

Bazı kalıplaşmış yapılarda Türkçe kelimelere de bu ekler getirilmiştir: aga > agavât, 
yeŋiçeri > yeŋiçeriyân vb. 

İyelik Kategorisi
İyelik kategorisi, kelimenin aidiyetini belirleyen bir kategori olup, teklik ve çokluk olmak 
üzere altı ayrı ekle teşkil olunur. Bu ekler, isimdeki kavramın sahip durumunda olan bir 
özneye aidiyetini bildirirler. Bu özne daima ben, sen, o, biz, siz, onlar zamirlerinden biri-
dir. Üçüncü şahıs zamiri yerine kendü gibi zamirler de kullanılabilir. İyelik ekleri aşağıda-
ki tabloda gösterilmiştir: 

Teklik Çokluk
Birinci şahıs +(I)m +(I)mIZ

İkinci şahıs +(I)ŋ +(I)ŋIZ
Üçüncü şahıs +I, +sI +lArI

İyelik eki almış bir kelime, söz diziminde, ilgi hâli eki almış bir zamirle birlikte, ‘iyelik 
grubu’ dediğimiz tamlamayı teşkil eder: benüm kardaşum, benüm kızum, senüŋ kardaşuŋ, 
bizüm çerimüz, bizim elçimiz, siziŋ şahıŋız, anlarıŋ libâsları, gendü cânı, vb. 

Şahıs zamirinin teşkil ettiği tamlayan söz diziminde kullanılmayabilir: 
“...oğlanlarumuzu Üngürüs vilâyetin feth ide.” (TAO, 101), “...emîrüm ulu karındaşum-

dur, atamuz gitdiyise kendüler sağ olsunlar” (TAO, 74); “...uykudan uyandum, düşüm bu-
dur.” (TAO, 59), “ba’de’l-yevm memleketime çuka ve sâir emtia-i sâire makûlesi getirme-
sinler” (MN 20a-2); “...seniŋle mükâleme etmem ve meclisiŋe gelmem” (Aİ 9-2), “bizi mec-
lisine da’vet idüp...” (Aİ 16-13) (Uluocak, 385).

Üçüncü şahısta o/onlar yerine evrendeki herhangi bir şeyin adının geçmesiyle isim 
tamlaması teşkil edilmiş olur. 

-dIK ve -AcAK sıfat-fiil ekleri de çoğu zaman iyelik ekleriyle birlikte kullanılır: 
oturdığım yerden, bildiğim mertebe, bu gördügüŋ, me’mûr olduguŋ kal’eleri, birbiri-

ne düşeceği ma’lûm olmağla, gayrı netîce vermeyeceği, biri dahi mümkin olmayacağını vb. 
kangısı/hangisi, ba’zısı, biri, çoğı, kimi, nicesi, böylesi gibi yapılar, iyelik eki kalıplaşma-

sıyla oluşmuş belirsizlik zamirlerdir. 
İyelik eki almış yapılar, yalın bir isim gibi söz diziminde türlü işlevlerle kullanılabilir; 

gerekli hâl eklerini ve başka çekim eklerini alarak yüklem, özne ve tümleç görevlerini ye-
rine getirebilirler:

“...birkaç atluları koşarak han-ı mezbûra varup ahvâlimi söyleyüp” (Aİ, 3-6); “...bu 
kulları takrîrimi tamâm itmedikçe kat’â bir tarafa bakmadım.” (Aİ, 12-13), “...bizler siziŋ 
kudretiŋizi bilmez degilüz.” (Aİ, 34-13); “...Şâh yine bizi meclisine da’vet idüp vardığımız-
da...” (Aİ, 16-13); “...Nemçe devletine vardığıŋda...” (MN, 19b-5), “...buŋa cevâbuŋuz ne-
dür didiğimde...” (Aİ, 32-3), “...boynunda ve boğazında ziller var.” (MH, 4b-7); “...mü-
teaddid havzlar seyrimizden başka...” (DR, 9-14), “...bizi mübârek zamîr-i enverlerinden 
mehcûr eylemeyüp” (Aİ, 30-7), muktezâsınca, lisânlarınca, âdetiŋizce, fehvâsınca, zıddıy-
la, tarîkiyle, elimle vb. 

3. teklik şahıs iyelik eki ertesi, yarındası, ahşamısı, sabahısı gibi yapılarda kalıplaşmış 
olarak zaman isimleri teşkilinde daha çok sıfat göreviyle kullanılır: 
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“Ertesi gün ale’s-sabâh Sultân Mehemmed haremden çıkup...” (SN, 1), “Ertesi gün 
mi‘mârbaşı ehl [ü] iyâliyle İslâmbol mollâsı olan (...) hazretleriniŋ huzûruna varup...” (SN, 
1), “Tîz ertesi kalaba dîvân fermân olunup...” (SN, 1), “Hemân Murâd Hân hâb-ı râhatdan 
bîdâr olup ertesi ammisi Mustafâ Hân’ı Eski Sarây’a nefy edüp “Bizim hayır du‘âmıza 
meşgûl olsun” buyurdu lar.” (SN, 1), “Biz dahi dibelik sermest olup bî-tâb u bî-mecâl kalup 
sabâhısı şikeste-hâtır olup...” (SN, 1).

İyelik kategorisinin anlamı ve görevleri nedir?

Hâl Kategorisi (İsim Çekimi) 
Zeynep Korkmaz, hâl kategorisini ‘isimlerin birbirleri veya fiiller ile olan ilişkilerini belir-
leyen durum gösterme kavramını karşılamak üzere belirli eklerle birleşerek aldığı şekiller’ 
olarak tanımlamış (Korkmaz, 323) ve “yalın, ilgi, yükleme, yönelme, bulunma, çıkma, va-
sıta, eşitlik” hâllerini göstermiştir (Korkmaz, 18). Yükleme bağlı özne de dahil bütün tüm-
leçler, bu hâllerden birinde bulunurlar. Bu hâlleri teşkil eden ekler, Eski Türkiye Türkçe-
sindeki eklerden ayrılmazlar. Bu dönem boyunca tek gelişme, vasıta hâli eki +(I)n’ın sıklı-
ğının azalarak yerini büyük ölçüde +ylA ekine terk etmesi olmuştur.

Yalın Hâl
İsmin diğer söz dizimi unsurlarıyla, durumunda değişme olmadan dilbilgisel ilişkiye geç-
tiği bir durumu anlatan ‘yalın hâl’ doğal olarak herhangi bir eke de sahip değildir. Cüm-
lede özne, sıfat tamlamasında sıfat, birleşik fiilin birçok durumunda isim unsuru ve bir-
leşik ismi oluşturan unsurlar kendilerinden sonraki unsurlara ‘yalın’ olarak bağlanırlar:

Seyyid-i âlem anıŋ özrin kabûl eyleyüp dilşâd u hurrem oldı ol (CK, 40b-6), Taŋrı bir-
dür, sen resûlsin (CK, 40b-3), Niçe def ’a vardı geldi üç cüvân (CK, 41a-3), Mâtem itdi 
Mekke vü Şâm u Irak (CK, 60b-13), Cuma güni mü’minler bayramıdır (Aİ, 18-15).

Çokluk ve iyelik eki almış kelime veya kelime grupları da aynı fonksiyonları yalın hal-
de yüklenebilirler: 

“...Fârisîce cevâblar virdim.” (Aİ, 13-14), “...elbetde pâdişâhlar boş turmaz.” (Aİ, 35-), 
“...benim hazînem ve zahîrem ve etbaım yokdur.” (ER, 16b-13), “...ben ki seniŋ zevcin kral 
Petro’yum...” (ER, 41a-1), “...ma’lûmuŋ olsun ki...” (Nİ, 13-4), “...hintolar ile da’vetçisi 
gelüp...”(AP, 10a-24), “...suyı feverân eyledükde” (MF, 34-11), “...memleket ve karyeleri-
miz harâbdır” (ER 3a-17), “...ocaklu kuluŋuz ricâ ve niyâz ederler” (ER, 21a-5) vb. 

İlgi Hâli
İsimlerde +Iŋ, +nIŋ, birinci şahıs zamirlerinde +Im ekleriyle kurulur. Eklendiği ismi, sa-
hiplik ilgisiyle kendisinden sonra gelen kelimeye bağlar. İsimleri edatlara da bağlar. İki 
ismi birbirine bağladığı zaman isim tamlaması kurmuş olur. İki unsur arasındaki bu ilgi 
hali sıfır morfemle de kurulabilir:

Amasiyyenüŋ begleri, birinüŋ adı, senüŋ koynuŋdan, şehrinüŋ pâdişâhı, yeŋiçerinüŋ 
aslı (Çan, 27); Rûm tâifesiniŋ ziyâretgâhları, bu tekyeniŋ imâretine, Okmeydanı’nıŋ bir kö-
şesinde, Galata’nıŋ şimâlî tarafında, atlarınıŋ yancıkları ve eğerleri ve rahtları ve hotazla-
rı, bu çiçekçiyânıŋ dükkânları, deryânıŋ dibi (SN, 1); nâmeŋiziŋ cevâbı, hareketimiziŋ alt-
mış birinci güni, birbirleriniŋ lisânlarını, kendünüŋ mücevher tâcları (Uluocak, 387-388).

Birleşik kelime değeri taşımadan, sadece ilgi hâlinin sıfır morfemle teşkil edildi-
ği örnekler de vardır: atası(+) yirine (Çan, 27); benim dedem dükkânıdır, bizim dükkân 
öŋünde (SN, 1), ne benim günümde, ne babam(+Ø )güninde, kendi kapusı(+Ø) halkın-
dan, reâyâsının ismi ve karyesi(+Ø) ismi, vusûlümüz(+Ø) haberini, memleketleri(+Ø) 
ahvâline dâir, Nemçe memleketinden mürûrumuz(+Ø) ruhsatını vb. (Uluocak, 388).

3
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Tamlanan unsurun sıfat-fiil olduğu durumlarda da tamlayana getirilen ilgi hâli eki sı-
fır morfem olabilir: “Benim dedemin postu döşendüği dükkândır.” (SN, 1), “...elçilik ile 
siz ta’yîn buyurulduğuŋuzdan...”, “...bârgîrler ve arabalar hâzır olduğın ihbâr akabinde...”, 
“...asâkir-i mesfûreniŋ... E�âkden mürûruna Devlet-i aliyye rızâ virmeyeceği ma’lûm...”, 
“gemi gecede ve gündüzde... kaç sâat yürüdügin bilürler”, “...ve birâderi Yoseb çâsâr oldu-
gın istimâ’ etmekle...” (Uluocak, 389). 

Aşağıdaki örneklerde tamlanan unsur eksizdir: bizim Kostantıniyye’de, siziŋ Sultân Se-
lim Mısır’ı feth etdikde, bizim odaya gidelim, bizim solak tâifesi, bizim dükkân öŋünde 
(SN, 1), bizim İstanbul, bizim asker, bizim gemiler (Uluocak, 389). 

İlgi hâli eki almış bir kelime cümlenin yüklemini teşkil edebilir: 
“Bu Yenisarây kal‘ası Ebü’l-feth Gâzî Mehem med Hân’ındır...”, “Süleymân Hân’ındır”, 

“Ayasofya câmi‘i evsâfında tahrîr olu nan sergüzeşt ü serencâm bunlarıŋdır.”, “Gayret 
seniŋdir.”, “Emir pâdişâhımıŋdır.”, “...bu ebyât anıŋdır.”, “mühür benimdir.”, “Bu remmâ 
cümle benimdir” vb. (SN,1).

Yükleme Hâli
Yükleme durumu “geçişli fiil taşıyan bir cümlede, fiilin etkisi altında kalan ismin içinde 
bulunduğu durum’ olarak tanımlanır (Korkmaz, 333). İsmin bulunduğu bu durum, cüm-
le tahlilinde ‘nesne’ olarak adlandırılır, yani cümlede geçişli fiile bağlı olan ‘nesne’ yükleme 
hâlindedir. Bu hâl +(y)I, +n ekleri ile kurulur veya sıfır morfemle temsil edilir.

+(y)I
Hudâyı zikr iderek, Konya’yı binâ idüp, esirlerini alup, leşkerini karşuladı, meyyitini 

alup, Vidini feth itdiler (Çan, 27), ...saŋa olan mektûbı viririm....; ...bu sırrı çoğı bilmez..; 
...gemileri biz gözümüz ile gördük...; ...mezbûr mektûbları virdim....; ahvâlimi söyleyüp...; 
...sen öziŋi ferâga çekme...; nâme-i hümâyûnuŋ cevâbını aŋa yazup viririz.; ...birkaç gün 
kalup şehrimizi görsün..; ...cürmüŋüzi afv eyledim.. (Uluocak, 207); Lâşelerini deryâya at-
dılar, Seni göreyüm beni şermsâr itme, Duhter girü babasını uyarup mâcerâyı beyân itdi, 
Evi satmak ile kurtulur. (LN, 25).

+n
3. şahıs iyelik eklerinden sonra kullanılır: ardın basup, dün basgunın itdiler, kaydın gör-

diler, ma’denin bilmezler, nişânın virmediler, dört yanın yıkdı, bozdı (Çan, 28); cezâların 
virdirmege, cevâbın virüp, kapusın kapayup vb. (Uluocak, 208). Bu yapının kullanımı, 
standart dilde, dönemin sonlarına doğru iyice azalmıştır. 

+Ø
Cümlede belirtisiz nesne teşkil etmek üzere yükleme hâlinin sıfır morfemle kurulması 

bu dönemde de sıkça görülen bir durumdur. İsimle kurulan birleşik fiillerde de isim unsu-
ru eksiz yükleme hâlindedir: kuru sıkı tüfeng atup, hayli toplar atup, Ken‘ân Paşa niçe bin 
küheyl atlı ile Salanta sahrâsı’na cân atup halâs oldu, “Bir şey oku” dediler, İblîs-i laîne ders 
virüp, keferelere istimâletler virüp, bu kadar yeniçeri kırup, on bir kerre muhâsara görüp, 
ak incüden bir hücre görüp vb. (SN, 1).

Bilhassa 1. ve 2. şahıs iyelik eklerinden sonra sıfır morfemle kullanımı yaygındır:
sözüŋ kabûl iderin (Çan, 28), düşmeniŋ belâda görüp mağrûr olma (Uluocak, 208), 

yedi yıldır seyâhat edüp mâlım arardım; hamd-i Hudâ buldum, kimse yollarda ırzımız 
pâymâl u ber-rimâl etmeye, Kâmil bir ha�a âlât-ı mühimmâtlarımız görüp, cânımız fedâ 
edüp, ism-i şerîfiŋiz bize ihsân buyuruŋuz, maksad (u) merâmlarıŋız görelim vb. (SN, 1).

Yönelme Hâli 
‘Kelime gruplarında ve cümlelerde fiildeki hareketin yöneldiği ismin içinde bulunduğu 
durum’ olarak tanımlanan yönelme hâli (Korkmaz, 334) +(y)A eki ile teşkil edilir ve cüm-

+dAn ayrılma eki ilgi hâli 
işlevinde kullanılabilir: vükelâ-yı 
merkûmeden birisi, anlardan 
birisi... 
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lenin genellikle dolaylı tümlecini, bilhassa zaman isimlerine geldiğinde ise zarf tümlecini 
oluşturur. Yönelme hâli eki isim ve isim işlevindeki kelime gruplarına geldiği gibi, çokluk 
veya iyelik eki almış kelimelere ve zamirlere de getirilir:

Engüriye geldi, fethine gönderdi, kapuya gönderdi, kendüye musahhar eyledi, öŋine 
kondılar, vilâyetine gelüp, yerine geçdi (Çan, 28), deryâya atdılar, bir hâneye mihmân oldı, 
eve geldi (LN) ve mahall-i ikāmete duhûl müyesser oldı...; ...bizim içün müheyyâ olan ko-
medyaya varılup...; ..ve karadan Mekke-i mükerremeye kırk beş konakdır, devletime tahrîr 
ideyim, seniŋle Bağdad vâlisine nevâzişnâmeler gönderdi mi, kalkup yine konağımıza 
geldik; baŋa, saŋa, aŋa, bize, size, sizlere, anlara; buŋa, aŋa, anlara; kendüye, kendülere 
(Uluocak, 214-216), sabaha te’hir buyurursaŋız; Gemicilere Kadırga Limanı hammâmı, 
imâmlara Küçük Ayasofya, ehl-i dîvâna Bayram Paşa hammâmı pederleri Murâd Hân 
pâdişâh olup kendüler Ma‘nisa’ya hâkim oldular (SN, 1).

âit, dair, dek, değin, doğru, göre, kadar, nazaran gibi son çekim edatlarından önceki 
isimlere gelir: 

kral hazînesine âid, yola dâir ba’zı gü�ügû, vakt-i zuhra dek, sabaha dek, ahşama değin, 
Âsitâne-i saâdete doğru, mansıbına göre, ahşama kadar, vakt ü hâle nazaran

-mAK mastar ekiyle birlikte kullanılan yaklaşma hâli eki ise, eklendiği kelimeye 
“-mAK için” ifadesi vererek, “için” edatının yerini tutar: 

Rûm vilâyetine gelmege teveccüh eyledi, Rûmeline geçmege niyyet itdi, vilâyetini seyr 
itmege çıkdı, kurtarmaga çâre bulmadı (Çan, 28).

Yûsuf Şâh’un cemâl-i kamer-tâblarını temâşâ itmege cem‘ olurlar idi.
Lâkin söylemege ha� [havf] iderüm.
...böyle gözyaşını döküp revân itmege bâ‘is ‘aceb ne oldı?
Ne karâr idicek mahall ü meskeni ne huzûr u istirahât itmege makarr ü me‘meni var 

idi. (LN)

Bulunma Hâli
Bulunma hâli, fiildeki oluş ve kılışın yerini bildiren, bu yer bildirme kavramına paralel 
olarak zaman, süreklilik, içinde olma, tarz bildirme, karşılaştırma, gösterme, vasıta, amaç, 
sebep gibi ifadeleri de içerir (Korkmaz, 355) ve +dA ekiyle kurulur. 

Temel işlevi yüklemin veya katıldığı fiilin oluş/kılış yerini göstermektir: 
altında taglar olur, hisâruŋ limonında gemiler buldılar, yanında kodı, yolda ölüsini 

defn itdiler (Çan, 29), bu alayda, ordu-yı İslâmda, bâlâda, Mısır’da, bâlâda, huzûrunda, 
Âcem diyârında, matbah-ı Âmirenin yanında; bende, sende, anda, bunda, şunda (SN, 1)

Zaman isimlerine gelip cümlenin zaman zarfını teşkil eder: Yıldırım Han asrında, Âl-i 
Selçukiyân zamânında, Âl-i Osmân devletinde, Kızıl yumurta bednâmları gününde, kuş-
luk vaktinde, Hicretiŋ altmış yılında, Hotin gazâsı yılında (SN, 1); ...târîhinde Tophâne 
öŋünde fekk-i lenger-i ikamet olunup, ... ve gideceği vaktde sefîr-i mümâileyhi da’vet 
idüp..., ...bu vech üzere toŋuz kırımında ya’ni kü�ârıŋ sene başı dimekdir..., ve eger sabr 
iderse tokuz ay tamâmında akçasın alur... (Uluocak, 236-237)

Kesirli sayıların ifadesinde: Guzât-ı müslimînden onda bir ve tüccârdan onda bir öşr 
alup (SN, 1).

Bulunma grubu teşkilinde: bahâda ağır ve götürmekde hafîf olan eşyâdan..., ellerinde 
kılıç ve boğazında kalkan

Tarihlerin ifadesinde “yılında, tarihinde” anlamına ifade etmek üzere: Bin otuz ikide 
Yahyâ Efendi köşe-nişîn olup, Tokuz yüz yigirmi ikide Mısır’ı feth idüp, Yetmiş üçde Sultân 
Muhammed-i Râbi’ asrında (SN, 1).
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Ayrılma Hâli
Cümledeki görevi genellikle yer tamlayıcısı ve zaman zarfı olan ve fiilin gösterdiği kılış 
ve oluşun kendisinden uzaklaştığını ifade eden (Korkmaz, 336) ayrılma hâli +dAn ekiy-
le teşkil olunur. 

Ayrılma hâli, fiilin belirttiği hareketin kaynağını, çıkış yönünü belirtir: 
bir kıraldan elçi gele (SN, I), andan göçüp Halebe geldiler (SN, 1), merhûmı Furât 

ırmagından çıkardılar, koynuŋdan bir ay togar, uykudan uyandum (Çan, 29); Âsitâne-i 
Sa‘âdet tarafından bir emir sâdır olsa, sadrıa‘zamdan mührü alup...

Sebep bildirir: 
nakkāre sadâsından âdeme dehşet hâsıl olup, niçe bin pâre keştîleriŋ top u tüfeng 

şâdumânından Belde-i tayyibe içre bir azîm sît ü sadâ olur; tama‘ı belâsından katl olundı. (SN, 
1); ol tarafa varmamızdan bunlar azîm havf u haşyete düşüp; beni çok sevdiklerinden seni 
baŋa göndermişler; izdihâm-ı nâsdan konağımıza beş sâatde ancak varıldı (Uluocak, 251).

Seçme ve ayırma bildirir: bahadırlardan idi vb. (Çan, 29).
Dîvân huddâmlarından bir kimesne yokdur (SN, 1); erbâb-ı maârifden kimesneler var 

idi (Uluocak, 253).
Kaynak, mahreç bildirir: Âl-i Abbâsiyândan Bitlis Hanı, Lâkin müstahık sancakbeği 

oldukda düşen mahlûl tîmârdan hâs verilür.
Yapılış kaynağı ve hammadde bildirir: her biri birer nûrdan servi gibi
Zaman ve zamanla ilgili bir kavrayış bildirir:  Velâkin atebe-i ulyâda olan ağalar san-

cağa çıkdıkda ibtidâdan iki yüz, yüz bin akçe ile verilmez, ziyâde ile verilür (SN, 1); Herat 
şehri kadîmden Sultân Hüseyin Baykara’nıŋ paytahtı idi; bu kadar zamandan mektûbuŋuz 
gelmedi (Uluocak, 255).

Bir grup veya türe mensubiyeti bildirir: ...erbâb-ı tîmârdan iken meşâyih-i Halvetiyye’de 
Sünbül Sinân Efendi hidmetine yetdi; erbâb-ı tuğyândan Yûsuf Paşa Üsküdar’da katl 
olundı; Yeniçeri ocağından Kara Mezak; Kızılbaş hânlarından Karçıgay Hân’ı (SN, I); bu 
memâlik-i Acemde sünnî mezhebinden katı çok ehl-i İslâm vardır; eizze-i evliyâullâhdan 
Şeyh Kitâbullâh (Uluocak, 257).

Karşılaştırma bildirir: Ve Bâyezîd Hân Murâd Hân’dan sinnen üç ay sağîr idi (SN, I), 
piyâdesi süvâriden yeg olup, taşdan berk olur (Uluocak, 255).

Son çekim edatlarıyla birlikte kullanılır: Bunlardan gayrı, bu sancaklardan mâada, 
cedd-i izâmlarından berü, kendülerden soŋra, kendülerden evvel, andan öte, andan içeri, 
Akındı Burnundan içeri (SN, I).

Vasıta Hâli
Eski Türkiye Türkçesi döneminde daha yaygın kullanılan +In vasıta hâli ekinin sıklığı bu 
dönemde iyice azalmış, dönem sonlarında artık kalıplaşmış birtakım ifadelerde kalmış ve 
yerini bütünüyle ile edatından gelişmiş olan +ylA, +lA vasıta hâli ekine bırakmıştır: 

+In
Seyrek olarak karşımıza çıkan bu ekin geldiği unsurlar cümlede zaman zarfı işleviyle 

yer almışlardır: Yıldırım Bâyezid Hân akşamın kondı (Çan 2006, 30); ...merkûm du‘âyı her 
sabâhın üç kerre tilâvet edüp (SN, I). Meninski’nin örnekleri daha zengindir: gündüzin, 
yazın, sabâhın, öyleyin, kışın, güzin, ahşamın, kıçın kıçın vb. (Tulum 2011, 117).

+ylA, +lA
İle edatından gelişen bu ek esas olarak fiilde/yüklemde belirtilen için vasıtasını bildi-

rir: atıyıla (Çan, 30), hammâllarla götürürler, keştîlerle taşındı, , gemilerle Üsküdar’a ubûr 
iderler (SN, I); sağ elimle nâme-i hümâyûnı bâlâ tutup, beş oturaklı çete kayığıyla karşıya 
güzâr olındı (Uluocak, 267).
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Usul, yol ve tarz bildirir: cengile, yagmâyıla (Çan 2006, 30); gûnâgûn fıçılarla ve katre-
miz şîşelerle zeyn idüp, ne gûne nezâketlerle kelâm etdi (SN, 1) vb.

Birliktelik, bir arada oluş bildirir: ganâyimile, gâzìlerle, ogullarıyıla, şâhıla, tekvurınla 
(Çan 2006, 30); mâl-ı ganâyimle mansûr u muza�er Edirne’ye gelüp, seniŋle zânû be-zânû 
kelimât idüp, yaramazlarla yâr olma, herkes ahâli-i mahallesiyle bir yire cem’ olup (SN, 1); 
Kirmanşah Hanı etbâıyla istikbâle gelecek iken (Uluocak, 267).

‘Ölçüsüyle, bir ölçüye veya hesaba göre’ anlamını bildirir: mi’mâr arşınıyla kal’e-i Kos-
tantıniyye seksen yedi biŋ arşındır; anıŋ ilkāsıyla bulunup (SN, 1); bennâ arşunıyla dört 
arşun sekiz parmak, bennâ zirâıyla dört zirâ’ on tokuz parmak (Uluocak, 270).

Fiilin oluşunda bir nesnenin varlığını bildirir: çınar-ı müntehâlarla müzeyyendir, 
ma’sûmlarıŋ kanıyla her gün havzı pür idüp (SN, 1), libâsımız elmasla murassa imiş (Ulu-
ocak, 269).

Sebep ve vesile bildirir: Rim Papa nâmıyla iştihâr bulan, fermânıyla, olmaları sebebiyle 
(SN, I); anlarıŋ ziyâde hâhiş ve ricâlarıyla bu mertebeye rızâ virildi (Uluocak, 268).

İki mesafe arasını ifade etmekte kullanılır: Topkapusı’yla Edirnekapusı mâbeynindeki 
(SN, 1).

Eşitlik Hâli
Eşitlik hâlinin başlıca işlevleri miktarca ve nitelikçe karşılaştırma, mutabıklık ve göreceli-
lik anlamlarını kurmaktır (Deny, 918-925). 

Miktarca karşılaştırma: zerrece, yüzlerce, biŋlerce, senelerce, ömrü müddetince (Deny, 
919); bunca (Çan, 29), yok zerrece dermanım, ancak bu kadarca ahvālāt-ı Edirne’ye vākıf 
olabildik, bu kadarca tahrîr itdik (SN, 3).

Nitelikçe karşılaştırma: tarz-ı kadîm sâdece câmi’dir, cümle evleri biri birinden âlîce 
vâki’ olmağıla, bir karış kadar ince ve morca ve mücellâca ve semînce balıcakdır, haylice 
(SN, 2), hurdece Çorlu peynîri, tūlānîce vāki’ olmış, bir vâsi’ce havlisi (SN, 3).

Mutabıklık, uygunluk: piyadece şehr-i İslâmbol içre serserî gezüp, zu‘m-ı fâsîdlerince, 
yerlü yerlerince meks edüp, nehr-i Araz sâhilince, fakîrânece ve fevkânî ve tahtânice 
beytü’l-hazenleri var (SN, 2); Ba’dehū akîblerince Rumeli eyāleti ihsān olunup, paşanıŋ arzı 
mūcebince, bu gūne āsitāneleri hasbîce hıfz (u) hırāset etmek, nihānîce niçe yüz bin kefere 
dîn-i İslām ile müşerref olup, Ulucāmi’ imāreti gāhîce işleyüp (SN, 3), zu’m-ı bâtıllarınca, 
zu’mlarınca, muktezâsınca, âdetiŋizce, gizlice, kat’îce (Uluocak, 275).

Gibilik, benzerlik: şehrîce kelimât edem deyü (SN, 2), kendi hastaca bulunmakdan nâşi 
(Uluocak, 275).

Görecelilik: böylece etmeyen, bu takdirce (SN, 2).
Beraberlik : solak kulları Süleymân Hân’ın yanınca rikâbdan ayrılmayup (SN, 2), 

berâberce, milletce (Uluocak, 276).
Zamanın bir noktasına göre karşılaştırma: evvelce, erkence, mukaddemce (Uluocak, 

277).
+CA ekinin yapım eki fonksiyonundan daha önce bahsedilmiştir. 

Hâl kategorisinin söz dizimindeki görevleri nedir?

FİİL ÇEKİMİ 
Bu bölümde fiillerin bir söz dizimi unsuru olarak işletilmesinde kullanılan ve fiillere ait 
dilbilgisel kategorileri oluşturan ekler üzerinde duracağız. 

Bunların dışında +lAyIn, +cIlAyIn, 
+lAyIncA ekleri de ‘gibilik’ anlamı 
üreten hâl kategorisi ekleridir. Bu 
eklerle ilgili Meninski’nin verdiği 
örnekler şunlardır: sevdükleyin, 
sevdüginleyin, benümkileyin, 
oğurlayin, oğurlayince, ancileyin, 
buncileyin, sizcileyin vb. (Tulum 
2011, 106).
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Şahıs Ekleri
Söz diziminde yüklem unsuru olarak görev alan fiiller, en sonda kılış ve oluşu gerçekleş-
tiren özneyi temsil eden bir şahıs eki alırlar. Türkçe fiil çekimde şahıs kategorisi, en eski 
yazılı dönemlerden beri sürekli bir gelişme halindedir ve temelde iki yapıdan gelişmiştir. 
Bunlardan birinci tipteki şahıs ekleri, şahıs zamiri kökenli; ikinci tipteki şahıs ekleri ise 
iyelik eki kökenlidir. 

Bu dönemde şahıs ekleri başlangıçta Eski Türkiye Türkçesi dönemindeki durumu de-
vam ettirmişse de, bu durum kimi şahıslarda yavaş yavaş fonetik ve hatta morfolojik ola-
rak değişmiştir. Bu şahıs eklerini topluca görelim: 

1. Tipteki Şahıs Ekleri
Bunlar şahıs zamirlerinin ekleşmesiyle oluşmuş eklerdir: 

Teklik Çokluk
Birinci şahıs +Am, +In, +Im +vUz, +Iz
İkinci şahıs +sIn, +sIŋ +sIz, +sIŋIz
Üçüncü şahıs +Ø +lAr

+vAn
Ben şahıs zamirinin fonetik gelişmesiyle ortaya çıkan bu ek Eski Türkiye Türkçesi dö-

neminde yaygın olarak kullanılmış, zamanla yerini kendisinden gelişen +Am, +In ve +Im 
yapılarına terketmiştir. Bu şahıs eki XVI. yüzyıla kadar kullanılmış, XVII. yüzyılda sadece 
bir metinde tespit edilebilmiş; sonraki yüzyıllarda kullanımdan düşmüştür: iderven, diler-
ven, sıgarvan, okurvan, giderven, isterven, olaçakvan, gezerven (Kartallıoğlu, 499).

+Am
+vAn şahıs eki XV. yüzyıldan itibaren +Am ve +In şeklinde iki kola ayrılmış, +Am 

şekli XVII. yüzyıla kadar Anadolu metinlerinde görülmekle birlikte, esasen Azerbaycan 
Türkçesine ait bir morfem hâlini almış; Osmanlı Türkçesinde yerini yavaş yavaş +Im şek-
line bırakmıştır: aŋlaram, bilürem, sanuram, gözlerem, komışam, virürem, komazam, sev-
mezem, seveceğem vb. (Kartallıoğlu, 500-501).

+In
XVI. yüzyıl metni olan Vasiyyetnâme’de: bilmezin, bilürin, girmezin, işlerin, şehâdet 

iderin (Duman, 46) ve yine aynı yüzyıla ait Tuhfetü’s-Sulehâ’da: uymazın, döndürmezin, 
takarrüb iderin (Yıldızan, 41). Evliya Çelebi Seyahatnamesinde karşımıza çıkmamış, Me-
ninski birkaç örnek vermekle yetinmiştir: severin, sevmezin (Tulum 2011, 121).

+Im
1. teklik şahıs eki +vAn > +Am ~ +In ve nihayet +Im şeklini alarak Osmanlı Türk-

çesinde standart şahıs eki olmuş, XVIII. yüzyıldan itibaren dudak uyumuna bağlanmış-
tır: girerüm, giderim, unutmazum, seveceğim, yazarım, veririm vb. (Kartallıoğlu, 502-505).

+sIn, +sIŋ
Sen zamirinin fonetik gelişmesiyle ortaya çıkan bu ek, XVII. yüzyıl metinlerinden iti-

baren damak n’si /ŋ/ ile de karşımıza çıkar: anlarsın, seversin, ulaşursın, ayrılacaksın, bula-
caksın, kablanmışsın, bildüresin, bozasın, gösteresin, kavuşursun, görürsün, vuruyorsun, yü-
rümüşsün, istersiŋ, sarsılursıŋ (Yıldızan, 41; Kartallıoğlu 506-511). Evliya Çelebi Seyahatna-
mesinde her iki şekil de vardır: değilsin, gider misin, bilirsiŋ, istersiŋ vb. (Develi 1995, 246). 

+vUz
Biz şahıs zamirinin fonetik gelişmesiyle ortaya çıkmıştır; istek ve şart kipi çekiminde, 

kullanım sıklığı gitgide azalarak XVIII. yüzyıla kadar kullanılmıştır. 

Şahıs ekleri, aynı zamanda fiilde 
sayı kategorisini de içerir. Böylece 
bir eke bakarak, öznenin teklik 
veya çokluk olduğu konusunda 
bilgi sahibi oluruz. Arapçada 
bitimli fiil yapısı bize sayı 
konusunda teklik, ikilik ve çokluk 
kavramlarını verirken, İngilizcenin 
fiil sistemi çoğu zaman sayı 
konusunda hiçbir bilgi vermez. 

Emir çekiminde kip ve şahıs ekleri 
aynı olduğu için, bunlar emir kipi 
anlatılırken gösterilecektir. 
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XVII. yüzyılda: “...biri birimizle haberleşerek deryâ-misâl asker ile gelüp Bursa altında 
cem‘ olavuz ve yedi vezîr ve on mîr-i mîrân ve bî-hisâb mîr-i livâlar ile yek-dil [ü] yek-
cihet olup adl-i adâlet edüp bir beyza-i mürğu bir akçeye alarak Âsitâne-i sa‘adet tarafına 
varup murâfa‘a-i şer‘ olavuz”, deyü eblehâne mektûblar tahrîr eylemiş.” (SN, 2), “Tiz bize 
imâmet eyle, bu kerre bu namâzı benî Âdem imâmetiyle kılmış olavuz.” dediklerinde...” 
(SN, 4), “...mu‘azzez ve mükerrem ubûr idevüz “ (SN, 4), “...kamışları dike dike alâmet 
edüp gitdik ki gerü dönüşde ol alâmetlerle gelevüz.” (SN, 5), “İnşâ’allâh anı da mahalliyle 
yâd edevüz.” (SN, 5); “...Peç altından iki asker ile mülaki alavüz” (Peçevi tarihi, Metin, 89).

XVIII. yüzyılda bir eserde tespit edilebilmiştir: salınsavuz, gitsevüz, idevüz, virevüz, 
alavuz, kılavuz vb. (Kartallıoğlu, 511-517).

+yUz
+vUz > +Iz gelişiminde biri ara saa olarak değerlendirdiğimiz bu ek, kimi ağızlar-

da görülen bir ara şekildir. Aşağıdaki örneklerden Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde tes-
pit edilmiştir: “Lâyık-ı Muhammedî midir kim biz kapu kulı olup serhadde dîn uğuru-
na mücâhid fî sebîlillah olayuz.” (SN, 4), “Bre cânım, biz ne acâ‘ib cürüm sâhibi olup 
vâcibü’l-katl olmışuz kim ilimiz vilâyetimiz nehb ü gâret olup bu kadar itâb u ikâba müs-
tahak olayuz.” (SN, 4); “Sultânım, hemân bir iş göreyüz, döneyüz gideyüz çok oturup osu-
rup kokmayayuz” (SN, 5), “...hâşâ sümme hâşâ bunlar Cenâb-ı Rabbi’l-İzzet’in fülânı ola-
lar, bizler bunların kulları olayuz.” (SN, 7), “Karşu çıkup bir gün iki gün ceng ideyüz, uruş 
hâlidir, bozmak ve bozulmak Allâh elindedir.” (SN, 7); “Yâ sultânım belki bizim gibi yol-
dan taşra ormanlara çıkan çeteci askerlere râst geleyüz yâhûd bu esîr kâfirlerimiz gibi ka-
tana kâfirlerine râst geleyüz. Yoldır izdir ve askerlikdir, bize ve size sarkındı edeler. Elbet-
te döğüşmek iktizâ eder.” (SN, 7). Bu ekin izine yine bir XVII. yüzyıl metni olan Hikâye-i 
Sipahi-i Kastamonî’de rastlarız: “Tâze tâifesiniŋ düşmeni çokdur; hâlimiz söyleyeler 
rüsvây olayuz.” (Gevrek, 7). Meninski de istek çekiminde seyrek kullanılan bir –A+yIz ya-
pısını kaydetmiştir: seveyiz (Tulum 2011, 110).

+Iz
oluruz, varuruz, aŋlarız, işleriz, imişüz, severiz, umarız, aŋaruz, dirüz, sıgınıruz (Yıldı-

zan, 41; Kartallıoğlu, 511-517).
+sIz
Siz zamirinde gelişen bu ek, son yüzyıldan itibaren yerini bütünüyle +sIŋIz’a terk et-

miştir. +sIŋIz Arap har�i metinlerde çok seyrek olarak karşımıza çıkar. XVII. yüzyıla ait 
Hikâyet-i Sipâhî-i Kastamonî adlı metinde geçen itmişsiŋiz (krş. itmişsiz) örneği ile (Gev-
rek, XV), XVIII. yüzyıl sefaretnamelerinde sıkça geçen +sIz yanında birkaç örnekle sınırlı 
+sIŋIz kullanımı görülür (“memleketimizi temâşâ içün kādime-cünbân olursuŋuz”, “İslâm 
tarafına firâr idüp geçesiŋiz ki selâmetdir”, “sizden gümrük ister ise ba’dehû virmek üzre 
yedimize bir kâğıd virürsüŋüz” (Uluocak, 305). Yabancıların yazdığı Türkçe dilbilgisi ki-
taplarında ise +sIŋIz örnekleri daha sıktır. 

2. Tipteki Şahıs Ekleri
Bunlar iyelik eklerinin şahıs eki fonksiyonuyla kullanılması sonucu ortaya çıkmış eklerdir. 
Esasen görülen geçmiş zaman ve şart çekiminde kullanılmaktadırlar: 

Teklik Çokluk
Birinci şahıs +m +k
İkinci şahıs +ŋ +ŋIz
Üçüncü şahıs +Ø +lAr
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vermedim, gönderdim, itsem; itdiŋ, aldıŋ, geldiŋ, eyleseŋ, söyletseŋ; söyledi, geldi, vir-
di; geldik, görüşdük, barışdık, bulunduŋuz, kodıŋız; getürdiler, geldiler, söylediler vb. (Ulu-
ocak, 307-308).

Şahıs eklerinde istek ve şart kiplerinin 1. çokluk şahıslarında zaman içinde bir değiş-
me gözlenmektedir. Eski Türkiye Türkçesi ve XVI.-XVII. yüzyıllarda gitsevüz, idevüz gibi 
örnekler daha sık görülürken XVIII. yüzyıldan itibaren yazsavuz yerine yazsak, eylesevüz 
yerine eylesek geçmiş bulunmaktadır. İstek çekiminde ise mesela gidevüz yerine gidek de-
ğil, gidelim şekli almış; yani günümüz Türkçesinde olduğu gibi istek ile emir kipleri karış-
maya başlamıştır. Evliya Çelebi’nin Tatarca bir ibarede neyleyek kelimesini neyleyim ola-
rak çevirmesi bunu göstermektedir (SN, 7, 133b).

Zaman Ekleri 
Cümlenin yüklem unsurunun bildirme, haber verme işlevini yüklendiği cümlelerde yük-
lemi oluşturan fiil veya yüklemleştirici unsur (ek fiil), oluş veya kılışın gerçekleştiği za-
manı da ifade eder. Türk dilbilgisinde zaman kavramı basit ve birleşik olarak ele alınmak-
ta; basit zaman çekimi görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman, geniş zaman, şim-
diki zaman ve gelecek zamandan oluşmaktadır. Birleşik zaman ise hikâye, rivayet ve şart 
olarak ayrılır. 

Görülen Geçmiş Zaman
-dI ekiyle teşkil edilir ve 2. tipteki şahıs ekleriyle çekimlenir. Başlıca işlevleri şunlardır: 

Şimdiden önceki bir zamanda gerçekleşip konuşucunun tanıklık ettiği geçmişi anlatır: 
“...diyü cevâb virdim.”, “iltifât itmedim”, “seyr eyledik”, “ben ise teeddüp idüp oturmadım”, 
“da’vet itdiler, i’tizâr idüp gitmedim” (Uluocak, 325).

Gerçekleştiği kesin olarak bilinen olayların anlatılmasında kullanılır: 
“İspanya halkı Rûm tâifesine mutî oldılar, ba’dehû Got kavmi, yani İsveç tâifesi İspan-

ya ve Romayı aldılar.” (Uluocak, 324).
Çok yakın geçmişin ifadesinde kullanılır: 
“...şimdi geldi zuhûr eyledi.”, “Kırım Tatarı şimdi vızırdamağa başladılar.”, “işte şimdi 

üzerimize geldiler.”, “İlçi efendi hoş geldiŋ, safâ getirdiŋ”, “...Paşa hazretleri bizleri bildi mi? 
Paşa hazretleri dahi ‘Bilmedim!’ didi.” (Uluocak, 325).

Gerçekleştiği farz olunan durumların ifadesinde kullanılır: 
“Gûyâ hazz olındı” (Uluocak, 325).
Geçmişte gerçekleşip tanık olunmayan bir olayın anlatılmasında, yani öğrenilen geç-

miş zaman işlevinde kullanılır:
“...bu mâlı Fir’avna getürdüklerinde Fir’avn sordı ki bunca mâl kanda hâsıl oldı; haber 

virdiler ki ol vilâyet halkı...” (Uluocak, 325).

Öğrenilen Geçmiş Zaman
-mIş ekiyle teşkil edilir ve 1. tipteki şahıs ekleriyle çekimlenir. Başlıca işlevleri şunlardır: 

Konuşanın tanık olmadığı, başkasından öğrendiği bir durumu ifade eder: 
“Dülger kalfası Sakar-nâm kâfir deryâya düşdi diyü merkūma haber virmişler”, “karın-

daşını... istikbâle göndermiş” (Uluocak, 312).
“Fî‘l-asl Bosna serhaddinde mütevellid ve bir takrîbile Yemen’e varup dokuz yüz yet-

miş esnâsında Yemen vâlisi Mahmûd Paşa’ya intisâb etmiş.” (HK, 46).
Sonradan fark edilen oluş ve kılışı ifade eder: 
“İçimizde câsuslar var imiş, kü�âra haber virmişler”, “meğer kü�ârıŋ atlusı üç buçuk 

sâat yerde gizlenmiş”, “çi fâide, kâfirler gice firâr itmişler” (Uluocak, 313).
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+mIş+dIr yapısı, tanık olunmayan, ancak gerçekleştiği kesin olan bir olayı ifade et-
mekte veya anlamı kuvvetlendirmekte kullanılır: 

“Mu’cizâtı çokdur: Mübârek parmağından sular akıtmışdur ve ayı parmağile işâret 
idüp iki pâre itmişdür; hayvânlar ve ağaçlar ve taşlar aŋa söylemişdür, hak resûlsin di-
mişlerdir.” (Duman 2000, 100); “İpşir Paşa haklarına nefîr-i âm emirleri virmişdir, hemân 
basıŋ!”, “Bursa tekürleri binâ itmiştir”, “Ve niçe mücelled kitâb te’lîf itmişdir.” (SN, 2); “Azak 
deŋizine girmek kābil olmadı, zirâ Azak deŋizini [kü�âr] zabt eylemişdir.”, “filhakîka, 
levâzım-ı ikrâmı bî-kusûr eylemişdir.”, “kuluŋuz yevm-i mezkûrda tepesi elmaslıca bir bı-
çak takınmışdır.”, “Gâzi Kirmân-nâm mahalden kendü sınurlarına geçmişdir.”, “mesfûr 
dahi Boğdan’a gelüp İslâm toplarını bozup kendi ismine sikke urup askerine mevâcib vir-
mişdir” (Uluocak, 316).

1. şahıs ekiyle kullanıldığında vurgulanmış bir görülen geçmiş zamanı ifade eder: 
“Şefâat yâ Resûlallâh’ diyecek yerde ‘Seyâhat yâ Resûlallâh’ dimişiz.”, “Bu hakîr memsûk 

Tarabzen akçesin görmişiz”, “Saŋa mü� ü meccânen Şam eyâletin ihsân itmişiz.” (SN, 2); 
“mesâfe-i baîdeden gelmişiz”, “birkaç tabla mîve göndermişiz” (Uluocak, 312-316).

Türkçede 1. tipteki şahıs ekleri nasıl gelişmiştir?

Geniş Zaman 
-Ar ve –(I)r ekleriyle teşkil edilir ve 1. tipteki şahıs ekleriyle çekimlenir. 

Olumlu Olumsuz

-Ar+vAn/+Am/+In 
-(I)r+Am/+In

gezerven, giderven, 
sanuram, umaram, atarın, 

varurın, ölürin, isterim, 
ağlarım, dilerim

-mAz+Am/+In/+Im

-mAm

sığmazam, 
bilmezem, çekmezin, 
bilmezim, idemezim; 

gelmem, bilmem, 
almam

-Ar+sIn/+sIŋ 
-(I)r+sın/+sIŋ

sorarsın, bilürsin, istersiŋ, 
sarsılursıŋ

-mAz+sIn itmezsin

-Ar+Iz 
-(I)r+Iz

giderüz, ururuz, görürüz, 
yürürüz -mAz+Iz olmazuz

-Ar+sIz/+sIŋIz 
-(I)r+sIz/+sIŋIz

idersiz, bilürsiz, olursıŋız, 
seversiŋiz

-mAz+sIz/+sIŋIz
kılmazsız, bilmezsiz, 

sevmezsiŋiz

Tek heceli fiil tabanlarından sonra genellikle +Ar eki kullanılır: gider, ider, geçer, yazar, 
çıkar, akar, kırar, konar, dürer, dutar, umar vb. Bunun yanında yine tek heceli fiillere –Ir eki 
de getirilebilir: bilür, durur, olur, turur, bulur vb.

Metinler ve yüzyıllar arasında eki değişebilen fiiller de vardır: girür, girir X girer, ya-
tur X yatar gibi. 

Başlıca işlevleri şunlardır: 
Süreklilik gösteren, alışkanlık veya âdet hâline gelmiş eylemleri ifade eder: 
“Kaçan sefer olmaduğı zamân yamaklardan bir nesne almazlar, be-nevbet sefer eşer, 

eşkinciler sefer eşdikleri sene âdet-ı ağnâm vermezler.” (SN, 1).
“...tuç deryâsınıŋ yüzü kaymaklanmağa başladıkda üstâdlar bilirler kim tuç deryâsı 

kâmil kal oldı. Ol ân dahı ziyâde âteş atmağa başlayup üstâdlar tenbîh idüp ol kârhâne içre 
bir katre su komazlar. Zîrâ tuç deryâsı akarken bir katre su râyihası duysa yolları pâre pâre 
olup Allâhümme âfinâ cümle huzzâr-ı meclis helâk olur. (SN, 1).

5
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Bu Erzurûm kal‘asının sâhib-i tab‘ olan ahâlîsi ekseriyyâ bu mâ-i Furât’dan getirdüp 
nûş iderler, ammâ yine kal‘a-i Erzurûm içre Cennetbıŋarı derler bir aynu’l-hayâtdır, çoğu 
andan nûş ederler kim âdeme hayât virür.” (SN, 2).

“Gayrı eşcâr-ı müsmirrâtı olmaz. Kışı katı olduğundan iki ayda ekerler ve biçerler ve 
secc edüp döğerler ve ale’l-fevr der-anbar ederler.” (SN, 2).

“Hazret-i Ebâbekir, Hazret-i Osmân’a katî sebb itmezler, ammâ derd-i serleri Hazret-i 
Ömer’ledir. Hâşâ sümme hâşâ anın hakkında zebân-dırâzlık iderler.” (SN, 2).

“Evkatlerini ne ile güzerân iderler?”, “şâhuŋ sağ tarafında kızlarağası ve beyâz kapu 
ağası makāmında olan tavâşîler ve musâhibler turur.”, “sâhib-i kelâm her kim ise andan 
tezkere alınur”, “kaç sâat yürüdügin bilürler”, “senede vâfir akçe virürler”, “kimini arabacı 
idüp ücret ile nâsıŋ yüklerin taşırlar ve kimi ırgadlık iderler”, (Uluocak, 331-332).

Şimdiki zamanı ifade eder: bkz. Şimdiki zaman
Yakın gelecek zamanı ifade eder: 
“Ayâ hâl neye müncer olur?” (SN, 1).
“İnşâallah ba‘de’l-feth mansûr ve muza�er geldikde sana ıvazın ederim ki huzûr-ı Hak-

ka yüzü ak gidesin.” (SN, 2).
“Oğul, âdem yohsul olur, besmelesiz ta‘âm yime.” (SN, 2).
“İyi adın keme takma ve keme yoldaş olma zararın çekersin.” (SN, 2).
“Yürü Allah işin onara, göreyim seni. Acem serhaddinde niçe gazâlar idersin” diyü 

Tortum sancâğına gönderüp” (SN, 2).
“Elbette imdâdımız gelince ceng edüp kırılırız, kal‘ayı virmeziz” (SN, 2).
“Yaralıdır, yetişirsiz” deyü akîbince at bırağup...” (SN, 3).
“...nâme-i hümâyûnuŋ cevâbını aŋa yazup viririz.”, “...ve sizden sonra göndereceğimiz 

ilçimiz ile tafsîlen yazarız.”, “bir ilçi techîz idüp kendüleri ile refîk olmak üzere irsâl ideriz”, 
“...hâl neye varır, bilmem” (Uluocak, 335).

Geçmiş zamanın hikâye edilmesinde kullanılır: 
“Hatta Murâd-ı Sânî’nin üç şehzâdesi bu azîzin dest-i şerî�erini bûs etmeğe vardıkla-

rında iki şehzâde mübârek yedlerin bûs ederler. Şehzâde Mehemmed ayağına düşüp bûs-ı 
pây-ı şerîf edüp himmet ricâ eder. Hemân şeyh-i mübârek boğazlarından ridâsın çıkarup 
Mehemmed’in boğazına sarup “Kostantiniyye’de umûr-ı müslimîne bir hoşça hizmet eyle” 
buyururlar.” (SN, 2).

Şimdiki Zaman
İçinde bulunulan zamanın geniş zaman ekleriyle ifadesi Eski Türkiye Türkçesinde yaygın 
olup, bu bir anda ortadan kalkmamış, XVIII. yüzyıl sonlarına kadar işlevini korumuştur. 
Başlangıçtan beri bilhassa konuşma dilinde yaygınlaşan -yor eki XVIII. yüzyıldan itiba-
ren daha yaygın kullanılan şimdiki zaman eki hâline gelmiştir. Bunun yanında -mAdA ve 
-mAKdA ekleri de şimdiki zamanın ifadesinde kullanılır. Bütün bu ekler, 1. tipteki şahıs 
ekleri ile çekimlenmektedir. 

-Ar, -(I)r
“Anı ricâ ederiz ki yine ocağımıza değşirme oğlanı verilüp bizden yeniçeri olalar.” (SN, 1).
“Bak a Yûsuf, sen ne cânibe sefere gidersin” dedi. Yûsuf Paşa eyitdi “İnşâallahu Te‘âla 

Malta gazâsına giderim” dedi.” (SN, 2).
“Hey beğim! Ne elem çekersin?” (SN, 2).
“Hele düşünün. Ne dersin Oynağanlıoğlu, ne dersin Yeğen Hüseyin, ne dersin Akya-

kalıoğlu ne dersin ve Kara Memi ne dersin” deyü cümleye hitâb edüp...” (SN, 2).
“Hânım! Siz bâde-i nâb nûş edersiz kim bir keyfiyyet ü germiyyet hâsıl idesiz.” (SN, 2).
“Şevketli Hünkâr hazretleri ne âlemdedir, dimâğları çağ mıdır ya’ni mizâcları eyü mi-

dir, hâlâ İstanbul sarâyında mı otururlar?”, “Sada deryâdan gelür, diyü haber geldikde...”, 
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“...siziŋ içün i’dâd olunan bârgîrleriŋ ücretini isteriz...”, “...hâtıra birşey geldi, aŋa binâen 
gülerim..” (Uluocak, 335). 

-yor
Eski Türkiye Türkçesi döneminden itibaren -A yorır (geleyorır, gideyorır) birleşik fiil 

yapısı somut ve şu anda olmakta olan oluş ve kılışları ifade etmek için kullanılmaya baş-
landı ve bu yapı gramatikalleşerek bir zaman morfemi oluşturdu. Bünyesinde yer alan 
zarf-fiil eki ise yardımcı ünlü durumuna geçti. Bu yardımcı ünlünün hem geniş, hem dar 
şekilleri farklı zümrelerin dillerinde bir arada süregelmiştir (ideyor ~ idiyor). Ekin esas 
yaygınlaşması XVIII. yüzyıldan itibaren olmuştur. XVII. yüzyıl metni olan Evliya Çelebi 
Seyahatnamesinde bile bu ekin kullanım sıklığı gayet azdır: 

“Hay gidi Osmânlı Ahıçka bahânesiyle üzerime geliyor” diyüp...” (SN, 1), “Bire Aba-
za geliyor” diyü...” (SN, 1), “...hâliyâ kendü içün bir türbe binâ ediyor” (SN, 1), “...mü�î 
cülûs etdirmek murâd ediyor diyü...” (SN, 2), “...efvâh-ı nâsda Moskov kralı iki kerre yüz 
bin kü�âr ile geliyor diyü bu haber şüyû‘ bulup” (SN, 2), ““Bu cengimiz günden güne gerü 
kalup kal‘adan nâm (u) nişân kalmayup yine fethi müyesser olımayıyor...” (SN, 2), “Deryâ-
misâl asker ile Âl-i Osmân geliyor. Kal‘ayı bırağup kaçasız...” (SN, 2), “...gördiler kim sul-
ha mugâyir Seydî işler ediyor.” (SN, 2), “Köprülü Mehemmed Paşa dörd eyâlet sancâğı as-
keriyle üzerime geliyor” didi.” (SN 2), “İşte Sakarya suyı kenarına kaçıyor” deyü haber et-
diklerinde...” (SN, 2), “...baş getirene yüz altun ve dil getirene sipâhlık ve ze‘âmet veriliyor!” 
diyü...” (SN, 3), “Murtezâ Paşa deryâ-misâl askerle geliyor, bizi bir yerde çevirir diyü...” 
(SN, 3), “...asker cem‘ ederek gidiyorlar” diyü...” (SN, 3), “...atlar boşanıp birbirlerin helâk 
ediyorlar.” (SN, 3).

XVIII. yüzyıl metinlerinde de yaygındır: “...sadr-ı â‘zam Divitdâr Mehemmed Paşa’nın 
Koska’da vâlidesi hânesi muhterik olmagın “ihrâk def ’ine tekayyüd itmeyorsuz” deyü ye-
niçeri ağası Hasan Ağa ile beynlerinle müşâcere vuku’ından nâşî...” (HK, 73); “...bizim 
üzerimize Zend Kerim Han asker gönderiyor, siz de bize şu mikdâr imdâd viresiz...”, “...
etrâfından üzerlerine hücûm ideyorlar, bunlar def ’ine kādir olamıyorlar...” (Uluocak, 342-
344).

-mAdA, -mAKdA
“...niçe elfâz-ı mâlâ-ya‘nî ile nâmeler yazılup elçi Revân cânibine revâne olmada.” (SN, 2).
“Varvar’ın askerin İpşirli kovmada ve kırmada ve yağma ve alan ve talân etmede ve 

soymada ve katl etmede. Gûyâ ol gün mahşerden bir nişân oldı.” (SN, 2).
“...fi’l-hâl bir kayık ile tâ deryânın vasatında bâdbân-ı cenâhın açup uçarak gitmede.” 

(SN, 3).
“Ammâ İpşir Paşa deryâ-misâl asker ile gürleyüp gelmede.” (SN, 3).
“...kızlarağası ve mü�î ile bostâncıbaşı kayığına süvâr olup gitmede.” (SN, 3).
“Kendüleri şahâdetinden berü kabr-i şerîfi üzre aslâ kandili şeb (u) rûz sönmemişdir, 

ilâ mâşâallah. Tekye fukâraları çerâğân etmededirler.” (SN, 3).
“Anadolu hâkinden cünd-i cünûb-i mühmelesiyle bir baş Üsküdar’a gelmeğe yemîn-

billah ve kasem-tallah edüp gelmede...” (SN, 3).
“...memleketimize perîşanlık târî olup hâlâ gice ve gündüz hâb ü râhatı terk idüp ıslâh 

ve nizâmına sa’y u ihtimâm itmedeyim.”, “... bu def ’a İspanya kralı ile üzerimize sefer ey-
lemege azîmetiŋiz istimâ olunmadadır..” , “...ve mezkûr Şahin Giray dahi alınan eşyânın 
akçesi mîrî tarafından virilür hayâli ile alışveriş itmede.”, “...küllî yevm fenn-i mezkûr 
erbâbına ta’lim itdirilmekdedir.” (Uluocak, 343-344).

Bu ekin de zaman içinde tekrarlanan durumları, yani geniş zamanı ifade ettiği örnek-
ler vardır: “Ziyâretgâh-ı Terlerdirek: Bu amûd-ı arak-âlûduŋ hakkında niçe kıyl ü kâl var-
dır kim sayf [u] şitâda şeb ü rûz arakrîz olup durmadadır.” (SN, 1).
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“...ammâ yüz bir kapusu bâb-ı azîmlerdir kim anlardan cemâ‘at-i kesîre girüp çıkma-
dadır.” (SN, 1).

“...ammâ kum deryâsı günden güne şehri gark-ı rimâl etmededir.” (SN, 3).
“...ammâ gün be-gün kâfir kırıldıkça anlara nehr-i Özü ile imdâd ve zahîreleri gelme-

de, ammâ bize imdâd gelmeyüp zahîremiz tükenmede.” (SN, 5).

Gelecek Zaman
Eski Türkiye Türkçesinde -IsAr ekiyle teşkil olunan gelecek zaman, bu ekin işlevini kay-
betmesiyle -AcAK sıfat-fiil ekiyle teşkil olunmaya başlamıştır. Bunun yanında –sA gerek 
yapısı ve -Ar, -(I)r geniş zaman eki de gelecek zaman ifadesinde kullanılır. Dönemin son-
larına doğru bu zamanın temel eki -AcAK olmuştur.

-IsAr
Kartallıoğlu, XVI.-XVIII. yüzyıllar arasını incelediği çalışmasında bu ekten bahset-

mez (2011). XVI. yüzyıl metni olan Anonim Tevârîh-i Âl-i Osman’da iki yerde geçmek-
tedir: “Pâdişâh gâyet melûl oldı, bildi kim ol şehrüŋ soŋı harâb olup ma’mûr olmayısar-
dur.” (Çan, 94), “Ebû Eyyûb Ensârî gördi kim kendü dünyâdan gidiserdür, vasiyyet kıldı 
kim...” (Çan, 106). 

XVII. yüzyıl metni olan Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde geçtiği yerler esasen akta-
rılmış metin parçalarına aittir ve Evliya Çelebi’nin kendi diline ait değillerdir. -IsAr gele-
cek zaman ekinin Meninski, -IsAr ekinin çekimini vermişse de (olıserim, seviserim, sevi-
sersın, bakıserem vb. Tulum, 2011, 109), XVI. yüzyıldan itibaren kullanım sıklığını kay-
bederek XVII. yüzyıl sonlarında yerini bütünüyle -AcAk gelecek zaman ekine bıraktığı-
nı söyleyebiliriz. 

XVIII. yüzyıl metni olan Cami-i Kasas’ta da birkaç örneği vardır: 

Ümmetiŋüŋ hayr ü şerrin sen suâl
İdisersin eyleme tab’ıŋ melâl (Kapdan, 197).
Sende bir mahlûk-ı eşref halk idem
Nâmı insân olısardur çekme gam (Kapdan, 87).
Bu senüŋ batnıŋdaki oğlıŋ ki var
Olısardur bu yakında âşikâr (Kapdan, 100).

-AcAk
Bu ek, XVI. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş -IsAr’ın yerini almış ve Türkiye Türkçesinin 

standart gelecek zaman eki olmuştur. 1. tipteki şahıs ekleri ile çekimlenir: olacakvan, ola-
cak, olacakdur, olmayacakdur, bakmayacağım, seveceğim, seveceksin, vereceksiz, sevecektür, 
girecekdür (Kartallıoğlu, 53), ayrılacaksın, bulacaksın, öleceksin (Yıldızan, 45).

XVII. yüzyılda bile -AcAk eki esasen sıfat-fiil fonksiyonundadır ve zaman eki olarak 
kullanımı seyrektir:

“...İslâmbol’da kim mat‘ûnen merhûm olacakdır kim halâs olacakdır diyü cümlesin ya-
zup de�erin yine Sultân Murâd’a verir.” (SN, 1).

“...Horasân u Hindistân’da böyle bir alay-ı deryâ-misâl ne olmuşdur ve ne olacakdır” ( SN, 1), 
 “Senden gizli kapaklı nemiz olacak.” (SN, 2).

“Oğullar bir çıkma dahi olacakdır, kapu ağası çıkacakdır ve kânûn üzre el urulacakdır, 
isyân etmeŋ!” (SN, 2).

“Hemân aklım başıma gelüp “El-hükmü lillâh” dahi neler olacakdır, diyü ileri at depre-
düp niçe temâşâlar etdik.” (SN, 3).

“... bu Bâyezîd oğlu Selîm nâm bir hümâm Mısır fâtihi olacakdır.” (SN, 3).
“Beş on yıl bu diyârlardan {asker-i İslâm} çıkmayacak” (SN, 4).
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XVIII. yüzyıldan itibaren metinlerde gelecek zaman eki olarak -AcAK’ın yerleşti-
ği görülür: 

“...mesfûr kuûduma ruhsat virürler ise ziyâretlerine varacağım.” “...ne mahalde ikāmet 
idecekdir...”, “...bir gice serasker ordusını Tatarlar şikâr ideceklerdir, ma’lûm ola!”, “...bu 
esnâda zükûr ve inâsdan tahsîl-i fenn idenlere izin virilecekdir...” (Uluocak, 347).

-sA gerek
Bu yapı da gelecek zamanın ifadesinde XIX. yüzyıla kadar kullanılmıştır.
“Elli biŋ yıl bu hâl üzre geçse gerekdür ve her kişiye ameline göre cezâ olunsa gerek-

dür.” (Duman 2000, 102).
“Bu câmi‘in enderûn [u] bîrûnunda olan hatt-ı Ahmed Karahisârî bu günde ne yazıl-

mışdır ve ne yazılsa gerekdir” (SN, 1), “Vakt-i zuhr olunca gelüp yise gerek” (SN, 2), “Gör-
dünüz mi kırk bin tüfeng-endâz ile sizi kırsa gerek!” deyü...” (SN, 3), “...nass-ı kâtı‘ı delîl-i 
bürhândır kim cümle imârlar harâb olsa gerek.” (SN, 4).

 “...başka han gelse gerekdir.”, “...ol zamân ehline dünyâyı sevdirüp âhiret mahabbe-
tinden men’ itsem gerekdir.” “... ve anları fısk u fücûra mübtelâ itsem gerek” (Uluocak, 
348-349).

Kip Ekleri

Şart
-sA
-sA ekiyle teşkil olunan ve esasen 2. tipteki şahıs ekleriyle çekimlenen bu yapı aslın-

da bitimli fiillere değil de cümlenin zarf tümlecini teşkil eden fiil gruplarına gelmektedir. 
–sA morfemi 1. şahıslarda başlangıçta zamir menşeli şahıs ekleriyle çekimlenirken (salın-
savuz, gitsevüz Kartallıoğlu, 511-517) XVI. yüzyıldan sonra iyelik menşeli şahıs ekleriy-
le çekimlenmişlerdir.

–sA ekini almış yardımcı cümleler ana cümle yüklemini şart, tahmin, farz ediş gibi an-
lamlarla nitelerler. 

Ana cümle yüklemi ile şart yardımcı cümlesi arasındaki ilişki bakımında bu tip cüm-
leler olağan şart cümlesi ve olmayası şart cümlesi olarak iki gruba ayrılır (Develi, 1997). 

Olağan şart cümlesinde şartın gerçekleşmesi hâlinde ana cümle yükleminin gerçekle-
şeceği ifade edilir: 

 “...cümle bildiklerimizi tahrîr ...başka bir fütüvvetnâme-i edvâr olur.” (SN, 1), 
“Pâdişâh’ım sür‘at etsem yedi sâ‘atde [hatm] iderim...” (SN, 1), “Abaza bizi kıra gelmişdir, 
Anatolu’ya çıkarsak yine Abaza bizi kırar...” (SN, 1), “Adâlet ederseŋiz alay-ı Muhammedî 
bizimdir.”(SN, 1); “...ya’ni meltem zamânında gurûbda u�-ı garbî humret üzre olsa, irte-
si rüzgâr kavî olur.”, “...ve hudûd-i memâlikde nizâ’ vâki’ olsa, bu fenn ol müşkili hall ider.” 
(Develi, 1997).

Olmayası şart cümlesinde ise yardımcı cümledeki şart gerçekleşmediği/gerçekleşme-
yeceği için ana cümledeki hükmün de gerçekleşmediği/gerçekleşmeyeceği ifade edilir. 

“Vallâhi sen benim elime girsen seni bir demir kafes içre koyup tâ ölene dek çıkarmaz-
dım.” (SN, 1), “Sikender hidmetin eylerdi yıllar / Eger görseydi bu kişver-sitânı.” (Deve-
li 1997). 

-sA morfeminden sonra yine, girü, bâri, da/de edatları getirilerek veya herhangi bir 
edat getirilmeyerek karşıtlama ifadesi taşıyan cümleler kurulur. Burada yardımcı cümle-
de ifade edilen anlam ile ana cümle yüklemindeki anlam arasında bir karşıtlık ilgisi ku-
rulmuş olur:

“Eyle bir muazzam şehr-i kebîrdir ki Islâmbol içre bin âdem merhûm olsa yine âdem 
deryâsından omuz omuzı sökmez.” (SN, 1), “Virür insâna hayât-ı ebedî / Cân-bahâ olsa 



XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili92

da erzândur berş”, “Eger Hassân-ı vakt olsan suhende / Çekersin ta’n u levmi-i ins ü cânı” 
(Develi, 1997)

-sA morfemi, eksiltili cümle yüklemi olarak istek ifade eder: 
“Ceddim Süleymân Hân, âh kırk gün yeniçeri ağası olsam dimiş. Benim devletimin bu 

gümrük emîninin kerr ü fer ü dârât u azamet, kâlâ-yı metâ‘ı ve tarz u tavrın görse âh üç 
gün gümrük emîni olsam der idi.”

-A
Daha çok geniş zaman ve istek teşkilinde kullanılan bu ek, şart ifadesi için de kullanıl-

mıştır: “...mi‘mâra gadr edeydin şu topuz ile seni hurd ederdim.”, “...zerre kadar şerî‘atdan 
nükûl edeydin şu seccâde altındaki ejdere seni helâk etdirirdim.” (SN, 1).

Gereklilik
Fiilin taşıdığı anlamın gerçekleşmesinin kuvvetle istenmesi, zorunlu olması gibi temel an-
lamları ifade eden gereklilik kipi Eski Türkiye Türkçesinde esasen -sA gerek yapısıyla teş-
kil olunurdu. -mAK gerek yapısı da XIX. yüzyıla kadar yaygın olarak kullanılmıştır. Bir 
sıfat-fiil eki olan -mAlU ise XIX. yüzyıldan itibaren standart gereklilik kipi eki olmuştur. 

XVI. yüzyıl metni olan Birgivi’nin Vasiyetnamesinde gereklilik kipi -mAk gerek mor-
femi ile teşkil edilir. -sA gerek bu eserde gelecek zamanı teşkil ederken, -mAlI morfemine 
ise rastlanmaz (Duman 2000, 53):

“Ve her mü’min meyyitüŋ namâzın kılmak gerekdür.” (17a-7), “Ana göŋül bağlamak 
gerekdür.” (23a-1), “Secdeye inüp sonra secde-i sehv itmek gerek.” (53a-3), “Ne vaktin ke-
silürse gusl idüp namâzın kılmak gerekdür, oruç dutmak gerekdür.” (55a-2)

XVI. yüzyıla ait Selanikî Tarihinde de durum aynıdır: 
“...Elbette Kira elinde hidmet de�eri satılur, komazuz, meydâna gelmek gerek.” (ST, 

855 ), “...Elbette Yahûdî karısınuŋ evlâdı ve sâ’ir ta’allukatı gelmek gerekdür...” (ST, 856).
XVII. yüzyıl metni olan Seyahatnamede bu kip esasen -mAk gerek ile, nadiren de -sA 

gerek ile teşkil edilmiştir: 
“...ol mahalli ziyâret etmeden hâlî olmamak gerekdir.” (SN, 1), “...Pâdişâhım! Mahrem-i 

râz olan mahzen-i esrâr olmak gerekdir” (SN, 1), “İmdi bu kal‘anıŋ resmi senin Mehem-
med ismiŋle binâ olunmak gerek.” (SN, 1), “Gafil yatmamak gerek” (SN, 4), “...elbetde an-
lardan intikām almak gereksin.” (SN, 4). “Ehl-i hâl olan bu köhne-âbâdıŋ harâbından ib-
ret almak gerekdir” (SN, 4); “...Cümle “mahkûl mı” lafızları “ma‘kûl mı” yerine olsa ge-
rek.” (SN, 4).

-mAlI morfeminin gereklilik kipi teşkilinde kullanımı Seyahatnamede pek seyrektir: 
“Zîrâ Tuna kenarında olan kırk elli pâre kılâ‘ kulları ve Kili ve Akkirmân ve Özi’nin beş 
pâre kal‘a neferâtları cümle bu Tuna emîninden vazîfe-i mu‘ayyenelerin almalıdır. Meksûr 
olursa haps eder ve erzâkından alırlar. (SN, 3); “Bu siziŋ paşadan ihtiraz üzere olmalıdır.” 
(SN, 4).

XVIII. yüzyıl sefaretnamelerinde -mAlI morfemi gereklilik kipi işleviyle yalnızca iki 
örnekte tespit edilmiş, bunun dışında bu metinlerde –sA gerek, -mAk gerek, lâzım gel-, 
lâzım i- yapıları kullanılmıştır: 

“...sermâye çıkdıkdan sonra fâiz kalmalı, işte seferimiz buŋadır.”, “...Mustafa Efendi! 
Çak yanıma gelmelüsin! didügine binâen...”, “... ve hammâma giden âdem nevbet ile yun-
mak gerek”, “...te�îş idüp görmek gerek”, “...evvelden gerek idi, şimdi çıkmanıŋ ne fâidesi 
var”, “...bir sâat evvel teşrîf itmek lâzımdır, yoksa kal’e elden gider”, “...dîvân efendisi bizle-
re lâzım değildir.” (Uluocak, 366-368)

XIX. yüzyılda Arthur Lumley Davids, Grammaire Turke isimli eserinde (1836), gerek-
lilik kipini –mAlı morfemiyle verir: korkmaluyım, korkmalusın, korkmaludur; korkmalu-
yız, korkmalusız, korkmaludurler (Davids, 71).
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İstek ve Emir
İstek ve emir kipleri her dilde birbirine yakın, kimi zaman aynı morfemlerle kurulan, kimi 
zaman kimi zarf veya kuvvetlendirme morfemleriyle istek veya emir durumlarından biri-
ne yaklaştırılan bir kiptir. Türk dilbilgisi kitaplarında istek ve emir kipi olarak ayrılan ek-
ler, şekle dayalı bir ayrımdan öteye gitmez. Örneğin, 1. teklik şahıs için iki ayrı morfemin 
kullanıldığı metinlerde veya dönemlerde bile bu ikisi arasındaki farkı belirlemek çok ko-
lay değildir: gidevüz ~ gidelüm gibi. Günümüz Türkçesinde -A morfeminin kullanımının 
azalmasıyla, emir ve istek kipleri birleşmiş veya -A morfemiyle teşkil olunan istek kipi bü-
yük ölçüde ortadan kalkarken istek kipi başka morfemlerle kurulmaya başlanmışdır: gi-
desin > gider misin vb.

İstek ve emir kiplerini oluşturan ekler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

İstek Emir

Birinci teklik şahıs -A+m -AyIm/-AyIn

İkinci teklik şahıs -A+sin -Ø, -Gıl
Üçüncü teklik şahıs -A+ Ø  -sIn
Birinci çokluk şahıs -A+Vuz, -K (?) -AlIm
İkinci çokluk şahıs -A+sIz/+sIŋIz -(I)ŋ, -(I)ŋIz

Üçüncü çokluk şahıs -A+lAr -sInlAR

-A+m, -AyIm
İstek 1. teklik şahıs için önceki dönemde şahıs zamiri olarak +vAn kullanılırken (ola-

vam ‘olayım’, dutavam ‘tutayım’), zamanla bu şahısta +m şahıs eki kullanılmaya başlan-
mıştır: XVI. yüzyıl metni olan Anonim Tevarih-i Âl-i Osman’da “...âlemde bir ad işleyem”, 
“...ben dahı dostlık idem” (Çan, 48); Tuhfetü’s-Sulehâ’da gösterem, vazgeçem, virem (Yıldı-
zan, 45), XVI. yüzyıla ait Hikâye-i Sipâhi-i Kastamonî’de mahzûnluk çekmeyem, el kesem 
örneklerinde görüldüğü gibi (Gevrek, XVIII); “...bakıyyetü’l-ömrümü ibâdet ile geçirem... 
ve ...bükâdan fâriğ olam” (SN, 1). Ancak –Ayım eki de istek ifadesinde kullanılmaktadır: 
“Varayım tekrârdan kırk elli keşîşler isteyeyin.” (Çan, 69-70), “Pâdişâhım varayım cüm-
le kadıları da müselmân edeyim.” (SN, 1), “Ben de teberrüken âbdest alayım.” (SN, 2), “...
cevâb vir ki devletime tahrîr ideyim.”, “...diyü haber vireyim” (Uluocak, 372). 

-A+sIn, -A+sIz, -A+sIŋIz
Bu morfem, bilhassa 2. şahısta istek yanında uyarı, hatta tehdit ifadeleri de taşır: 

“Elbette eyâletin askeriyle bizim ordumuza gelesin, yohsa...” (SN, 2), “Elbette ve elbette 
Üsküdar’a gelesin. Tâ ki bir acâ’ib göresin ve ser-i kârda olan yetmiş nefer kimesneyi iste-
yesin kim pâdişâhımızı anlar başdan çıkarup irtişâya terğîb itdirüp nâ-şer‘î muharremât 
şeyler itdirmeğe sevk iderler. Elbette gelüp anları katl itdiresin” (SN, 2); “...mektûbumuz 
îsâl eden Evliyâ Çelebi kulunuz ile meûmun bu cânibe i‘lâm buyurasız. Bâkî olasız.” (SN, 
2), “Biz kırk kimesne ile der-i devletde çâşıdız, deryâ-misâl asker ile Âl-i Osmân geliyor; 
kal‘ayı bırağup kaçasız, sâ’ir zamâna kıyâs etmeyesiz” diyü haber gönderdik” (SN, 2), “...
devâm-ı devlet-i pâdişâhîye du‘â idesiz.” (SN, 2); “...vallâhi kendüŋi helâk bilesin.”, “...Fran-
çalu ile bir dürlü muhârebeye tasaddî eylemeyesin.”, “...dostluk hakkını yirine getiresiz.”, “...
fırsat olurise İslâm tarafına firâr idüp geçesiŋiz.” (Uluocak, 356-357).

-A, -AlAr
“Anı ricâ ederiz ki yine ocağımıza değşirme oğlanı verilüp bizden yeniçeri olalar.” (SN, 

1), “...bu gûne tahrîr olundı; kusûrını dâmen-i afv ile setr ideler.” (SN, 2), “...dünyâda ve 
âhiretde azîz ve muhterem ola.”, “...askeriŋ gözleri büyümeye ve içlerinde câsûs olmaya”, 
“Hak subhânehu ve teâlâ Devlet-i aliyye-i ebed-kıyâmı müebbed ve zafere makrûn ve 
adâlarını dâimâ ser-nigûn eyleye.” (Uluocak, 356-357).
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-A+vUz
1. Çokluk şahısta +vUz eki XVII. yüzyıl metni olan Evliya Çelebi Seyahatnamesinde 

seyrek olarak kullanılmaktadır: “Pâdişâhım bizim cürmümüz nedir kim seniŋ zamân-ı 
sa‘âdetiŋde böyle şe‘âyir-i İslâm alay-ı Muhammedî’den kalavuz?” (SN, 1), “Bursa altında 
cem‘ olavuz... Âsitâne-i sa‘adet tarafına varup murâfa‘a-i şer‘ olavuz.” (SN, 2), “...ve niçe bin 
bed-ma‘âşuŋ cânın alavuz.” (SN, 3), “Tiz bize imâmet eyle, bu kerre bu namâzı benî Âdem 
imâmetiyle kılmış olavuz.” (SN, 4). 

XVIII. yüzyılda dahi seyrek de olsa varlığını sürdürmüştür: “...gûyâ ki biz bunlardan 
sınura karîb birkaç sancak talebine gelmiş olavuz diyü...” (Uluocak, 362). 

1. çokluk şahısta +vUz ekinin kalıntısı olduğunu düşündüğümüz +yUz şekli kimi me-
tinlerde ve ağızlarda XVII. yüzyılda da karşımıza çıkmaktadır. Bunun bazı örneklerini 
yukarıda şahıs ekleri konusunda gösterdik: “Lâyık-ı Muhammedî midir kim biz kapu 
kulu olup serhadde dîn uğuruna mücâhid-i fî sebîlillah olayuz.” (SN, 4). Yine aynı yüzyı-
la ait Hikâye-i Sipâhi-i Kastamonî’de de tespit edilmiştir: “Tâze tâifesiniŋ düşmeni çokdur; 
hâlimiz söyleyeler rüsvây olayuz.” (Gevrek, 7). 

-A+vUz yapısının kullanımdan düşmeye başlamasıyla yerini aslında 2. çokluk şahıs 
emir eki olan –AlIm almıştır: “...Devlet-i aliyyeye tahrîr idelim”, “...bu emr-i hayrıŋ ortası-
nı ve ucunı bulalım” (Uluocak, 372-374).

Anadolu Ağızlarında –A+vUz’un yerini alan –A+K eki Azerbaycan Türkçesi özelli-
ği olarak Seyahatname’de bir örnekte geçer: “Hâşâ ki biz Revân’ın Acem kârbânın urup 
rencîde etmiş olak.” (SN, 2).

-GIl
Seyahatname’de ve dönemin diğer metinlerinde pek seyrek kullanılır: “...mü’ekkedâne 

mektûblar tahrîr eylegil” (SN, 4); 2. teklik şahısta yaygın olan eksiz fiil tabanının yalın 
hâlde kullanılmasıdır. 

-(I)ŋ, -(I)ŋIz
2. çokluk şahısta her iki ek de kullanılır. Emir veya istek ifade eder: 
“Ve dahi nice türlü fitne vü fesâda cür’et idüp, çok türrehât ve hezeyân söyleyicek 

‘Varuŋ bir arzıhâl yazuŋ getürüŋ , murâdıŋız ne ise ben sa’âdetlü Pâdişâh hazretlerine 
göndereyüm, hatt-ı hümâyûnları ile cevâb buyursunlar.’didükleriyle mütesellî olmayup...” 
(ST, 855).

“...şu resm-i musanna’ üzre vaz’-ı esâs eyleŋ”, “Ammâ bu gazâ mâlın isrâf etmeyüp 
İslâmbol içre hayrât [u] hasenât edüp pâdişâhınıza itâ‘at eyleŋiz.” (SN, 1).

“...kerem idüp bir da’vet idiŋ”, “ücretini andan mutâlebe idiŋ” (Uluocak, 372-373).
-sIn/-sInlar
Üçüncü şahsa yönelik emri veya kuvvetli isteği, kimi zamanda duayı ifade eder: 
“Dîn-i mübîn uğurunda Devlet-i aliyyeme sadâkat ve istikamet üzere hizmet edenler 

berhurdâr olsunlar.” (ÇT, 9).
“...Kırıma nizam virsün, yohsa cümlesini kılıçdan geçiriri.”, “Tatarlar gelsün, Türk’e 

cevâb virsünler!”, “Herkes çadırlarına girsünler!” (Uluocak, 374).
-sIn morfemi kalıplaşmış ifadelerde de yer almıştır: 
“Aziz nişlesün, tav’ an ve kerhen birkaç parça şey tedârük idüb irsâl ider.” (HK,71).

FİİLİMSİLER 

İsim-Fiil Ekleri 
-mAK
Zaman anlamı olmadan fiil ismi olarak kullanılır ve fiilin ifade ettiği anlamı isimleşti-

rir. Bu haliyle çeşitli isim çekim eklerini de alabilir: 
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“...kendünüŋ birliğini bildirmek içün...” (TAO, 55a-9), “...imâretlere aş bişürmek andan 
kaldı.” (TAO, 9b-5), “Ocak söyündürmek eyü olmaz.” (TAO, 26a-9), “Yunanlar dimegi-
le meşhûrdur” (TAO, 48b-8), “irte namâzını kılmaga vardı.” (TAO, 74a-4); “Gayrı kimes-
ne gitmek ve gelmek kâbil olmaz”; “sıbyânlar… yazmak ve okumak ve oyun-bazlık ta’lim 
iderler.”; “bir nice kâfire karşu varmak ve mukâtele itmek câ’izdür.” (Uluocak, 116).

-mA 
Fiillerin zaman anlamı taşımayan isimlerini yapar ve üzerine çekim ekleri alarak bu fi-

illeri cümle ögelerine dönüştürür: 
“...istediği şeyleri giymeye ruhsat virilmediğinden...”, “...beni istikbâl itmeye …tâ buraya 

gelmedikçe...”, “...bu kadar akçe istemeniŋ sebeb ü hikmeti soruldukda...”, “...çapul virilme-
si bu esnâda münâsib midür?”, “evleri kârgîr üzeri kiremit örtmedür.” (Uluocak, 120-122).

-(y)Iş
Fiildeki anlamı ‘tarz gösterme’ anlamıyla isimleştiren bir ektir. Bu ekle yapılan kelime-

ler de diğer isim-fiil ekleri gibi türlü hâl ekleri alarak cümle içinde çeşitli görevlerde bu-
lunabilirler: 

“guzât-ı müslimîn yürüyüş sadedinde iken” (SN, 4), “...Dahi böyle çöl Urbânı uruşu 
görmemiş idim.” (SN 4), “... gemileri gelir gider, çok alış viriş olur.” (Uluocak, 122-124).

Sıfat-Fiil Ekleri
Fiillere gelerek onları sıfatlaştıran sıfat-fiil ekleri, Türkçenin her döneminde işlek yapı-
lar olmuştur. Bunların üzerine tıpkı isimler gibi çekim ekleri getirilebildiği gibi, taşıdıkla-
rı zaman anlamı yüzünden birçok sıfat-fiil eki zaman ekleri görevini üstlenmiştir. Bu ek-
ler yapı ve işlevleri bakımından Eski Türkiye Türkçesinden büyük ölçüde ayrılmazlar. Baş-
lıca sıfat-fiil ekleri şunlardır: 

-(y)An
Fiilde belirtilen iş ve hareketin fiil etkense yapanını, edilgense yapılanını ifade eden, 

bu anlamıyla işletme eki görevi yanında kalıcı isimler de türeterek yapım eki niteliği kaza-
nan işlek bir ektir; doğrudan zaman anlatmadığı için geniş zamanlı bir sıfat-fiil ekidir de-
nilebilir (Korkmaz, 697). XVI.-XIX. yüzyıl metinlerinde de önceki tarihsel dönemleriyle 
işleyiş olarak aynıdır:

“...ve tevârih bilenlerden sordı kim...” (TAO, 47a-1), “Sultânum! Okımayan kāz mı 
olur?” (TAO, 21a-3), “...ve bu çıkan sulardan kim ki içerse çeşmeler akıdur” (TAO, 5a-6); 
“cümle zindânda olanları âzâd idüp”, “hâkim nasb olunanları beyân ider”, “sarâyda cürm 
edenleri katl idüp”, “...Konya’da Hazret-i Mevlânâ ziyâretine varmadığından mâ‘adâ varan-
ları men‘ edüp”, “levha ve haşebâtlarının mümkün olanların gemiler binâ itmeğe sarf eyle-
di.” (SN, 1); “...zikr olunan tenbîhnâmeler”, “vukû’ bulan Nemçe muhârebesi”, “tehyi’e kılı-
nan şekerleme”, “meştâda kalan sipâhîler”, “vezîria’zamdan saŋa olan mektûb”, “bâkî kalan 
asker”, “yanlarında bulunan kimesneler”, “Kraliçeye karşu divan duran ceneraller” (Uluo-
cak, 136-141).

-Ar, -(I)r
Geniş zaman sıfat-fiil eki olan –Ar ve –(I)r, daha çok süreklilik bildiren bir geniş za-

man ifadesi taşımakta, eklendiği fiili bir şahsın veya nesnenin vasfı durumuna sokmakta-
dır (Korkmaz, 700). Ekin getirildiği fiil süreklilik gösteren bir vasıf hâlini alabileceği gibi, 
şimdiki zamanda gerçekleşen veya gelecekte gerçekleşecek bir vasfı da ifade edebilir:

“Sarhan ilinde göçer il var-ıdı, anları sürdiler” (TAO, 17b-8), “Süleymân Paşa yetmiş 
seksen kişiyile yarar alperenler, bahâdurlar bindiler.” (TAO, 11a-3), “datmagıla bilinür nes-
nedendür TS, 16a-10; “bilür kimse ‘bilinen, tanıdık’ TS, 28b-21); “Nesâkçı ta’bîr olunur 
âdemler”, “yigirmi dört sâat çeker bir yol”, “âteş yanar sobalar”, “âdem beli kadar havâya su’ûd 
ider fıskıyeler”, “söz aŋlar kimesneler”, “Âsitâneye gider menzil kayığı” (Uluocak, 142-143).
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Tamlanan unsurun düşmesiyle sıfat-fiil eki almış unsur tek başına da kullanılabilir: 
“Görünürden görünmez derler âlemde çü pes çokdur / Zuhûr eyler temâşâ ile bir kez 

niçe ahvâli” (SN, 1); “Bir yanarım yok benimçün cigerimden gayrı / Bir acır mı bulunur ya-
ralarımdan gayrı”, “...zâbitâna dahi hidmet iden askerî tâifesidür, âhar gelür gider olmaz.”, 
“...çubuk içer azdur”, “...anlar içün mâni’ olur yokdur.”, “...bize araba ve zahîre virilmedikçe 
Or kal’esine gider yokdur.” (Uluocak, 143)

-mAz
-Ar ve –(I)r geniş zaman sıfat-fiil eklerinin teşkil ettiği anlamın olumsuzunu teşkil 

eder. 
XVII. yüzyıl metni olan Evliya Çelebi Seyahatnamesinden: “Burnaz Deli dahi ...şeb ü 

rûz yatmaz uyumaz İslâmbol’u geşt [ü] güzâr ider bir dîvânedir.”, “yer götürmez deryâ-
misâl asker ile”, “bir alay amân bilmez başsız bugsuz çemapur askeri-misâl”, “...her biri bi-
ner guruşa olmaz gâyet müzeyyen kasırlardır.”, “Ammâ latîf musanna‘ kârdır kim ne kadar 
yaykasan nakşı müteğayyir olmaz bir kârdır.”, “...aslâ südden fark olunmaz beyâz cüllâb idi.”, 
“Bî-hisâb te’lîfâtları var ammâ Hüsn-i dil-i Âhî nazîre kabûl itmez bir dîvândır.”, “Ammâ 
kılıç[balığı], taşıdığı silâhına değmez bir tenbel balıkdır.” (SN, 1)

XVIII. yüzyıl sefaretnamelerinden : “...bu âferin ne tükenmez hazinedir...”, “...bizler yol 
bilmez müsâfiriz.” (Uluocak, 144-145).

-mAz sıfat-fiili hâl ekleriyle birlikte edatlara bağlanarak cümlenin zarf tümlecini teş-
kil edebilir: 

“Dârü’ş-şifâ binâ olunmazdan mukaddem hastalar bu hâneye gelüp..:”, “bu kal‘alar feth 
olmazdan kırk yedi gün mukaddem gazâ-yı Üstürgon-ı ibret-nümûnda olan ceng-i azîm...”, 
“Hazret-i İshâk a‘mâ olmazdan evvel çoban idi.” (SN, 1), “Yâ Muhammed, sen halk olmaz-
dan yetmiş biŋ yıl evvel Levh-i Mahfûz’da Cenâb-ı Allah’ın ismiyle seniŋ ismiŋ görüp yed-i 
kudret ile Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah diyü yazılmış.” (SN, 4); “...varmazdan 
mukaddem”, “nüzul itmezden mukaddem” (Uluocak, 145).

-mAz sıfat-fiiliyle bazı kalıcı isimler de üretilmiştir: “... Çuldutmaz ve Kundakdutmaz 
ve ...nâmân ibret-nümâ toplar var...”, “cebehâne ve balyemez topları ile deryâ-misâl asker 
gelüp” (SN, 1).

-dIK
Geçmiş zaman sıfat-fiil eki olan –dIK’ın herhangi bir çekim eki almadan yalın olarak 

sıfat işleyişiyle kullanıldığı örnekler seyrektir. Bunların da çoğu olumsuz fiil tabanı üzeri-
ne gelmiştir: “...âhı oŋmadık gümrâhî tâ’ifeler...” (SN, 1), “...sübha-i lü’lüyi göstermedik hân 
ve sultân...” (SN, 2), “...kurşum darbından bir rahnedâr olmadık yer kalmamışdı.” (SN, 2), 
“...salavât getirüp ağlaşmadık beni âdem kalmadı” (SN, 3), “huzzâr-ı meclisde ağlamadık 
âdem kalmadı.” (SN, 5).

-dIK eki daha çok iyelik ekleriyle birlikte kullanılır ve bu şekilde kendisinden sonra ge-
len isim unsurunu niteler: 

“...Emir Sultan hükm itdügi yirlere hükm itdi.” (Çan, 75), “...sûret düzdürdügi milüŋ 
üzerine çıkup...” (Çan, 98); “...tabl âvâzın işitdügüŋ vaktde...” (Yıldızan, 69), “Ol öğrenebil-
düğüm bir hadîs-i şerîf ile amel idüp...” (Yıldızan, 78), “...bu Cebel-i Râhib ibtidâ gördü-
ğümüz kûh-ı bülenddir.” (SN, 2), “...Mekü kal‘asına koyduğuŋuz askeri çıkarup...” (SN, 2).

İyelik ekli unsur yalın halde özne olarak veya diğer hal eklerini alarak başka cümle 
unsurları göreviyle de kullanılabilir: “Bu âteşbâzlarıŋ müntehâ ma‘rifetlerin gördüğümüz 
seksen iki senesinde Fûncistân diyârında... tahrîr olunmışdur.” (SN, 1), “Hele cümle beğ-
leri kayd u bend idüp bu kadar mâllarını aldığıŋızı ferâmûş itmeŋiz.” (SN, 5), “...ana te-
mel bırağup bünyâd itdükleri inşâ’allâh mahallinde tahrîr olunur.” (SN, 1), “...her biri birer 
gûne girye ve feza‘ u çeza‘ itdüklerin Kostantîn işidüp...” (SN, 1).
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XVIII. yüzyıl sefaretnâmelerinde -dIK sıfaf-fiil eki her zaman iyelik ekleriyle kullanıl-
mıştır: “…mukaddemâ oturduğum makamda oturup…”, “...tahsil-i vukuf etdiğim mevâddı 
kaleme alup…”, “...aldığıŋ eşyâyı giriye vir…”, “...yazdığı nâmesi mâhiyyet-i nefsinden ha-
ber virse gerekdir..”, “...vardığımız günün on beşincisidir..”, “...me’mûr oldığıŋız kal’e-i cedi-
de buyurasız..”, “…akd ve temhîd eylediğiniz emr-i musâlaha…” (Uluocak, 126-130).

-mIş
Geçmiş zaman sıfat-fiil eki olan –mIş, yaygın olarak yalın halde kullanılır ve kendisin-

den sonra gelen ismi niteler: 
Anonim Tevârîh-i Âl-i Osman’daki bazı örnekler şunlardır: çürümiş (su), yıgılmış 

(hisâr), zâhir olmış (kişi) (Çan, 53). XVIII. yüzyıl metinlerinde de aynı yapı özelliğini gös-
terir: “…bize bir donanmış altun rahtlı at pîşkeş edüp..”, “…cihânı tutmış bir alay kavimler-
dir..”, “…ben bir esîr olmış âdemim..”, “…tuğla ile binâ olınmış büyücek bir kal’edir..” (Ulu-
ocak, 130-132).

Son çekim edatlarına bağlanarak cümlenin zarf tümlecini oluşturur: 
“...kağan arslan şikârın almış gibi iki cânibe nigerân ederek selâm vererek ...”, “...cümle 

vücûdı derisi gûyâ mikrâs-ı lâ ile kesilmiş gibi kesilüp ...”, “...sarı balgam yutmış gibi olur.” 
(SN, 1), “...bu şehr-i Bitlis’iŋ tâli‘-i binâ-yı imâreti burc-ı akreb ve mirrîhde ve beyt-i nârîde 
bulunmış gibi” (SN, 5) “…altun virmiş gibi olurlar…” (Uluocak, 132).

-AcAK
Gelecek zaman sıfat-fiil eki olan –AcAK hem yalın halde, hem de iyelik ekleriyle bir-

likte kullanılır. Her iki durumda da sıfat işleyişi yanında, hâl eklerini alarak isim gibi iş-
lem görebilir:

gelecek yıl, yapacaguŋ şehri (Çan, 54), aŋlıyacak söz, gidecek yirüŋ (Yıldızan, 39), 
keştîler yatacak limanlar, kü�âr mağlûb olacak mahalde, cânib-i şimâlde olacak vakāyiât, 
mecnûnlara devâ olacak eşribeler (SN, 1); “...kusacağım geldi”, “...hasûd nüdemâ-yı 
şehriyârî iğvâları ile katl olunacağın bilüp...” (SN, 1), “Bak a gâzîler, bu varacağımız sulh 
(u) salâh üzre kâfir diyârıdır...” (SN, 5), ““Ağalar, kardaşlar dahi gayrı isteyeceğiniz var mı?” 
(SN, 5), “...hâlleri perîşân olup kankı diyâra gideceklerin bilmeyüp...” (SN, 5); “...kendimize 
ve etbâ ve ağırlıklarımıza vefâ idecek mikdârı akçemiz ile araba ve bârgîr virüp..”, “...deryâ 
tarafından gelecek askerimiz vardır..”, gideceğimiz gün, varacağıŋız cezîre, girilecek kapu, 
nüzul olunacak konak (Uluocak, 133-135).

Bu zarf-fiil eki fiili edatlara da bağlar: “... iki tırnağı yağlayacak kadar yağ hâsıl olur.” 
(SN, 1), “cellâdlar katl edecek mahalde” (SN; 1).

-AsI 
Bu dönem metinlerinde gelecek zaman sıfat-fiili olarak –AsI eki seyrektir. XVI. yüz-

yıl metni olan Anonim Tevarih-i Âl-i Osman’da bir örnekte görülür: “...ol levhi gelesi 
yıla degin saklardılar.” (Çan, 54), XVII. yüzyıla ait Letâifnâme’de bir örnekte (“...kör ola-
sı hayvan!” Eren, 45), Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde birkaç örnekte geçer: “Anıŋçün 
memdûhâtından turna kanına benzer ol kan olası şeytân ile Cemşîd te’lîfi şarâb-ı bî-hicâbı 
gâyet memdûhdur (SN 5), “...Bunlara ibret içün pâreleriz” deyince amân diyesiye kalmadı, 
cümlesi sekiz kişiye kılıç üşürüp sekiz yiğidi pâre pâre eyleyüp...” (SN,3). 

XVIII. yüzyıl sefaretnamelerinde ise tespit edilmemiştir (Uluocak, 146). 

Zarf-Fiil Ekleri
Zarf-fiil ekleri, getirildikleri fiilleri, anlamlarını değiştirmeden, oluş ve kılışın tarzını veya 
zamanını niteleyen zar�ara dönüştüren eklerdir. Bunlar, eski kalıplaşmalar dışında, isim-
leşmez ve isim çekim ekleri almazlar (Korkmaz, 736). Türkçede, batı dillerindeki bağımsız 
yargı taşıyan yan cümlelerin görevini daha çok fiilimsilerle teşkil edilen fiil grupları yap-
tığı için, zarf-fiil ekleri kullanım sıklığı yüksek eklerdir ve bu yüzden de tarihsel dönem-
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ler boyunca değişime en çok uğrayan morfolojik gruplardandır. Zarf-fiil eklerinin bu kul-
lanım sıklığı ve değerleri XVI.-XIX. yüzyıllar arasındaki dönemde de yavaş yavaş değiş-
miş, farklılaşmıştır. 

Gerçek Zarf-Fiil Ekleri
-A, -U
Bu zarf-fiiller Eski Türkiye Türkçesinde tek başlarına kullanılırken bu dönemde ar-

tık daha çok ikileme teşkilinde kullanılır olmuştur.-U zarf-fiili çok seyrektir, daha çok 
–A kullanılır: “...diyü saâdetlü Pâdişâha söyleyü söyleyü kulı sovutdı.” (MN, 9), “Yıl geç-
dükçe hôd ömrüŋ bir tarafı gider; gide gide bir gün ansızın dükenür.” (Yıldızan, 56). “...
Yahûdîleri kıra kıra İslâmbol’da oğlu Kostantîn’e gelüp” (SN, 1), “...şiddet-i hârda deri içre 
dura dura kuruyup” (SN, 1), “Babamız da aşk-ı Yûsuf ile ağlaya ağlaya alîl oldı...” (SN, 3), 
“Hemân kul bu leşlerin ayaklarına ipler bağlayup sürüye sürüye ... Atmeydânı’ndaki çınar 
ağaçlarına âvîze-vâr salb edüp...” (SN, 5), “...açlıkdan bizi kırarsın” diye diye Hasan Paşa’yı 
cânından bîzâr etdiler.” (SN, 5), “...dediğimde güle güle tamâm olup...” (SN, 5).

-A ve -I zarf-fiil ekleri birleşik fiil teşkilinde de kullanılır: 
“...burnunun orta direği düşeyazup Şâm cinine döneyazdı.” (SN, 1), “...getirdiğimde bi-

zim kellemiz ol ân araya gideyazdı.” (SN, 4), ““Tiz ale’s-sabâh bu mâlları Şâh Gediği’nden 
içeri Osmânlı ülkesine Gâzîkıran ocağına düşüregörün...” (SN, 4), ““Katlan Evliyâm, şun-
ları savabilir miyiz, görelim.” (SN, 5), “Bolay kim Evliyâ Çelebi, şu Boğdan tahtına oturabi-
leydim...” (SN, 5), “bunlar salât-ı zuhuru kılıvirüp ba‘de’s-salât ta‘âmları meydâna getirüp” 
(SN, 4), “...aŋa da bir kîse in‘âm alıvirdim.” (SN, 5), “...uzun çatal ağaçlarla örülen asmaları 
tâ Tuna dibine itivirüp endirirler.” (SN, 5), “...bunlar hod bir yirden alıgelmişlerdir...” (Pe-
çevi Tarihi, Metin, 86), “...ammisin bâçe-i hâsda alıkoyup...” (Peçevi Tarihi, Metin, 105).

-U ve –A zarf-fiilinin tekil kullanımı sadece diyü ~ diye edatında (eski örnekler dışın-
da) bir kalıplaşma hâlini almıştır: 

“...tâc-ı Nübüvveti geyir” diyü nidâ gelince...” (SN, 1), “...Allah! Allah! diyü yüz biŋ renc 
[u] anâ ile ubûr ederken...” (SN, 2).

-(y)IcAK
Fiili zaman anlamıyla cümlenin yüklemine bağlayan bu zarf-fiil ekinin kullanımı 

XVII. ve XVIII. yüzyıllarda seyrekleşmiş ve yerini –IncA’ya bırakmıştır. 
“Siyâvuş Paşa merhûm olıcak, Burnâz Mü�î nâm şakî paşaya gelüp eydir...” (SN, 5). 

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde ekin bu fonksiyonunu –IncA da görmeye başlamıştır: 
“...cümlesi cû‘undan amân ile taşra çıkınca Hârûn kü�âra aslâ amân virmeyüp...” (SN, 1). 

XVIII. yüzyıl sefaretnamelerinde yalnızca yedi örnekte tespit edilen bu zarf-fiil eki, ni-
telediği fiilin kendi gösterdiği eylemden sonra gerçekleşeceğini göstermektedir (Uluocak, 
147): “...intizârı haddi tecâvüz edicek top atup yine ol kimse gelmedi.”, “...ve kü�âr donan-
mayı göricek toplar ve humbaraları yağmur misal yağdırup...”, “... lâkin hâin içerüde olu-
cak hâl müşkildir .”

(y)IncA
Esas işlevi ‘-a kadar’ anlamıyla zamanca ve mekânca sınırlamadır: 
“Zîrâ kırka varınca tâzedür (Yıldızan, 56); “...ol yokuş anı karşular tâ cennete vâsıl 

olınca.” (Yıldızan, 61), “Ciniviz kü�ârı Karadeniz sâhilinden tâ cezîre-i Kırım’a ve kal‘a-i 
Azağ’a varınca biŋ yedi yüz pâre kal‘aya mâlik olup Galata’yı taht idindi.” (SN, 1). 

XVIII. yüzyıl sefaretnamelerinde de bu anlamda kullanılmaya devam etmiştir: “Yemen 
iskelesi Mahâya varınca aslâ bir yerde demür atmaz.”, “Şâhlarının ibtidâ-yı cülûsundan bu 
âna gelince vâki’ olan hâlât ve keyfiyyâtın...”, “...Sebte Boğazına varınca Tunus ve Trablus...” 
(Uluocak, 148-150).
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XVII. yüzyıldan itibaren bu ek, -IcAK’ın fonksiyonlarıyla daha yaygın kullanılmaya 
başlamış ve zamanla tamamen onun yerini almıştır: 

“...cümlesi cû‘undan amân ile taşra çıkınca Hârûn kü�âra aslâ amân vermeyüp...” (SN, 
1), “...hemân kapudan Bostâncıbaşı İdrîs Ağa gelince evvel gelen dörd aded ulaklar dal kı-
lıç olup...” (SN, 5), “... tokuz yüz târîhine gelince bi’l-cümle diyâr-ı Endülüs yed-i kü�ara 
giri�âr oldı..”, (Uluocak, 148-150). 

-IncA eki, ‘+a kadar’ anlamını ancak “kadar, dek, degin” edatlarıyla genişleyerek sür-
dürebilmiş ve bu yapısı günümüze kadar korunmuştur: 

“...Sarı Mehemmed Paşa tâ Murâd Hân Bağdâd’a gelinceye dek kal‘a-i Erbîl’i zabt idüp...” 
(SN, 4); “...eger izin olmaz ise helâk oluncaya degin muhârebe der-kârdır.”, “Şâh Abbasıŋ 
devrine gelinceye dek..., “helâk oluncaya degin” (Uluocak, 150).

-(y)AlI
Fiile başlangıç noktasını belirleyen bir zaman anlamı katarak tümleçleştiren bu ekin ya-

lın kullanımı seyrektir: “...dünyâya geleli yigirmi bir biŋ altı yüz gün olmış.” (Yıldızan, 63), 
“Ol Muhammed’se gelüp kiliseler yıkılalı ve Mısır’ı, Antâkıyye ve Kudüs’ü ümmetle-

ri feth ideli sekiz yüz elli sene oldı.” (SN, 1), “Ve dahi karîbü’l-ahd kim vak‘ası mürûr ide-
li yedi sene olmışdur.” (SN 2), “De�erdârzâde Mehemmed Paşa ile bu şehirden gideli iki 
buçuk sene oldı.” (SN, 2); “... İstanbul’dan çıkalı ne kadar müddetdir?”, “... Bağdat’dan çıka-
lı çok zaman oldı mı?” (Uluocak, 151-152)

Zamanla +dAn ayrılma hâliyle birlikte edatlara bağlanmaya başlamıştır: “...câniblerin 
nehb ü gâret edelden berü bir donanma-yı hümâyûn’un ol tarafda baş göstermemek ile...” 
(SN, 1)

“...bu kubbe-i kadîm tâ Ayasofya binâ olunaldan berü (---) kıralıŋ binâsıdır kim...” (SN, 1)
“İslâmbol kahvehâneleri Murâd Hân-ı Râbi ‘de kadâga-i şâhî ile men‘ olaldan berü 

Bursa kahveleri iştihâr bulup...” (SN, 2). 
-mAdIn / -mAdAn
Fiilin ifade ettiği anlamın gerçekleşmeyişini ifade eden bir durum zarfı oluşturan bu 

ek, Eski Türkiye Türkçesi döneminde –mAdIn şeklinde kullanılmış, daha sonra yerini –
mAdAn’a terk etmiştir: 

“İslâmbol içre bir âsâr komadın ‘azm-i bekā eyledi” (SN, 1), “...ne ifrât ve ne tefrît olma-
dan sekiz sâ‘atte inşallâhu te‘âlâ hatm-i şerîf iderim.” (SN, 1), “Ammâ harb u kıtâl ve ceng 
ü cidâl olmadan düşmen itâat idüp harâc ḳabûl ettiler.” (SN, 1)

Peçevi Tarihi’nde dar ünlülü tespit edilmiştir: “Budin’e zahîre konılmadın ve tonan-
mamuz henüz boşanmadın nice alıkoruz diyü...” (Metin, 38), “...yine cok zamân geçmedin 
ser-darlık ile vezaret İbrahim Paşa’ya inâyet olındı.” (Metin, 54).

Meninski, ekin iki fonetik biçimini de tespit etmiştir: “gitmedin ani eylemiştür.”, “ol 
gün gelmedin”, “ol gün gelmeden”, “kapudan henüz çıkmadan bilesin” (Tulum 2011, 112). 

XVIII. Yüzyıl sefaretnamelerinden sadece iki örnekte tespit edilmiştir: …bir devlet bir 
devlete galebe ile bir mikdâr yerini alsa dahi çok geçmedin aldığı yerleri girüye redd…; 
…ve bir kimse âgâh olmadan menzil bârgîrlerini tedârik itdirüp… (Uluocak, 152-153).

Ekin -mAdAn biçiminin XVI. yüzyıldan itibaren görünmeye başladığı, XVII. yüzyılda 
bu şeklin yaygınlaştığı, XVIII. yüzyılda ise bütünüyle edebi dile yerleştiği tespit edilmiş-
tir (Kartallıoğlu, 130-133) 

-(y)ArAK
Batı Türkçesine özgü bir zarf-fiil eki olup esasen Eski Türkiye Türkçesi döneminde 

seyrek kullanılan, asıl gelişmesi XVI-XIX. yüzyıllar Türkçesi içinde mümkün olan bir ek-
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tir. Cümlede asıl fiilin gösterdiği hareketle aynı zamanda veya biraz önce yapılan başka bir 
hareketi göstermek, temel işlevidir (Korkmaz, 741 vd.).

Fiilin yapılış tarzını belirttiği gibi, arka arkaya kullanılarak bir tür bağlaç görevi de görür: 
“...def ü kudümlerin çalarak ve alem-i hâfîlerin açarak ... deryâ üzerinden piyâde ve 

post-nişîn ubûr itdüğin” (SN, 1), “...tahkîrâne niçe yâve kelimâtlar itdikde Osmân Hân 
rızâ virmeyüp Osmân Hân’ın pençerede olan bâzûlarına birer muşt-ı pehlivânî urarak 
mübârek kolların kırarak Orta Câmi‘den Osmân Hân’ı bir arabaya koyup Yedikulle’ye gö-
türüp” (SN, 1), “Boğdan diyârın ihrâk bi’n-nâr iderek firâr eden kü�ârları kırarak E�ak 
diyârına düşürürler.” (SN, 1), “deyüp Kuşlar kal‘asından cânib-i şarka şatt ile Furât arasın-
da cezîre add olunan çöl ü çölistân içre şiddet-i hâr çekerek arslan-ı arbedelerin sadâların 
istimâ‘ iderek iki kerre esedlere râst gelüp kovarak 6 sâ‘at gidüp...” (SN, 5); “... matem 
mûsikîsi ile hırâşende-i cân olarak gider iken…...”; “...diyü ağlaşarak niyâz eylediklerin-
de...”; “... biz ve etbâımız tertîb ile yürüyerek tâ şâhıŋ oturdugı bâgçe sarâyın hânesine dek 
varup...” (Uluocak, 168-169).  

Moralı Ali Efendi’nin Fransa Sefaretnamesi isimli eserindeki şu örneklerde kalarak ke-
limesi bugünkü ‘kala’ anlamını vermektedir: “...ve Liyon şehrine bir sâat kalarak [bir] ma-
halde baş ofecyal bir takım süvârî neferât ile istikbâl...”; “...şehre yarım sâat kalarak bir ma-
halde rehberlik etmegin...” (Uluocak, 169).

Olumsuz fiil tabanlarına geldiğinde “-maksızın, -madan” anlamlarını ifade eder: 
“...kış ve kara bakmayarak ricâl ve nisvânı hinto ve bârgîrlere süvâr...” ; “... ve enfiye ku-

tusuna yapışmayarak enfiyemizden çekdiler...” (Uluocak, 169).
-(y)Up
-Up eki, getirildiği fiilin ifade ettiği hareketin esas fiilden biraz önce yapıldığını ifade 

eder (Korkmaz, 748). Bu anlam ifadesi sayesinde bu dönem metinlerinde çok sık kullanıl-
mış, birbiri peşince gerçekleşen kılış ve eylemler -Up zarf-fiili ile ana cümleye bağlanmış-
lar; günümüz Türkçesinde olduğunun aksine, bunlar arasında özne birliği de aranmamış-
tır. Bu özelliğiyle  –Up cümleleri birbirine bağlayan bir bağlaç görevi görmüştür: 

“Derhâl câmi‘iŋ kapusı küşâde olup pür-silâh asker ile câmi‘-i münevverin içi nûr-ı 
münevver-i cema‘ât-i kesîreyle mâl-â-mâl olup salât-ı fecriŋ sünnetin edâ idüp salavât-ı 
şerîfeye meşgûl oldılar. Meğer hakîr minber dibinde sâkin olup bu münevver vech-i ha-
senli cemâ‘ati temâşâ itmede hayran oldum. Hemân cenbimde olan câna nazar idüp ... de-
dim.” (SN, 1).

“Ammâ Yûnâniyân’dan Makdonya ve İzmirne sâhibi Kaydefâ İskender’e ser-fürû it-
meyüp hasm-ı kavî olup İskender bu Kaydefâ mülkine bir vech ile zafer bulmayup âhir İs-
kender terk-i tecrîd olup seyâhat ile Kaydefâ’nın diyârına kadem basup Kaydefâ Ana’nın 
dîvânına dâhil olup tarz u tavrın ve re’y ü tedbîr ü cünbüş ü harekâtın tecessüs iderken 
Hikmet-i Hudâ İskender’i Kaydefâ askeri bilüp kayd u bend ile Kaydefâ huzûrına geti-
rüp...” (SN, 1).

XVIII. yüzyıl tarih metinlerinden Hamîletü’l-Küberâ’dan: 
“Kiber ü misâhada Kıbrıs ve Mora ve Mesina cezîrelerine muvâzin olup ... ve Esperlun-

ka ve Suda ve Garanbosa kal’aları birer limân-ı lâzımü’l-emâna nigehbân sûretinde Kız-
kulesi misillü berre ittisâlden âzâde olup, ... zikr olunan emsâr ve kılâ‛ın cümlesi cezîrenin 
İstanbul’a karşu olan berü yüzinde olup berren ve bahren tarîkları meslûkdur.” (HK, 51).

“Ehl-i İslâma ızrâr u ezâdan hâlî olmayup hattâ bin yüz üç târîhinde bir kerre mü-
kemmel donanma ile gelüp, ... Âsitâne-i Sa‛âdet’den imdâd nâmiyle gelüp yetişen iki bin 
kalyoncu-i imdâdî ve kıllet-i zâd ü zevâde sebebiyle hâ’iben rücû ‛itmişidi.” (HK, 53).
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“Fitne-i ‛askeriyye istid‛âsiyle ma‛zûl olup, .. .kendüsi kapucıbaşı Mûsâ Ağa 
mübâşeretiyle Mısr’a tesyîr olunup, ... vâlî-i Mısr bulınan vezîr Hasan Paşa ki bundan evvel 
ağay-ı mûmâ-ileyhin yazıcılğından neşv ü nemâ bulup, ni‛am-ı kesîreye vâsıl ve mansıb-ı 
Mısr’a anın himmetiyle nâ’il olmışidi.” (HK, 58, 59)

-Up hemen arkasından gelen bir fiile bağlandığında bu ikisi bir tür ikileme teşkil eder; 
-Up burada ‘ve’ anlamında bir bağlaç görevi görür. Bu görev bazen –ArAK zarf-fiilinin iş-
levine benzer: 

“Ve her birinin hayır du‘âsın alup giderdim.” (SN, 1), “...diyü va‘z u pendler idüp ve al-
nım bûs edüp Ahî Çelebi câmi‘inden taşra çıkup gitdiler.” (SN, 1), “...câniblerinden serhad 
askerleri gelüp gitmeden ol kadar imâristân olur kim gûyâ adl-i Ömer ile ma‘mûr olmış bir 
diyâr olur.” (SN, 1), “...Âsitâne-i Sa‛âdet’den imdâd nâmiyle gelüp yetişen iki bin kalyoncu-i 
imdâdî” (HK, 53), “Girid dahi ellerine düşüp kalmış idi.” (HK.53); “...öylece kayıkda otu-
rup beklerler..”, “...sâzendeleri dahı usûl-i ma’lûmeleri üzere çalup çağırdılar..”, “alup götü-
rür”, “virüp gönderdim”, “alup getürsünler” (Uluocak, 177).

Kimi örneklerde zarf-fiil eki almış fiille arkasından gelen fiil, tasviri fiillerdeki yapıya 
benzer bir görev ilişkisi oluştururlar. Bu yapılarda birinci fiil anlam yükünü taşırken, ikin-
ci fiil daha çok ‘kılınış’ ile ilgili bir görev yükü üstlenir: 

“Ve niçe yüz sene hükûmet üzre müstakarr olup gitdiler.” (SN, 1), “Bu fütûhâtlardan 
mâ‘adâ niçe yüz gazâları olup Âl-i Osmân’ın âb-ı rûyı olup gitdiler.” (SN, 1), “...yine girü 
Âsitâne tarafına dönüp gitdi.” (SN, 2), “hâlâ taş olup kalmışdır kim...” (SN, 2), “Hatta bir ker-
re bir kedi bir damdan bir dama pertâb ederken mu‘allakda donup kalır.” (SN, 2), “...Girid 
dahi ellerine düşüp kalmış idi.” (HK, 53).

-Up zarf-fiiliyle kurulan bir yardımcı cümle bir sonraki cümleye ‘ve’ bağlama edatıy-
la bağlanabilir: 

“...diyü kıraldan izin alup ve harâcların alup cengden ferâgat itdiler.” (SN, 1), “Cezâyir 
paşası olup velvele-ârâ-yı bahr-i Okyûnûs olup İngiltere cezâyirlerin harâb ü yebâb ider-
di.” (SN, 1), “...vahşî gazâlları teshîr idüp at gibi binüp ve südün yiyüp kullanırım.” (SN, 2); 
“...ve sâir ganâyim alup hemân yıkup ve yakup ve a’dâya havf virerek...” (Uluocak, 178).

-UbAn
Eski Türkiye Türkçesinde daha sık gördüğümüz –UbAn zarf-fiili, bu dönem metin-

lerin seyrek olup XVII. yüzyıldan sonra kullanılmadığı söylenebilir. Ek, XVI. yüzyıl met-
ni olan Tuhfetü’s-Sulehâ’da tek kelimede ve iki yerde geçer: ivazlanuban ‘karşılığını ala-
rak’ (Yıldızan, 40).

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde de seyrek olup örneklerden çoğu alıntı metinlere ait-
tir: Şu örnek ise konuşuma diline aittir: “Nûre ile pâk idüben nûr ideriz.” (SN, 1)

-iken/-ken
i- fiiline eklenerek kalıplaşmış bir yapı olup isimleri zaman anlamı taşıyan zarf tüm-

leci hâline getirir: “... bu hakîr beyne’n-nevm ve’l-yakazada iken görürümki...” (SN, 1), “...
hakîr ol semtlerde ehl-i hidmet iken mezkûr demir kapuyu üç def ‘a görmek vâkı‘ olmış-
dur.” (SN, 1)

Kimi zaman ‘-dığı hâlde’, ‘olmasına rağmen’ gibi bir karşıtlama ifade eder: “Makbûl 
iken Maktûl İbrâhîm Paşa” (SN, 1), “...peder ü mâder ü birâder ü hâher haberleri yok iken 
yigirmi nefer yârân-ı bâ-safâ ile Eminönü’ne gelüp...” (SN, 2), “...sulhnâmesinde musarrah 
ve mastûr iken niçün...içine âdem kodıŋız?” (Uluocak, 172).

Sıfat-fiillerin üzerine geldiğinde bunların ifade ettiği zamanla sınırlı bir zaman anla-
yışı taşıyarak veya nitelediği fiilin zamanını ifade ederek cümleye yine zarf tümleci göre-
vinde katılır: 
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“Yâ Alî emr-i Hüdâ ile bu mahalle gelmişken Hımıs ve Hamâ ve niçe şehri reyy idüp 
şehr-i Antakıyye’de Habîb-i Neccâr’ı ziyâret idüp andan yine cânib-i kıbleye cereyân 
ideyim.” (SN, 3), “Mîrîye yetmiş kîse virmişken mü’ebbed hizmetin elinden alup nâ-
müstahakka virüp..:” (SN, 3), “...hânı sarâyına götürürken kal‘a-i Bitlîs’den bir yaylım tü-
feng ü toplar atılup herkes mesrûr u handân olup...” (SN, 4), “...Kirmanşah hânı etbabıyla 
istikbâle gelecek iken benim mâniam vardır, diyü i’tizâr (idüp)”, “...yetmiş seksen guruş kâr 
idecek iken siziŋ sebebinize ol akçeden mahrûm oldugımız içün...”, “... ben bu kelimâtı söy-
lerken uzadup almak istedi.”, “...yolda giderken her ne tarafda güneş görürse aŋa temennâ 
iderler...” (Uluocak, 171-172).

Sıfat-Fiillerden Türemiş Zarf-Fiil Ekleri
-dIkdA
Nitelediği yüklemi ‘-ınca/-ince, -dığı zaman’ anlamıyla niteleyen zarf tümleci oluştu-

rur. Sıfat-fiil ile bulunma hâli arasında iyelik eki bulunabilir: 
“Gün geçdükçe dahı ziyâde geçer; ha�a geçdükde dahı ziyâde eksilür.” (Yıldızan, 56); 

“Tahkîkan ol kimse ilmi tahsîl itdükde kaçan ol tahsîl itdügi ilmle amel itse...” (Yıldızan, 57), 
“... cümlesi bu ālem-i berzāha geldükde mahv oldı.” (Yıldızan, 58); “Aşere-i Mübeşşere’den 
kemânkeşlerin pîri Sa‘d-ı Vakkâs’ım” didikde dest-i şerîfin bûs itdim.” (SN, 1), “...kapudan 
içerü girdigimizde meğer karşuda oturur imiş...”, “... Varadin ma’rekesinde şehîd oldı kaldı 
didiginde ben dahı hânım bunı size kim söyledi (didim)..”, “...elime devât ü kalem aldıkda 
birkaç atluları koşarak hân-ı mezbûra varup...” (Uluocak, 129-130; 164-165).

-dIkdAn
Yalın olarak esasen ‘sonra’ son çekim edatından önce kullanılarak cümlede zarf tüm-

leci yapar: “...bir çatal atlı âdem feryâd ederek atı ile Paşa’nın otağı içine girüp piyâde olup 
yer öpdükden soŋra... diyince...” (SN, 5).

Sıfat fiil ile –dAn hâl eki arasına iyelik ekleri getirildiğinde cümleye sebep ve durum 
ifade eden bir zarf tümleci olarak katılır. :

“...nıkrîs marazına mübtelâ olup ol âdem koltuk deyeneğine düşdüğünden, dâ’imâ elin-
de deyenek olmağile...” (SN, 1), “...anları at ve katır götürmeğe tahammül idemediklerinden 
arabalara ve mefret câmûslara eğer urup câmûslara süvâr olup...” (SN, 2); “...Hünkâr haz-
retleri beni çok sevdiklerinden seni baŋa göndermişler..”, “...lâgar ve arpasız bârgîrler koş-
duklarından ahşama kadar konak yerine ulaşılmayup...” (Uluocak, 166-167).

-dIKCA
Olumlu tabanlara geldiğinde ‘devamlılık ve sık oluş’, olumsuz tabanlara geldiğinde ise 

‘-madığı takdirde’ anlamlarında zarf oluştururlar:
“Pes her sâat ki ömr-i nâzenîde gider; gün geçdükçe dahı ziyāde geçer; ha�a geçdük-

de dahı ziyāde eksilür; yıl geçdükçe hōd ömriŋ bir tarafı gider...”(Yıldızan, 56), “.....bir kim-
se ile gücüŋ yetdükçe münâzara itmemekdür.” (Yıldızan 95), “...mümkin oldukça anla-
rı görmeyesin.” (Yıldızan 106); “...susadıkça ucını çözüp içerler.”, “...ve sefer oldukça yüz 
reâyâdan iktizasına gire iki üç reâyâ virilür”, “...Gümrük almadıkça sizi ilerüye salıvirme-
ziz.” (Uluocak 129-130, 170-171).

-mAGIn/-mAKlA
-mAGIn ve –mAKlA zarf-fiil eki almış fiiller nitelediği yüklem unsurunun sebeb zar-

fını oluşturur; taşıdığı anlam ‘olduğundan dolayı, olması sebebiyle, olması yüzünden’ şek-
linde ifade edilebilir: 

“... siziŋle kadîmî muârefeti olmağın ilçilik ile siz ta’yîn buyuruldığıŋızdan...”,”...amira-
line uzakdan âşinâlık olmağın mersûm dahı süvâr oldığı kalyonuŋ bütünce toplarını en-
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daht ile âşinâlığa cevâb virdi.”, “...Versalyanıŋ şehr-i Parise iki sâat mesâfesi olmağın erken-
ce hintova süvâr (olunup)...”, “...kü�âr bozılup münhezimen firâr itmekle asker-i İslâm dö-
nüp geldiler.”, “...ahşam takarrub itmekle konağa avdet olunup...” (Uluocak, 173-174).

“dimekle meşhûr, dimekle ma’rûf kalıplarıyla birlikte kullanılır: “... yerlüsinden Kefe Ka-
dısı Karababa oğlı dimekle meşhûr ser-i fesâd...”, “Özi suyı dimekle ma’rûf nehir budur..”, “...
ve ehl-i İslâm vakti cennet şehri dimekle meşhûr imiş...” (Uluocak, 173-174).

-mAKsIzIn
Seyrek kullanılan bir zarf-fiil ekidir. XVIII. yüzyıl sefaretnamelerinden bir örnek-

te geçmiş ve ‘-madan’ anlamında kullanılmıştır.” ...bir hoş sohbete şürû’ olunmaksızın 
mektûb taleb eyledi.” (Uluocak, 175).

-dUKleyin, -dUKlerinleyin
Meninski’nin bahsettiği seyrek kullanılan bir zarf-fiil yapısıdır: sevdükleyin, sevdügin-

leyin, kılduklerinleyin (Tulum 2011, 112).

Bu ünitedeki bilgilere örnek oluşturması bakımından aşağıdaki ders kitaplarınızdan fayda-
lanabilirsiniz:
XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı
XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı
XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı
XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı
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Özet

XVI-XIX. yüzyıllar arasındaki Türkçenin şekil özellikle-
ri hakkında bilgi vermek
Bu ünitede XVI-XIX. Yüzyıllar Türkçesinin şekil bilgi-
si üzerinde durulmuştur. 

 Şekil bilgisinin temel kavramı olan görev morfemleri 
burada esasen yapım ve çekim olarak iki grup halinde 
ele alınmıştır. 

Türetme eklerini yapı ve işlevleriyle açıklayabilmek
Kelime yapımı konusunu oluşturan yapım ekleri gele-
neksel dilbilgisi yaklaşımına uygun olarak dört bölüm 
halinde ele alınmıştır:

1. İsimden isim türeten ekler
2. İsimden fiil türeten ekler
3. Fiilden isim türeten ekler
4. Fiilden fiil türeten ekler
 Bütün bu bölümlerde bilhassa işlek olan yapım ekleri 

üzerinde durulmuştur.

Çekim eklerini yapı ve işlevleriyle açıklayabilmek 
İkinci bölüm kelime çekimi konusuna ayrılmıştır. Bu 
konu da isim çekimi ve fiil çekimi olarak iki başlık 
hâlinde incelenir. 

 İsim çekimi konusunda sayı, iyelik ve hâl kategorileri-
ni oluşturan ekler ele alınmış ve bunların temel fonk-
siyonları üzerinde durulmuş, metinlerden örnekler 
verilmiştir. 

 Fiil çekimi konusunda fiil çekiminde kullanılan şahıs 
ekleri gruplandırılarak anlatılmış, bunların tarihsel 
kökleri ve gelişmeleri üzerinde durulmuştur.

 Zaman çekimi konusunda başlıca geçmiş zaman, ge-
niş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman çekimi 
üzerinde durulmuştur.

 Kip konusunda ise şart, gereklilik, istek ve emir çe-
kimleri anlatılmıştır. 

 Bu ünitenin son konusu ise fiillerden geçici isimler, sı-
fatlar ve zar�ar teşkil eden fiilimsilere ayrılmıştır. 

1

2

3
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Kendimizi Sınayalım
1. Dilbilgiselleşme kavramı aşağıdakilerden hangisi ile ilgi-
lidir? 

a. Seslerin yan yana gelip ekleri oluşturmasıyla
b. Eklerin çekimi ile
c. Bağımsız kelimelerin zamanla ekleşmesiyle
d. Yeni kelime türetme yöntemleriyle
e. Sözdizimi kurallarıyla ilgilidir

2. Aşağıdakilerden hangisi işlek bir isimden isim yapma eki 
sayılamaz?

a. +lIK 
b. +rAK
c. +C
d. +lI
e. +sIz

3. İyelik kategorisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Kelimenin aidiyetini bildiren bir çekim kategorisidir.
b. Kelimenin sayısını bildiren bir kategoridir.
c. Kelimeyi doğrudan yükleme bağlayan bir kategoridir.
d. Cümlenin nesnesini belirleyen bir kategoridir.
e. Kelimenin türünü değiştiren bir yapım ekidir.

4. Yükleme hâli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?

a. Kelimeyi kendisinden sonra gelen edatlara bağlayan 
bir kategoridir.

b. +(y)I,+ sI ve +n ekleriyle teşkil edilir.
c. Aitlik ifade eden bir kategoridir.
d. Cümlenin sebep zarfını teşkil eden bir kategoridir.
e. Cümlenin nesnesini teşkil eden bir kategoridir.

5. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde bir bulunma hâli eki 
vardır?

a. payanda 
b. gelende 
c. evde 
d. perâkende 
e. elbetde

6. oturmaktayım kelimesinin morfolojik tahlili aşağıdaki-
lerden hangisidir?

a. otur-mak+ta+y+ım
b. otur-makta+y+ım
c. ot+ur-mak+ta+y+ım
d. otur+makta+y+ım
e. otur-mak+tay+ım

7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Türkçesinde temel iş-
levi “-diği vakit, -diği zaman” anlamı yapmak olan zarf-fiil 
morfemidir?

a. -AcAK 
b. –IcAK  
c. –InCA 
d. -mAdAn 
e. -mAGIn

8. Aşağıdaki morfemlerden hangisi Osmanlı Türkçesinde 
gelecek zaman ifade etmek için kullanılmamıştır?

a. –IsAr
b. –sA gerek  
c. –Ar, -(I)r  
d. –AcAK  
e. –mAKlA

9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Türkçesi döneminde 
işlek bir zarf-fiil eki değildir?

a. –UbAn 
b. –Up 
c. –mAdIn 
d. –ArAK  
e. –IcAK

10. Olmayası şart cümlesi olarak adlandırılan yardımcı cüm-
leler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Yardımcı cümle temel cümlenin zaman zarfını teşkil 
eder.

b. Yardımcı cümlede belirtilen işin gerçekleştiği, ama 
temel cümle yüklenindeki işin gerçekleşmeyeceği 
bildirilir.

c. Yardımcı cümledeki iş gerçekleşirse temel cümledeki 
işin de gerçekleşeceği bildirilir.

d. Yardımcı cümledeki iş gerçekleşmediği için temel 
cümledeki işin de gerçekleşmeyeceği bildirilir.

e. Yardımcı cümledeki işin gerçekleşmediği, ancak te-
mel cümledeki işin gelecekte gerçekleşeceği bildirilir.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise “Kelime Yapımı” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
2. b Yanıtınız yanlış ise “Türetme Ekleri” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
3. a Yanıtınız yanlış ise “İyelik Kategorisi” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
4. e Yanıtınız yanlış ise “Yükleme Hâli” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
5. c Yanıtınız yanlış ise “Bulunma Hâli” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
6. b Yanıtınız yanlış ise “Şimdiki Zaman” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
7. b Yanıtınız yanlış ise “Zarf-Fiil Ekleri” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
8. e Yanıtınız yanlış ise “Gelecek Zaman” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
9. a Yanıtınız yanlış ise “Zarf-Fiil Ekleri” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
10. d Yanıtınız yanlış ise “Şart” konusunu yeniden gözden 

geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Bir dildeki kimi ekler işlevselliğini korurken, kimi eklerin iş-
levselliği belli sayıdaki kelimelerle sınırlanır. Bunlara işlek ve 
işlek olmayan ekler diyoruz. Meslek isimleri yapan +CI eki 
işlek bir ekken, küçülte işlevi taşıyan +cAk yavrucak, yumur-
cak gibi birkaç kelimeyle sınırlıdır. Kimi kelimeler ise işlevi 
hatırlanmadan bazı kelimelerde saklanır; bunlara kalıplaşmış 
ekler deriz. Arkaik çokluk eki +An (oğlan, kızan, eren) kalıp-
laşmış bir ektir. Kimi ekler ise dilden bütünüyle düşer ve kul-
lanılmaz olur: Gelecek zaman eki olan –IsAr, artık kullanıl-
mamaktadır. Bu gibi eklere de ölü ekler diyoruz. Dile bir ta-
ra�an da yeni ekler katılabilir. Bir dönemde sözlükbirim olan 
kimi kelimeler, bazı fonetik değişmelerle ve dilbilgisel görev 
yüklenerek, canlı bir ek hâlini alabilir. Dilbilgiselleşme dedi-
ğimiz bu olay ve diğerleri, dilin morfolojik yapısında değiş-
melere yol açar. 

Sıra Sizde 2
Fiilin anlamını değiştirmeyen, ancak fiili yapanı (özneyi) 
veya fiilden etkileneni (nesneyi) değiştiren eklere çatı ekleri 
diyoruz (Korkmaz, 478). Çatı kategorisi ekleri fiilin anlamı-
nı değiştirmeden dilbilgisel görev yükü taşıyan eklerdir. Bu 
yapısıyla çatı eklerini yapım eki değil, çekim eki sayma daha 
doğru olur. Bu ekler, eklendikleri fiilin yapanını (özne) veya 
o fiildeki oluş ve kılıştan etkileneni (nesne) değiştirirler. Me-
sela ettirgen çatı, fiilin ikinci bir özneye yaptırıldığını ifade 
eder. İşteş çatı ise fiilin birden fazla özne tarafından veya öz-
neler arasında karşılıklı yapıldığını ifade eder. Kimi çatı ek-
leri geçişsiz fiili geçişli hâle getirir ve böylece nesne almayan 
fiil, nesne alır. 

Sıra Sizde 3
İyelik kategorisi, kelimenin aidiyetini belirleyen bir katego-
ridir. İyelik ekleri kelimede o nesneye veya kavrama sahiplik 
ilgisiyle bağlı olanı gösterirler. İyelik eklerini alan kelimeler 
kendilerinden önce gelen tamlayıcı işlevindeki şahıs zamir-
leriyle iyelik grubunu oluştururlar: ben+im kitab+ım; o+nun 
kardeş+i, siz+in de�er+iniz. Üçüncü şahıs zamiri yerine ev-
rendeki herhangi bir ismin kullanılmasıyla isim tamlaması 
yapılmış olur.

Sıra Sizde 4
Hâl kategorisi isimlerin birbirleri veya fiiller ile olan ilişkile-
rini belirleyen durum gösterme kavramını karşılamak üzere 
belirli eklerle birleşerek aldığı şekillerdir. Buna göre hâl eki 
almış kelimeler cümlenin yüklem dışındaki diğer tümleçle-
rini teşkil ederler. Yani cümlede yüklem dışındaki bütün un-
surlar, bu dilbilgisel durumlardan birinde olmak zorundadır. 

Sıra Sizde 5
Türkçede 1. tip denilen şahıs ekleri şahıs zamirlerinden geliş-
mişlerdir. Bunlar ben, sen, biz ve siz zamirleridir. 1. teklik şa-
hıs eki ben > +vAn +Am ~ +In > +Im yoluyla, 1. çokluk şa-
hıs eki de biz > +vUz > +Uz yoluyla gelişmiştir. 2. teklik şahıs 
eki sen > +sIn  ~ +sIŋ; 2. çokluk şahıs eki ise siz > +sIz > +sIŋIz 
yoluyla gelişmiştir. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Batı Türkçesinde kullanılan kelime gruplarının yapısal özellikleri hakkında bil-
gi verebilecek, 
Batı Türkçesi sentaksının genel özellikleri konusunu tartışabilecek ve yapısal 
inceliklerini gösterebilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. 

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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KELİME GRUPLARI

Tekrar Grupları

Aynen Tekrarlar
Kelime tekrarına dayanan aynen tekrarlar cümle içinde işlev bakımından niteleme sıfatı 
veya yer, zaman ve tarz zar�arı olarak görev yaparlar. 

Lâkin germâb suları gibi ılıca sular göl cük gölcük olup suların yüzünde kaymak gibi 
yığı lup durur. 

Ne� emîninin âdemleri mezkûr gölceğiz içre girüp kep çelerle ne�i cem’ edüp keçi tu-
lumlarına doldurup diyâr diyâr sudâger tüccâr alup götürürler. 

Cümle bay raklar ve ağavâtlar gürûh gürûh gelüp cümle ma’ûnetler görülüp…
Fakîr müsellim mü’eddebâne gerü gerü giderken hil’atin eteğine basup tepesi üzre zîr-i 

zeber oldukda garîb müsel lim “Amân sultânım!...
Ertesi ale’s-sa bâh deryâ-misâl asker ile mevc mevc ve fevc fevc ve gürûh gürûh müzey-

yen ve müsellâh cüyûş-ı mu vahhidîn ile… 
Sâf sâf ve çi�e çi�e gülbâng çekerek ubûr etdi ler.
Zorba zorba ser-bevvâbânlar çi�e çi�e ubûr edüp…
Tavla tavla küheylân atlar… 
Deste deste sû�arı korken…
Burunlarından fitil fitil çıkup…
Ses taklidi veya –a/e ekli ulaçların tekrarı tarz ve süreç gösteren zarf görevindedirler:
Bir hay-hûy kim zemîn u âsumân dir dir ditredi.
Vech-i münevve rinde mûydan bir eser kalmayup abdal kabağı gibi yüzü par par 

parlayup…
At üstine geldikden sonra ceng ede ede ya kur tu lurduk, ya kırılırdık” dedi.

Eş ve Yakın Anlamlı Tekrarlar
Eğer bir kaçın kanadup ceng ideydin evim barkım harâb olurdu…

Feryâd figânları evce peyveste oldu.
Yemîn billah verüp…
Hakîr dahi sâhib-i hâneyi kayd bendden halâs edüp…
İşsiz güçsüz âdemler…

Söz Dizimi
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Birçok eş anlamlı tekrar grubu Farsçada olduğu gibi u/ü/vu/vü bağlacıyla bağlaç gru-
bu görünüşlü olsa da işlev bakımından tekrar grubudur. Sayıca oldukça çok olan bu tür-
den tekrarlar Osmanlıcanın çok önemli stilistik özelliklerinden birisidir.  

Pâdişâhâne zevk u safâ edüp… 
Cümle tüğleri kopup çırçıplak ve uryân u büryân ve giryân u nâlân kalup fakîr keçiler 

cümle bî-mûy kalırlar.
Ma’mûr u âbâdân bir karye-i müselmânlardır… 
Sultân ter ü tâze destinde yazılı mühresiyle zâhir olup du’â-yı hayr u senâ ile…
Uyûn-ı enhârları cârî vü revân bir şehrdir.
Cerrâhlar merhem-i Süleymânî edüp yaraya ve be reye korlar…
Cebe vü cevşene gark olmuş…
Yine evlâd ü iyâlle riniz ile dâr u diyârlarımızda huzûr edüp devâm-ı devlet-i pâdişâhîye 

du’â idesiz.
Cânib u etrâfdan dağî vü taşî ve bâğî vü râğî, yakın u ırağî asker-i deryâ-misâl mevc u 

mevc olup…
Şeb rûz ceng ü cidâl ve harb u kıtâl edüp…

Osmanlı ve Azerbaycan bölgesi nesir dilinde bu türden eş ve yakın anlamlı ikilemeler 
oldukça yaygın olarak kullanılır:

âdâb ü âyin, ahz ü giri�, ayş ü işret, derk ü iz’ân, ezâ vü cefâ, fehm ü idrâk, hüner ü 
ma’rifet, hiddet ü gazab, dîn ü mezheb, hadd ü hesâb, hiss ü idrâk, ihsân ve inâyet, îmâ ve 
işâret, ketb ü tahrîr, ta’rîf ü tafsîl, resm ü tesâvir, savt ü sadâ, sayd ü şikâr, sefîl ü sergerdân, 
seyr ü temâşâ, ta’accübü tahayyür, tefekkür ü endîşe, zer’ ü hars, zînet ü nezâfet.

Zıt Anlamlı Tekrarlar
Kıçı başı nâ-ma’lûm tekne gibi bir gûne turfe kayıklardır.

Şeb rûz cemâ’at-i kesîreden hâlî değildir.
Câ nib-i şimâle cümle hayyâl-ı küheylân atlı asker ile ol gün ol géce ılgar edüp…
Âyende vü revendeye temâşâgâh makdûr-ı beşer değildir.
Asl u fer’ini bilmezler.
Şehrin enderûn u bîrûnunu ol kadar te cessüs etdiler kim mümkün olup nâm u 

nişânından haberdâr olamadılar.
Cümle sağîrü kebîr iki yüz topdur.   
Şu yerlerüŋ yemîn ü yesâ rın da…
Ve cümle zîr ü bâlâsında yedi yüz hâne-i muhtasarı vardır.
Cümle hâs u âvâmuŋ re’yiyle…

Bağlama Grubu
Ammâ bu Dilâver Paşa dahi şecî’ ve gâzî-i yektâ idi.

Böyle bir kûh-ı azîm ve yaylağ-ı kadîm Deşan dağıdır
Karayazıcı ve Sa’îd Arab ve Kalenderoğlu nâmân celâlîler…
Bir câmi’i ve su sarnıçları ve gılâl anbârları ve yedi sekiz aded hûrde topları ve kifâyet 

mikdârı ce behânesi dahi vardır. 
Kâh düşerek ve kâh kalkarak ve kâh piyâde olup kar sökerek…
Sinop ile Samsun’uŋ arası dört merhale yerdir.
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Sıfat Tamlaması
Bu kal’a içre yetmiş kadar toprak örtülü neferât hâneleri vardır.

Cümle tokuz mahalle ve bin altı yüz türâb-ı pâk ile mestûr, tarz-ı kadîm, ber-cânib-i 
kal’a kayası zeylinde hevâ dâr hâne-i zîbâlardır.

Bir katar-ı katır ve yüz top sûf ve on iki kılıç kimi sîmli ve altısı kara kılıç ve üç gaddâre 
ve sekiz tîrkeş ve yedi raht ve altı celeb kalkanı ve bir gümüş pîş tahta de vâtı sâfî altun kitâbe 
ile müzeyyen olmuş ve iki çalar sâ’at ve yedi akreb sâ’at ve on top Keşân katîfesi ve üç kîse 
guruş dahi verüp…

İmdi şu keçe kaplı küçük kapudan içeri girmiş ola.
Bin aded sûf ve muhayyer işlenir dezgâh vardır.
Bizler dahi işsiz güçsüz âdemler bu dere içinde temâşâlarına varup…

Farsça terkip yapısı içinde sıfat tamlamaları yaygındır.
Andan aşağı bu kûh-ı bâlânın dibinde…
Cümle a’yân-ı kibâr ile ehl-i esnâf-ı sığâr hedâyâların arz edüp gel diler.
Yetmiş ‘aded bâğ u bâğçeli saray-ı âlîler ve azîm binâlar vardır.
Niçe saray-ı zîbâlar dahi vardır.
Bir kazgan-ı kebîri germâ-germ âteş üzre koyup…

Tekrar grupları ile bağlama grupları arasında ne gibi farklılıklar vardır? Açıklayınız.

İyelik Grubu ve İsim Tamlaması

İyelik Grubu
senüŋ destiŋde, anlaruŋ lisânı.

Benüm oğlum, benüm diyârımda bir ejdehâ peydâ olup, senüŋ kerîmelerüŋ ol böcüğün 
gıdâsı olmadan… 

Belirtili İsim Tamlaması
Nehr-i Araz’uŋ cânib-i kıblesi umûmen kılâ’ [u] büldânları… 

Hakîr bu ma’sûmu görüp âlem-i hayretde kalup gulâmuŋ babasına eyitdim “Ey pe der! 
Bu ma’sûmuŋ vâlidesi sağ mıdır?” dedim. 

Bu şehrüŋ cümle halkı evlâd u ıyâlleriyle bu Gümüşhâne’ye hizmet ederler.
Enûşirvân’uŋ kızları.

Belirtisiz İsim Tamlaması
Umûmen kılâ’ u büldânları Azerbaycân hudûdı add olunur.

Hâlâ eyâlet-i Kars’da sancak beği tahtıdır.
Altı kahve dükkânı vardır.
Bu mahal dahi Kal’acık hâkinde yüz hâneli ve bir câmi’li Etrâk köyidür.
Tekfur Sarayı Ham mâmı…

Farsça terkipler Türkçe isim tamlamalarıyla birlikte çok yaygın kullanılır: 
Bu kal’a-i Kağızmân dahi Araz’uŋ karşu kıble tara fında olmağıla Azerbaycân hu-

dudundadır.
Revânuŋ cânib-i garbîsin de nümâyân olan Ağrı dağı bu Kağızmân’a karîbdir…
Cemî’î der ü dîvârları müşk-i amber-i hâm ile mahlût olmış cibiz kireci ile sıvan mışdır.
Menzil-i karye-i Şeyh Şâmî Sultân.

1
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Aitlik Grubu
Avlonya ile Delvinye mâbeynin deki Dukad dağlarında sâkin olurlar.

Ve cemî’î Anadolu ve Rûmeli câniblerindeki eyâletlere kapucubaşılar gidüp
Geçen günlerdeki meşvereti miz üzre…
İbrâhîm elindeki topı Bâyezîd’e urur şeklinde nazar edüp…
Cânib deki dağları serâpâ bâğlardır.
Üzerindeki yor ganı şerâre-i şem’den ihrâk olup azl olındı.
Er Sultân’ı evvelki eşkâliyle görüp selâm verdi.
Şehr içindeki câmi’ ensesindeki evc-i âsumâna peyveste olmış kayaya nısf sâ’atde urûc 

olınur.

Birleşik İsim
Kara Hayda roğlu, Evliyâ Çelebi, Karaca Ahmed, Süleymân Hân Câmi’i, Murâd-ı Sâlis 
Câmi’i, Abdurrahmân bin Ali ibn Ahmed el-Bistâmî.

Birleşik Kelime Olarak Birleşik İsimler
Kızı lırmak, Beğbâzârı, Nallıhân, Hasankal’ası…

Birleşik Fiiller
İsim ile fiilden oluşanlar:

Şâd eyledi, ziyâret eyleyecek, selâm verdi, aleyk alup, mahrûm koma, karâr etdiğimizde, 
güzer edemeyüp….

Azerbaycân hudûdı add olınur.
Zehâ’ir ve mühimmât [u] levâzımât gönderüp imdâd ederlerdi.
Gemi direklerin kazıklar kakup bend etdiler…
Cân havliyle gerüye nazar etdim.
Mü verrihler lisânıyla âb u tâb verüp ta’rîf ve tavsîf ey lemişlerdir.
Kürek çekerek ubûr ederdi.
İşiden âdemlerüŋ zehresi çâk ola yazdı.
Fiil ile fiil olarak:
Ol gice Sultân Mustafâ dahi merhûm olunmuş bulundu.
Hikmet-i Hudâ âsitâneye ulak lar gitdiği gice bir kuru sovuk oldu kim cümle as ker-i 

İslâm ka’r-ı zemîne gire yazdılar.
Az kaldı kim kal’adan aşağı pertâ ede yazdım.
Ejderin tâb u tüvânı kalmayup Saltık Sultân’ı koy verir.
Anın boğazına bir burgu asa kosa lar.

Unvan Grubu
Ağa, beğ/bey, devletlü/devletli, efendi, han, hazretleri, paşa gibi unvanlar ve hitap ifadele-
ri genel olarak isimlerden sonra gelir. 

Varvar Alî Paşa, Kara Sefer Paşa, Azîz hazretleri, Koca Mevlevî Vezîr, Destârî Murtazâ 
Ağa, Vezîr Küçük Çavuş Paşa, Abaza Kara Hasan Ağa, Kaya Sultân, Küçük Çavuş Paşa, 
Dede Efendi, Üsküdarî Mah mûd Efendi, Hacı Hamza, Pîr Dede Sultân, Ebü’l-feth Hân, 
Mevlevî Koca Dervîş Mehemmed Paşa, Devletlü vezir.

Derviş, mevlâ ve şeyh gibi unvanlar isimlerden önce kullanılır.
Mevlâ Kemâleddîn eş-şehîr Bakara Dede, Şeyh Hazret-i Abdâl Mûsâ, Derviş Mehmed.
Din büyükleri, padişah ve dini kitaplar için Farsça terkip yapısında hazret-i unvan ola-

rak yaygın kullanılır.
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Hazret-i Risâlet-penâh, Hazret-i Kur’ân-ı Azîm, Hazret-i Alî, Hazret-i Mesîh, Hazret-i 
Ömer, Haz ret-i Sultân Bâyezîd-i Velî, Hazret-i Mûsâ, Hazret-i Resûl-i Ekrem, Haz-
ret-i Mevlânâ-yı Celâleddîn-i Rûmî, Hazret-i Hamza, Hazret-i Muham med, Hazret-i 
Fâtımatü’z-Zehrâ, Hazret-i Havvâ.

 
Birleşik isimler hangi bakımdan unvan grubundan ayrılır? Açıklayınız.

Ünlem Grubu
Bre çağırma, haykırma, kızgınlık, dikkat çekmek ve hitap için kullanılır.

Bre oğullar!, Bre gâzîler!, Bre ev ıssı!, Bre hey hacı baba!, Bre hey kar daşlar!, Bre hây 
cân kurtaran Evliyâ Çelebim. Bre benim zî-akl Aristo-yı zû-fünûn ve şâ’ir ü mâhir ve mu-
sannif ü mü’ellif oğlum!

Hey, behey hitaplarda ve dikkat çekmek amacıyla söylenir. 
Hey ömrlerimin varı!, Hey beğim!, Hey demirayak paşa!, Hey kurbân!, Be hey Katırcı-

oğlu!, Behey hacı baba! 
Ey, hey ünlemleri hitaplarda ve çağırmalarda kullanılır. 
Ey pe der! Ey imdi baba!, Ey ümmet-i Muham med!, Ey imdi yiğit!, Ey Kayser-zemîn 

âlü�esi!, Ey Resûlallah!, Ey Hânım!, Hey Çalap!

Yâ ünlemi din ve devlet büyüklerine hitapta kullanılır.
Yâ Hayy!, Yâ Kayyûm!, Yâ Hızr-i İlyâs!, Himâye yâ Er Sultân!, Yâ sultânım!
Gör, bak, baka a ünlemleri ricada bulunmak, dikkat çekmek, uyarmak ve konuyu vurgu-

lamak için kullanılır.
Bak a cânım hacı baba!, Bak a Yıldırım!, Bak a Yûsuf!, Bak a Paşa!, Bak a ümmet-i 

Muhamme dim!, “Bak a oğlum!, Bak bana!, Gör oğlum! 

Âh, a, âh cânum/cânım, cânum/cânım ünlemleri dostluk, sevgi ve samimiyet bildirir.
 Âh cânım!, A benim cânım!, Cânım usta Alî!, “Cânım Dede Efendi!, “Cânım baba!, 

Cânım Murtazâ Paşa!,
Âh cânım! Nedir bu sende olan çâr-ebrû ve âh nedir bu sende olan zekan-ı müşekkel, 

nedir ol kirpik-i mûjgân-müjeler, nedir ol yed-i kudretle vesmeli ayn-ı gazâller, âh nedir 
ol la’l-gûn münevver yüzler ve çeşm-i gazâl gözler”

Amân, hay, sakın, vay, ay vay edatları, uyarı, can sıkıntısı, hoşnutsuzluk bildirir.
Amân ey ümmet-i Muham med, amân!, Sakın avretine deme!, Sakın Evliyâ Çelebi!, 

Vallahi hacı baba!, Hay Kara Hayda roğlu!, Sakın kâfirler!, Aman, aman ey güzîde-i Âl-i 
Osmân!, Vay ol kesin hâline!, Vay ol aşçının hâline!, Ay vay Murtazâ Paşa, ay vay! 

Aşağıdaki ünlemler kızgınlık, tehdit, saygı, merak gibi çeşitli duygusal durumları ifa-
dede kullanılır.

Hay hay gidi De�erdâ roğlu Mehemmed Paşa!, Vallahi hacı baba!, Vallahi Evliyâ Çele-
bi!, Vallahi Sultânım! 

Sayı Grubu
Yüz altmış, üç yüz, yüz bin, bin iki yüz, üç kerre yüz bin, 

Ve derûn-ı kal’ada yedi bin yedi yüz sağ u sol ve azeb-i hisâr kaldı. 
Ba hâdır Girây Hân’ı yetmiş bin askeriyle ve sekiz kerre yüz bin atlarıyla Moskov diyârın 

nehb ü gâret et meğe fermân edüp on üçüncü günde…

Edat Grubu
ki (kim) edatı diğer edat ve isim soylu kelimelerle birlikte zarf görevli kalıplaşmış edat 
grupları yapar: 
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çün ki: o vakit ki, dolayıdır ki
Çün ki İpşir mürd oldu, Van’a bu askerimizle girmeyüp Van taşrasında meks edüp…
hakkâ ki: Doğrusu, gerçekten de
Hakkâ ki ol asrın ikisi de gerçek erleridir.
hâlâ ki: Şu anda, şu ana dek
Hâlâ ki bir cânibe gideceğimden bir kimese ne nüŋ haber u âgâhı yok idi.
hâşâ ki: Haşa, asla, Allah korusun
Hâşâ ki âsî olaydım.
kaçan kim: ne zaman ki
Kaçan kim lodos rüzgârı şiddet üzre esdükde talattum-ı deryâ cûş [u] hurûşa gelüp…
tâ ki: o vakit ki, ne zaman ki
Tâ ki bir âdem bu sarâyâ kem kasd ile girse yâ sarâydan bir şey serika edüp taşra çı-

karken bu arslan-ı âteş fişânın şerâresinden ve öbür esedün na’rasından harâmî ve sârık 
herî�er helâk olurdı.

Son Çekim Edatı Grubu
berü / beri
Sen niçün yedi gün den berü bu Gönye kal’ası imdâdına yetişmedin.
Dağıstân’dan beri gelüp bu mahalde nehr-i Kür’e mahlût olur.
dek / tâ…dek
Tâ Ebü’l-feth Sultân Mehemmed asrına dek Uzun Hasan mu’ammer olup…
Kaşları iki parmak enli ördek zülüfü gibi büklüm büklüm siyâh kaşı tâ ku laklarına dek 

varmış
Sabâha dek beş karış kar yağdı.
doğru / toğru
Anı gördük bu hakirüŋ olduğı dağa doğru at boynına düşüp gelerek karâ rı firâra mü-

beddel ederek gel me de.
Anı gördük, bir niçe yüz Varvar askeri kümelenüp bizim temâşâ etdiğimiz dağ cânibine 

doğru firâr edüp gelirler.
Cezîre-i Girid önün den ubûr edüp Malta’ya doğru azîmet eyle.
içün
Hakîm Şorakir bu şehr imâr olurken bulduğu içün…
Ulama Paşa Gürcîstân’ı kab za-i teshîre almağ-içün binâ etmişdir.
Bu mâdde içün on bin guruş alup…
Ammâ sizüŋ hâtıruŋuz içün katl etmem.
gayri
Bunlardan gayri mesâcidlerdir. Bundan gayrı niçe ulemâları vardır. 
Bundan gayrı ne hâl olduğun bilmedik.
Bu nehr-i Furat’dan gayrı yetmiş iki aded nehr-i azîmler cümle bu Erzurûm 

cibâllerinden ve Diyârbekir kûhlarından tulû’ edüp cemî’î Rûm’a ve Irâk-ı Arab’a ve 
Acem’e müstevlî olur.

Ve bu nehr-i Furât ile nehr-i Asî’den gayrı Arz-ı Mukaddese hudûduna cereyân eder 
nehr yokdur.

Kûh-ı Kâfı İskender’den sonra Kalmuk tâ’i fesinden gayri görmüş benî Âdem yokdur.
gerü
Bize kal’a-i En gürü’ye kapanup celâlî olmak şimden gerü harâm dır.
gibi
Evvelâ ekâlîm-i seb’ada kuyumcuları gibi üstâd-ı kâmil zer-gerân bir diyârda yokdur.
Engürü kerpiçi gibi bir kalıba dizilmişdir.
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Her dânesi mutabbak verd-i hamrâ gibi olup râyihası âdemin damağın mu’attar eder.
Deryâ fırtınası ol kamışlar dan gemi içine giremeyüp bu gemiler Karadeniz fırtınasın-

da mantar gibi yüzer. Kıçı başı nâ-ma’lûm tekne gibi bir gûne turfe kayıklardır. 
Bir tarafdan kılıç gibi keskin kış gelüp Azak deryâsı iki kulaç mikdârı donar. 
Ve gözleri uğu kuşu gibi müdevver elâ gözleri var,
Kimi kûh-ı Bî-sütûn gibi altı boş dur, kimi ejderhâ gibi yukarıdan aşağı süzülmüş, kimi 

arslan-sıfat, kimi fil cüssesi gibi gûnâ-gûn acebe-heybet kayalardır.
göre
Hîn-i seferde bu erbâb-ı zü’ama ve erbâb-ı timaruŋ kânûn üzre cebe lüleriyle ve 

paşasınuŋ hâssına göre cebe lü leriyle cümle üç bin müsellah ve müzeyyen asker olur.
Her ne gûne maksûd u merâmına göre yoluna bin cân ile yüz bin baş ve İpşir oğlınuŋ 

başı yolına fedâ dır
Anı söyle şüp ne zuhûr ederse ana göre mektûblar yazup İpşir oğlumdan da mektûblar 

alup gidesin
içre
Nehr-i Ço ruğ içre şinâverlik edüp…
Kayıklar içre beşer onar mikdârı mest [ü] medhûş
Ol gün bu mahalde ikâmet olunup dağlar içre sadâ-yı Allah Allah evce peyveste olup…
ile
İki bin mikdârı âdemleri ile sarâyda kal dı.
Rüstem-i Sâm-akrânlar ile niçe gazâlarda bulunduk.
Alay-ı azîm ile Erzincân kapusundan taşra çı kup
Şâh ile şatranç oyna duğu meşhûr-ı âfâkdır.
kadar
Bi-emri Hudâ bu mahalde boşanup bu kadar hayvânât ve bu kadar benî Âdemi birbiri-

ne mahlut edüp hâr-ı hâşâk-vâr bu kadar nüfûsu torlayup ve toplayup götür mede.
Yetmiş kadar toprak örtülü neferât hâneleri vardur.
mâ’adâ (-dan başka)
Cân u başdan ol duklarından mâ’adâ açlık dan batîü’l-hareke olup susuz şiddet-i hârda 

harâ retden helâk mertebesine vardılar.
Ve bu çeşmelerden mâ’adâ bu şehr içre cümle yigirmi üç bin hânedânda birer uyûn-ı 

câriye mukarrerdir.
nâşî (-dan dolayı)
Hükkâm-ı selefüŋ müsâmahalarından nâşî bir dürlü tedâriki görülmeyüp..
sıra
Esbâb-ı ihtişâmla rıyla önleri sıra hakîrin kırk aded tevâ bi’leri dahi önümüz sıra gi-

derken…
Ardım sıra gelmeyenin vay hâline!
Andan aşağı haymelerimize geldikde ardımız sıra elli koyun ve bin kadar beyâz ek-

mek ve yedi sekiz katır yükü meyve-i gûnâ-gûn ve avşıla şerbetleri kal’a hâkimi sultândan 
gelüp…

soŋra
Ziyâretlerden soŋra Bârû köyün den kalkup…
Ve memecik ekmeği memâlik-i Âl-i Osmân’da Sabanca somunundan soŋra Lâdik şeh-

rinin meme cik ekmeği rub’-ı meskûnda pembe-misâl ve beyâz ve hâs olması sebebiyle 
meşhûr-ı âfâkdır. 

öte
Ve kasabası cânib-i garba Akçaşar tarafında iki sâ’atde nehr-i Melan suyundan öte 

kasaba-i Üskûbî, ma’mûrdur.
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ötürü
Sır saklamak kolaydır, ammâ bu kadarca şeyi sen bana neden ötürü verirsin.
taşra
Kal’adan taşra çıkup giderken kal’adan toplar atılup cümle kü�âr atlanup…
üzre 
Basîret üzre olun. 
Hîn-i seferde kânûn üzre cebelü leriyle sekiz yüz asker olur. 
Menzilden menzile yedi sekiz sâ’atde at üzre gelince…

Azerbaycan bölgesi eserlerinde teg, tegi, kimi, kimin (gibi) ve sarı (doğru) edatları 
yaygın kullanılır. Menüm teg (benim gibi), senüŋ kimi (senin gibi).

Osmanlıcada kullanılıp da Türkiye Türkçesinde kullanılmayan son çekim edatları hangileri-
dir? Bunların yerine hangi son çekim edatları kullanılmaktadır?

İsnat Grubu 
Ve sekiz aded üstü açık kaynak ılıcalar vardır.

Başı serâmed çam ağaçlarına be râber başı büyük,
Üsti bir tahta örtülü kasr-ı âlîdir.
Eğer içi boş dökme makûlesi bir kâr olursa…
Levendâne beş kıllı ve tahta göğüslü ve yigirmi altı perdeli gevdesi büyük bir sâzdır.

Datif Grubu
Bizim sandalımıza yakın…
Merkez Efendi türbesi cen binde kendülere mahsûs türbelerinde medfûndur.
Okka bir akçeye üzüm ve okkası iki akçeye Nâzlı incîrim…

Lokatif Grubu 
Kırk senede bir cümle resenbâzlar ale’l-ittifâk cem’olup… 

Bu tâ’ife-i dihkânî ya’nî ekinci, ayaklarında çarıklar ve eyinle rinde abâ ve kabâ dola-
malar ve gûnâ-gûn hırka-i peşmîneler ve başlarında tâc-ı gûnâ-gûnlar üzre tel ler ile zeyn 
edüp…

Ablatif Grubu
havf ü hatar dan emîn…

Ba’zısı soğandan ve pestilden ve hurmâdan hil’atlar geyüp ellerinde cevizden tesbîh ve 
başında keçi boynuzundan çelengler…

Fiil Grubu
âteşe göyündürmek, dikkat etmek, şeyhiyle ziyâret etmek, serdâr-ı mu’azzam olup gitmek…

Üsküdar’a geçmek fermân olunup…
Şehzâde Ahmed Hân’ı cülûs etmek istermiş.

Partisip Grubu
Bâlâdan düşman üzre taş ve kumbara bırağacak delikler vardır.

Ocak içine ka zan asacak demir zincir…
Cânib-i erba’asında pâk u pâkîze kurbân postlarıyla döşen miş her post üzre birer sâhîb-i 

ma’rifet ehl-i ilm u fâzıl ve âlim u fâzıl cânlar vardır.
Böyle kehkeşân-âsâ semâ ya ser çekmiş kûh-ı bülendlerdir.
Kurşum darbından bir rahne dâr olma duk yer kal mamışdı.
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At ve mâl u menâl isteyen, ata ve silâhına kâdir olan yiğitler gelsin.
Sayf u şitâ da dâ’imâ kırmızı kan gibi akar kanlı sudur.

Gerundium Grubu
Sa’âdet lü pâdişâ ha arz olunmadan halâs olup…

Âhir cümle karakulluk çular paşadan on beş kîse bahşîş almayınca cümle sekbân ve sa-
rıcalar bile hareket etmediler.

Sıhhat-i bedenle cihânı geşt ü güzâr etdükçe azacık ta’âm ye ve azacık söyle ve az uyu ve 
ilme çok amel eyle.

Hemçünân Sultâ nım! dedükde hazz edüp şeref-i sohbet le riyle mü şerref olup andan 
kalkup lokmacılık éderek, yemîn ü yesârda kurâları muhar rir-vâr deverân ve seyerân ve 
tahrîr ederek netî ce-i kelâm on gün Çubukovası ka zâsında gez dik. 

 
Kısaltma Grubu
el ele çarpmak, el ele duduşmak, balık sırtı gibi iki araba yan yana ubûr eder.

SÖZDİZİMİ 
Batı Türkçesinin sözdizimi (sentaksı), Türkçenin genel sözdizimi yapısı olan özne + tüm-
leç + yüklem dizisi içinde oluşur. Bağımsız cümlelerin birbirine -up/üp zarf-fiil ekiyle 
bağlanarak oldukça uzun cümleler şeklinde görünmesi ve Arapça ve Farsça kelimelerden 
oluşmuş Farsça terkiplerin yazı dilinde çok yaygın olarak kullanılması bu tarihi şivenin en 
belirgin özelliklerindendir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden alınan aşağıdaki cümleler 
Osmanlı Türkçesi yazı dilinde kullanılan tipik cümlelerdendir. 

“El-hâsıl bu hammâmuŋ ve sarây-ı azîmüŋ ve bâğ-ı İreminüŋ vasfında lisân kâsırdır, 
zîrâ bu merkûm ebniyye-i ibret-nümâlaruŋ hurde-kârlık tasarru�arında ve letâfet ü 
zarâfet ve nezâfetinde asla misilleri yok vâcibü’s-seyr bir hammâm-ı tarz-ı âhardır kim bu 
hakîr kırk bir sene seyâhatinde nazîrin görmemişdür. Üstâd-ı mühendis her kârında var 
kuvvetin bâzûya getirüp eyle san’atlar icrâ et mişdir kim felek-i atlasda eyle bir kârgîrlik bir 
mi’mâr-ı selef etmemişdür.” 

Bu cümlede sarây-ı azîm, bâğ-ı İrem, ebniyye-i ibret-nümâ, hammâm-ı tarz-ı âhar, 
üstâd-ı mühendis, felek-i atlas, mi’mâr-ı selef Farsça, vâcibü’s-seyr ise Arapça tamlama ya-
pısıyla kurulmuştur.

“Berü tarafda Mehemmed Paşa, Erzurûm şitâsın dan imdâd etmeğe iktidârı olmayup ve 
Murtazâ Paşa’yı mahsûra adâveti sebebiyle imdâd et meyüp hâh-nâ-hâh Sultân Murâd’uŋ 
yedi günde feth etdiği Revân’ı, Şâh yedi ayda güc ile alup içeride Murtazâ Paşa zehir nûş 
edüp asker-i İslâm amân ile kal’ayı teslîm edüp bî-silâh taşra çıkdıklarında (… ) kimi şehîd 
ve kimi atıyla firâr edüp dağlara düşdü.

İngiltere’nin âb ü hevâsında letâfet olmadığı misillü dâ’ima âyine-i âfitâb-ı cihân-tâbı 
gubâr-ı gumâm ile mağmûm ve mükedder olması sebebiyle ahâlîsinin dahi mezâyâ-yı 
tabâyi ve emziceleri muğber olup herkesde ma’nevî bir inkisâr-ı derûn mevcûd olduğun-
dan ve makâm-ı üns ü lügat olacak kahve dükkânları bulunmadığından ehibbâ ve âşinâsı 
olmayan gurebâ takımı bir vechle eğlenemez.

Ve ba’zılarda da hayvânlarla oynamak merâkları olmağla bunların kimisi bârgîrlerin 
burnuna ve sırtına boya ile dürlü resimler yapdıkdan başka kuyruk ve kulaklarını keser, ve 
burunlarına çıngırak takar ve beher gün alâka etmiş gibi işini gücünü terkle, yemez içmez, 
hemân onun yüzüne hayrân hayrân bakar.

Bu hâlde iken bir gece tûfân-ı azîm olup cümle haymeler kar ve buz altında kalup niçe 
bin âdemüŋ eli ve ayakları donup (…) Abaza askerüŋ akîblerine düşüp rûz-merrede yeni-
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çeri tâ’ifesin kıra kıra Hınıs ve Mama Hâtûn nâm menâzillerde niçe bin benî âdemüŋ dest 
u pâları donup (…) bürüm eyleyüp bir kuyuya doldurdular.

Bu cümlelerde -up/üp ekli ulaçlar ile “ve” bağlacı bağımsız cümleleri birbirbirine bağ-
lamaktadır. Bunlar Osmanlı Türkçesinde, günümüzdeki virgül veya nokta işaretinin işle-
vine benzer bir görev yüklenmiştir.

Secili Cümleler
Osmanlı nesir dilinde çok yaygın olmasa da birleşik cümle yapılarında cümle içi kafiye 
(seci) söyleyişe şiirsellik kazandırmak amacıyla kullanılan bir üslup özelliğidir.

firâr ile karâr arasında seci:
Ve karılar erbâb-ı hevâ ve iltifatdan olduklarını anladığımla dışaru çıkma bahanesiyle 

fesimi yanlarına bırakdığım gibi firâr ve cây-ı ârâmımda karâr eyledim. 
tuyûr ile sürûr arasında seci: 
Şükürler olsun ki birkaç ahbâb peydâ edip onlarla sohbet ederek def ’-i inkıbâz ve 

kesb-i inşirâh ile ekser evkâtda dahi Recens-Pargda bulunan hayvânât bâğçesine gidip 
envâ’-ı vuhûş u tuyûr temâşâsiyle iktisâb-ı sürûr eder idim. 

te’essüf ile tekellüf arasında seci:
Bulunduğum hâne sâhiblerinin kemâl-i mürüvvetleri derkâr olup hakkımda i’zâz ü 

ikrâm ederek fakat lisân bilmediğime te’essüf ve râhatsız olmamaklığım içün aşurı tekellüf 
eder ve kelâm-ı işâret ü îmâ ile anladırlardı.

Fiil Cümlesi
Yüklemi çekimli fiil olan cümlelerdir.

Andan çarh-ı felek-vâr ol meydânda baş ve el ve ayak ile araba tekerleği gibi deverân 
etdikde dest ü başın dan aslâ bir uzvı görünmeyüp fırlak gibi dönerdi. 

Cümle halk hayrân kalup hazz u safâ ederdi. 
Hudâ âlimdir ol cüsse ile ne kendüsi ve ne şîşeler zerre kadar hareket etmeyüp biri 

dahi münkesir olmadı. 
Paşa efendimiz bu Monlâ köyünde on gün tekâ’üd etmeğe karâr verüp sâ’ir nevâhî 

kurâlarından zahîreler gelirdi.
Gürcî ve Moğol lisânında kal’a-i Hor Kinkevr derler. 

İsim Cümlesi
Yüklemi isim veya isim soylu bir kelime veya kelime grubu ile ek-fiil olan cümlelerdir. Bu 
dönemde henüz ek-fiilsiz isim cümlesi oluşmamıştır. 3. tekil şahıs ek-fiil formu çoğunluk-
la –dur/dür şeklinde yuvarlak ünlülerle olsa da yavaş yavaş küçük ünlü uyumunun sonu-
cu olarak –dır/dir dar ünlülü şekiller de görünmeye başlamıştır:  

Bânîsi Enûşirvân’dur. 
Kal’ası bir püşte üzre şekl-i muhammes seng-binâ bir sûr-ı ra’nâdur.
Ammâ cirmi ma’lûmum değildir.
Cümle üç yer de kârgîr binâ mihmânsarây-ı ra’nâ vardur.
Am mâ bu şehirde aslâ kurşumlu âsâr-ı binâlar yok dur.
Ammâ cümleden Hudâverdi Hân sarâyı ve Hamza Sultân ve Pîr Budak Sultân ve Elem Şâh
Hân sarâyları bâğ-ı İremlerdir ve cümle hâk-i pâk ile mestûrdur.



5. Ünite - Söz Dizimi 119

Basit Cümle
Yan cümleye sahip olmayan tek yüklemli cümlelerdir.

Elbette şimdi bir arbedemiz geçer.
Şimdi görürsün.
Bu taraf hânuŋ yolı tara�arıdır.
Sultânım, vallah ve billah ve tallah, üç yıldır bizdedir.
Bizi hayır du’âdan ferâmûş etmeŋüz.
Yine sadede rücû’ édelim.
Ol Fâtiha hebâya mı gitsin?

İsim-fiil, ulaç ve sıfat fiillerle oluşmuş cümleler anlam yönünden birleşik cümleye ben-
zer özellikler gösterse de yapı yönünden basit cümledir.

Ve vecîh-i edîb, hulvü’l-lisân ve lebîb-i müntesib olduğu kibâr meclisinde herkesi hayr 
ile yâd ve ihsâna teveccühlerin tebşîr ile niçe mahzûnu şâd kılmağa mu’tâd etmişlerdi.

Âfitâb-ı âlem-tâb kulle-i felekden tulû’ etdükde pertevi bu hü ce rât-ı gûnâ-gûnlara pertev ur-
dukda her bir hücreden bir gûne güneş ziyâ verüp çeşm-i benî âdem bakmağa tâkat getiremez.

Sıralı Basit Cümle (-up/üp Ulaçlı Cümleler) 
Öznesi aynı, birden çok yüklemli basit cümlelerdir. Osmanlı yazı dilinin tasvir ve tahki-
ye konusunda kullanılmış en yaygın cümle çeşididir. Yüklemler –up/üp bağlacıyla bir bi-
rini izler. Bu cümle yapıları birbirlerini sebep-sonuç ilişkisi, durum veya zaman sırası ba-
kımından açıklasa da basit yapıyı devam ettirir. Bu durumda –up/üp bağlaçlı cümleler en 
sondaki çekimli fiilin zaman ve şahıs özelliklerini taşır. 

Anlara merhamet edüp içlerinden bir kaçın çıkarup on al tısın Evliyâ’ya verüp bunla-
rı yuvalarına kodıydım. 

Monlâ Muhammed harârı içinden biraz çaput ve pembe ve şarmut pâreleri çıkarup 
huddâmlarıyla kapuların menfez deliklerin cümle dıkayup yine meydâna gelüp harârından 
bir bardak çıkarup suyundan bir pâre nûş etdi.

Yukarıdaki mismardan yılan gibi süzülüp baş aşağı olup aşağıdaki mismâra berk ya-
pışup yukaruda kalan mismâra ayağının üsteki mesh olacak yerlerin ve ayaklarınuŋ par-
makların devirüp çengel edüp aşağı mismardan ellerin boş koyup baş aşağı ayağı üstünden 
asılup ser-nigûn niçe fünûnlar gösterirken belinden çe kicin çıkarup ayağı üstünden asıl-
mış iken aşağı mis mârı çekiç ile ura ura çıkarup yine yukaru mismâra süzüldü.

Devrik Cümle 
Elimizdeki yazılı belgelere göre devrik cümle çok başvurulan cümle üslubu olmasa da ko-
nuşma dilinde daha çok rastlanır.

Bre gider, hey Şânî Efendi bu sözü.
Gel birâder seni Şâm’da Murtezâ Paşa’ya götüreyim.
Bennâ Arab dilinde mübâlağa ile ism-i fâ’ildür, ziyâde yapucı démek ma’nâsına.
Gayri ibret-nümâ âsâr-ı binâsı kal’asından gayrı yokdur.

Soru Cümlesi
Zeyd geldi mi? 

Zeyd mi geldi?
Zeyd kandadır? (Zeyd nerededir?)
Kandan geldüŋ? (Nereden geldin?)
Kande giderler? (Nereye giderler?)
Kanı? (Hani?)
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Kaç akçaya alduŋ?
Néçeyedür? (Fiyatı kaç para?)
Nicedür? (Nasıl?)
Acebâ bir şey mi ısmarlayacak?
Bre cânım. Ne garîb temâşâ, elli at çok değil midir? 

Yukarıdaki açıklamalara ve örneklere dayanarak Osmanlı Türkçesinin cümle yapısının en 
önemli 3 özelliğini açıklayınız.

Bağımsız Birleşik Cümleler
Birbirini açıklama, kabul, karşıtlık, öneri, sebep-sonuç ve seçenek gibi özelliklerle açıkla-
yan bağımsız cümle yapılarından oluşmuş cümlelerdir. Bu cümleler bazen kendi başları-
na bağımsız cümle olarak değerlendirilseler de fikir, anlam dizgisi ve zaman bakımından 
bir birliktelik gösterirler. Bu tür cümlelerde ikinci cümle ammâ, ancak, lâkin, yoksa/yoh-
sa, zîrâ gibi edatlarla başlar.

Sa’âdetlü vezîr, senden hoşnuduz, ammâ Kudde Kethüdâ ve Emîr de�erdârı istemezüz.
Bunun emsâli niçe yüz yaylaları Rûmeli’nde seyr ü temâşâ etdük, ammâ Erzurûm’uŋ 

Bingöl yaylası gibi Adana’nuŋ bu Ramazânoğlu yaylası gibi yaylağ-ı azîm görmemişim.
Niçe yerde hayrât-ı mütekâsiresi vardur, ammâ bu Ulukışla hayrâtının nazîri meğer 

Şâm’uŋ garbında ve cenûbında Sinân Paşa hânları ola.
Cümle altı yüz dükkândır, lâkin kârgîr binâ bezzâzistânı yokdur, ammâ cümle zî-

kıymet eşyâ mevcûddur.
Kal’ası ve şehir harâb olup, ancak üç yüz Urbân hânesi vardur.
Ermenî kavminüŋ Çingâ ne sidür, ammâ cümlesi İncîlî ve millet-i Mesîhî’dür, ancak 

mezâhib-i bâtılaları Rûm gibi değildür.
Téz haklarından gelin, yoksa biz onların haklarından gelecek vakti bilirüz.
Tahsîl edüp tîzce gelesün, zîrâ getirdüğüŋ emr-i şerîfde ve mektûb-ı mahabbet-

uslûblarda neler tahrîr olundu ğın sen bilirsin.

Bağımlı Birleşik Cümleler
Bağımlı yan cümlelerin ana cümleye bağlandığı cümlelerdir.

Şartlı Birleşik Cümle
Bu cümlede, yan cümle ana cümleyi şart bakımından açıklar. Şart kavramı sentaks için-
de şarttan başka zaman, derece ve durum da bildirebilir. Şart cümlesi genellikle (eğer/
şâyed)…ise veya –sa/se yapıları içinde kurulur.

Müşk-bâr âdem yanlarına varsa hazz-et mezler.
Ve İslâmbol’dan firâr eden kul ve karavaşları kayd u bend edüp sâhibi çıkarsa müjde-

sin alup verirler.
Bir oda yeni çe riler ile hıfz u hırâset edüp bir âdem bu sahrâda koyun otlatsa ve fısk 

etse hakkından gelir.
Cümle vilâyet lerde ne kadar taş kesen var ise pür-silâh olup ellerinde bunların dahi 

Ferhâdî kazmaları ve küsküleri ve varyaları ve kamaları ve kürekleri ve küfeleri ve belle-
rinde teberleri ile bu uslûp üzre bir hây-hû ile ubûr ederler.

Fevt ol duk larında mutasarrıf oldukları tîmârı ve mîr-i aşîret liği oğluna verilir, evlâdı 
yok ise akrabâlarına veri lür.

Şân-ı şerîfine ne lâyık ise eyle.
Eğer sabâha te’hîr buyurursaŋuz seksen bin âdemüz, cümle hâzır olup fermân-

berüŋüzüz”
Eğer kuşı bir nezâ ketle sayd edebilirsen bu bezâstende kâr edebilirsin.
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Ki’li Birleşik Cümle 
Türkçede bağımlı yan cümleler yapan Farsça kökenli ki edatının Osmanlıcada hem ko-
nuşma dilinde hem de yazı geleneğinde çok geniş bir kullanım alanı vardır. Bu edat bazen 
kim şeklinde de görülür. 

a. ki’li yan cümle ana cümlenin yüklemini açıklar: 
Bu Bur sa içre olan Ebû İshâk Kâzvinî’nüŋ makâmıdır kim Yıldırım Bâyezîd Hân binâ 

etmişdür.
Ammâ kal’a-misâl olup serâpâ kurşum örtülü hânlar bun lardur, ki tahrîr olındı. 
Sânî Bâb-ı Süthâne’dür ki bu kapudan taşra leb-i deryâda bir nasârâ mahallesi vardur. 
Nâhiye-i pencüm Rûdkat’dur ki kûh-ı Sürhâb’uŋ ar dında ve Tebrîz’üŋ şimâli tarafındadur.
b. ki’li yan cümle ana cümlenin öznesini açıklar.
Cemî’i seyyâhân-ı berr u bihâr u cihân-geşt kimesneler ki ilm-i felekde kâmil ü mâhir 

olanları bu Ruhâ şehrinin tâli’ini burc-ı kamerde bulmuşlar.
Hâl sâhibi niçe bin kibâr vardır ki bâlâda zikri sebkat etmişdir. 
Gâzî Hudâvendigâr ki Edirne Fâtihi Murâd Hân-ı Evvel’dir kim Edirne’den sonra 

şebhûn ile bu kal’ayı feth etmişdir. 
c. ki’li yan cümle ana cümlenin nesnesini açıklar.
Ol zamân bildim ki cemî’i vüzerâ vü vükelâ ve erbâb-ı devlet huzûrında müdâhane ve 

hoş-âmed kelâm lâzım imiş.
Ammâ gördüm ki huddâmlarımdan bana imdâd eder yok. 
d. ki’li yan cümle sıfatları ve zar�arı açıklar.
Ol mertebe zinde ve tendürüst oldum ki değme fetâlar pençemi çeviremez oldular. 
Ebü’l-feth Sultân Mehem med mâh-ı Muharremüŋ on altıncı günü ki yevm-i hamîsdir, 

müstakil pâdişâh-ı kâm-kâr oldu.
“Ki” Edatı Düşmesi Olayı:
ki’li cümlelerde ki edatının düştüğü durumlar olabilir. Aşağıdaki cümlede “anı gör-

düm” (birdenbire gördüm ki) ifadesinden sonra gelmesi gereken ki edatı düşse de ki’li 
yapı belirgindir:

Anı gördüm bu Mahmûdî askerinin çoğu atların bırağup üç bini piyâde, iki bini esb-
süvâr “Allah Allah!” deyüp kayalara yarasa gibi tırnak urarak kayalara çıkup meterislerde 
karâr-dâde olan hân askerleri üzre hücûm etdiler. 

Çün ki, çün kim (ne zaman ki, dolayı), gûyâ ki (sanki), kaçan kim … -sa/se (ne zaman 
ki), tâ ki (ne zaman ki) gibi ki’li birleşik yapılar ana cümleyi sebep, sonuç, benzerlik ve za-
man gibi zarf işlevleriyle açıklar:   

Ol sabah hakîre dahi felek, sovuk cehennemi rûzgâr-ı zorkârın gösterüp gûyâ ki elîm-i 
A’râf ’ı gördük.

“Çün ki bizleri Hudâ’ya ısmarladıŋ, yaverimiz ol azîmü’ş-şân Allah’dır. 
Kaçan kim Nemrûd-ı la’în asrında Hazret-i İbrâhîm vücûda geldikde cümle 

müneccimîn “Yâ Nemrûd! Bu sâ’atde bir evlâd vücûda geldi, senüŋ devletüŋe ve dînüŋe 
ve cânuŋa kasd ediserdür.” dedi. 

Kaçan kim şatt-ı Dicle ve bu nehr-i Furât tuğyân ile cereyân etse iki nehr-i azîm fezâ-yı 
Bağdâd’da birbirine mahlût olur.

Tâ ki mâh-ı şubât geldükde hadd ü hasrın cenâb-ı Bârî bilir bir gûne balık zâhir olur 
kim gûyâ sîm-i hâlisdir.
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İç İçe Birleşik Cümle 
Daha çok eydür/eydir, eyitdüm, dedi, deyüp veya deyü kelimeleriyle ana cümleye bağlanan 
iç cümleye sahip birleşik cümlelerdir. Bazen bu cümleler kalıplaşmış ifadeler olmadan da 
doğrudan ana cümleye bağlanabilirler. Bu tür cümlelerde iç cümle genel olarak ana cüm-
leyi durum, kaynak, sebep, sonuç veya zaman bakımından zarf görevi yüklenerek açıklar: 

“Benden emîn ol!” deyü bu cevâhir hançeri ihsân eyledi.
“El-hamdülillah paşa sağ esen dir” deyü şâdımân oldular.
“Ammâ beni ta’bîr etmeğe komayup yine kendüŋüz ta’bîr edersüz” deyü gördüğü 

rü’yâ-yı sâlihaları bir gayri hüsn-i tevcîh ile ta’bîr etdim. 
“Zâlimsin” deyü seni Vanlular kal’aya komayup top urmuşlar. 
Hakîr eyitdim “Hey gâzîler! Altında atı kalmış yorgun argın ve durgun ulak âdeme 

sarılmak yüklü avrede el urmak gibidir. Bu sizin etdüğüŋüz bu dağlarda Köroğlu et-
memişdür. Eğer merd-i Hudâ isenüz sizden emîn olalum. Hemân yol alup gidelüm!” de-
yüp lütf ile te kellüm edince birisi belinden kılıcın çözüp “Yiğit bu kılıcım pek ey kılıç-
dır. Sende yâdigâ rum olsun. Senüŋ belüŋdeki gümüşlü kılıcı bana ver. Ben de senüŋ bir 
yâdigâruŋ taşıyam” deyüp …

Bağımsız birleşik cümleler ile iç içe birleşik cümleler arasında ne gibi farklılıklar vardır? 
Açıklayınız.

 
Karma Birleşik Cümleler
İçinde birden çok bağımlı birleşik cümle bulunan cümle çeşitleridir. 

Ammâ Çorlu ve Burgaz mâbeyninde kış günleri tamâm altı sâ’at bir menzil-i azîmdür 
kim vakt-i şitâda çamurın fîl-i Mahmûdî ve pîl-i Menkerûsî ve Adana câmusı ve boğası 
çamurın sökemeyüp beher sene niçe bin at ve araba gark olduğundan çamurın karışdur-
duklarıyçün “Karış du ran” derler

Zîrâ Osmân Hân deryâ-misâl asker ile Bursa’yı muhâsara edüp nikrîz zahmetine 
mübtelâ olup gitdikçe illeti müştedd olduğunda ciğer-kûşesi Orhân şehzâdeyi serdâr-ı 
mu’azzam edüp Orhân Bursa’yı feth edüp ılgâr ile müjdesin pederine götür me ye gitdükde 
Bursa feth olduğı mahal Osmân Gâzî rûh teslîm edüp Orhân müstakil pâdişâh olup Hacı 
Bektâş-ı Velî, Orhân hilâfetinde yeniçeri tâ’ifesin peydâ edüp “Âl-i Osmân oğulları üzeri-
ne nâzır olalar!” deyü du’â-yi hayr u senâ etdük le rin den ilâ hâze’l-ân Âl-i Osmân’ın her işi 
yeniçeri tâ’ifesiyle âsân olur. 

Ahâlî-yi mezkûre üç sınıfdan ibâret olup sınıf-ı ûlâ asilzâdegân gürûhudur ki mizâc 
ü meşrebleriniŋ letâfet ü nezâketi hadd-i tavsîf ve sarf-ı nükûd ve mebâliğde olan sarf-ı 
tebzîrleri dâ’ire-i ta’rîfden birûn, sânîsi tüccâr ve bâzergân takımıdır ki bunların orta hal-
li olmalarından nâşî asilzâdegâna bakıp tâlib-i azamet ve aşağılarına bakıp mazhar-ı sat-
vet olmalariyle kibr ü gurûrdan yanlarına varılmaz derece bulundukları hâlde mezkûr 
asilzâdeler kendi kadr ü hîniyyelerinin kemâlini bildiklerinden zikr-olunan ashâb-ı 
gurûra temelluk-i kâzib izhâriyle gizlice gizlice eğlenür…

XVI-XIX. yüzyıllar Türk Dili cümle yapısı içindeki kelime grupları ve cümle çeşitleri için 
aşağıdaki kitaplarınızda bulunan örnek metinlerden ve okuma parçalarından yararlanabi-
lirsiniz:
XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı  XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı
XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı  XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı
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Özet

Batı Türkçesinde kullanılan kelime gruplarının yapısal 
özellikleri hakkında bilgi verebilmek
 Osmanlı Türkçesi, sözdizimi, kelime grupları ve cüm-
le çeşitleri açılarından değerlendirilir. Kelime grupları, 
Türkiye Türkçesinde olduğu gibi tekrar grupları, bağla-
ma grupları, sıfat tamlaması, iyelik grubu ve isim tam-
laması, aitlik grubu, birleşik isimler, birleşik fiiller, un-
van grupları, ünlem grupları, sayı grubu, edat grubu, 
son çekim edatı grubu, isnat grubu, datif grubu, lokatif 
grubu, ablatif grubu, fiil grubu, partisip grubu, gerun-
dium grubu, kısaltma grubu başlıkları altında incelenir. 

 Tekrar Grupları:
 Aynen Tekrarlar: göl cük gölcük
 Eş ve Yakın Anlamlı Tekrarlar: evim barkım, tefekkür 

ü endişe
 Zıt Anlamlı Tekrarlar: şeb rûz, yemîn ü yesâ rın da
 Bağlama Grupları: bir kûh-ı azîm ve yaylağ-ı kadîm, 

Sinop ile Samsun’uŋ arası
 Sıfat Tamlaması: keçe kaplı küçük kapu, hâne-i zîbâlar
 İyelik Grubu ve İsim Tamlaması:
 İyelik Grubu: senüŋ destiŋde, anlaruŋ lisânı, benüm 

oğlum
 Belirtili İsim Tamlaması: gulâmuŋ babası
 Belirtisiz İsim Tamlaması: Azerbaycân hudûdı
 Aitlik Grubu: geçen günlerdeki, cemî’î Anadolu ve 

Rûmeli câniblerindeki
 Birleşik İsimler: Evliyâ Çelebi, Karaca Ahmed, 

Süleymân Hân Câmi’i, Kızı lırmak
 Birleşik Fiiller: şâd eyledi, ziyâret eyleyecek, nazar et-

dim, olunmuş bulundu
 Unvan Grubu: Vezîr Küçük Çavuş Paşa, Abaza Kara 

Hasan Ağa, Kaya Sultân
 Ünlem Grubu: Bre oğullar!, Hey beğim!, Ey Resûlallah!, 

Ey Hânım!, Hey Çalap!
 Sayı Grubu: yüz altmış, üç yüz, yüz bin
 Edat Grubu: çün ki, hakkâ ki
 Son Çekim Edatı Grubu: ku laklarına dek, dağa doğ-

ru, kuyumcuları gibi
 İsnat Grubu: üstü açık, gevdesi büyük
 Datif Grubu: kendülere mahsus
 Lokatif Grubu: ayaklarında çarıklar
 Ablatif Grubu: hurmâdan hil’atlar
 Fiil Grubu: Üsküdar’a geçmek, serdâr-ı mu’azzam olup 

gitmek,
 Partisip Grubu: ka zan asacak, pâk u pâkîze kurbân 

postlarıyla döşen miş,

 Gerundium Grubu: pâdişâ ha arz olunmadan, lokma-
cılık ederek,

 Kısaltma Grubu: el ele, yan yana.
 Cümle yapısı bakımından Osmanlı Türkçesi, Türk-

çenin genel cümle yapısı olan özne + tümleç + yük-
lem dizisi içinde oluşur. Bağımsız cümlelerin birbi-
rine -up/üp ulacı ile bağlaçlarla bağlanarak oldukça 
uzun cümleler şeklinde görünmesi ve Arapça ve Fars-
ça kelimelerden oluşmuş Farsça terkiplerin yazı dilin-
de çok yaygın olarak kullanılması bu tarihi şivenin en 
belirgin özelliklerindendir.

Batı Türkçesi sentaksının genel özellikleri konusunu tar-
tışabilecek ve yapısal inceliklerini gösterebilmek

Secili Cümleler: İç kafiyeli cümlelerdir.
 Fesimi yanlarına bırakdığım gibi firâr ve cây-ı ârâmımda 

karâr eyledim. 
 Fiil Cümlesi: Yüklemi fiil olan cümlelerdir.
 Cümle halk hayrân kalup hazz u safâ ederdi. 
 İsim Cümlesi: Yüklemi isim olan cümlelerdir.
 Bânîsi Enûşirvân’dur. 
 Basit Cümle: Yan cümlesi olmayan ve tek hüküm bil-

diren cümlelerdir. 
 Yine sadede rücû’ édelim.
 Sıralı Basit Cümle (-up/üp ulaçlı cümleler): 
 Anlara merhamet edüp içlerinden bir kaçın çıkarup 

on al tısın Evliyâ’ya verüp bunları yuvalarına kodıydım. 
 Devrik Cümle: Bre gider, hey Şânî Efendi bu sözü.
 Soru Cümlesi: Zeyd geldi mi? Kande giderler?
 Bağımsız Birleşik Cümleler: Birbirini açıklama, ka-

bul, karşıtlık, öneri, sebep-sonuç ve seçenek gibi özel-
liklerle açıklayan bağımsız cümle yapılarından oluş-
muş cümlelerdir.

 Sa’âdetlü vezîr, senden hoşnuduz, ammâ Kudde 
Kethüdâ ve Emîr de�erdârı istemezüz.

 Bağımlı Birleşik Cümleler: Bağımlı yan cümlelerin 
ana cümleye bağlandığı cümlelerdir. 

 Şartlı Birleşik Cümle: Müşk-bâr âdem yanlarına var-
sa hazz-et mezler.

 ki’li Birleşik Cümle: Bu Bur sa içre olan Ebû İshâk 
Kâzvinî’nüŋ makâmıdır kim Yıldırım Bâyezîd Hân 
binâ etmişdür.

 İç içe Birleşik Cümle: “Benden emîn ol!” deyü bu 
cevâhir hançeri ihsân eyledi.

 Karma Birleşik Cümleler: İçinde birden çok bağımlı 
birleşik cümle bulunan cümle çeşitleridir.  

1
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi tekrar grubu değildir?

a. Çi�e çi�e
b. Ma’mûr u âbâdân
c. Şeb rûz
d. Yemîn billah
e. De�er ve kağıt

2. “Süleymân Hân Câmi’i” ifadesi yapı yönünden aşağıda-
kilerden hangisine girer?

a. Belirtili isim tamlaması
b. Birleşik isim
c. Sıfat tamlaması
d. Aitlik grubu
e. Unvan grubu

3. Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesi gramerinde görü-
len kelime gruplarından biri değildir?

a. Unvan grubu
b. İsim tamlaması
c. Son çekim edatı grubu
d. Edat tamlaması
e. Sayı grubu

4. Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesinde görülen son 
çekim edatlarından biri değildir?

a. İçün
b. Göre
c. Kadar
d. Öte
e. Yarın

5. “Böyle kehkeşân-âsâ semâ ya ser çekmiş kûh-ı bülendler-
dir” cümlesinde hangi kelime grupları vardır?

a. Gerundium grubu ve sıfat tamlaması
b. Kısaltma grubu ve isim tamlaması
c. Unvan grubu ve aitlik grubu
d. Partisip grubu ve sıfat tamlaması
e. Ünlem grubu ve aitlik grubu

6. Aşağıdakilerden hangisi secili cümlenin en iyi tanımıdır?
a. İç kafiyeli cümledir.
b. Yüklemsiz isim cümlesidir.
c. Soru cümlesidir.
d. Kafiyesiz fiil cümlesidir.
e. Kafiyesiz birleşik cümledir.

7. “Cümle altı yüz dükkândır, lâkin kârgîr binâ bezzâzistânı 
yokdur, ammâ cümle zî-kıymet eşyâ mevcûddur” cümlesi 
yapı yönüyle aşağıdakilerden hangisine girer?

a. Basit cümle
b. Bağımlı birleşik cümle
c. Bağımsız birleşik cümle
d. Soru cümlesi 
e. Sıralı cümle

8. “Müşk-bâr âdem yanlarına varsa hazz-et mezler” cümlesi 
aşağıdaki cümle kategorilerinden hangisine girer?

a. İsim cümlesi
b. Bağımlı birleşik cümle 
c. Bağımsız birleşik cümle
d. Devrik cümle
e. Karma cümle

9. “Yine sadede rücû’ édelim” cümlesinin türü aşağıdakiler-
den hangisidir?

a. Şart cümlesi
b. Bağımlı birleşik cümle
c. Soru cümlesi
d. Devrik cümle
e. Basit cümle

10. Aşağıdaki hükümlerden hangisi bu dönem Batı Türkçesi-
nin sentaks yapısı için söylenebilir?

a. Devrik cümle yapısı daha yaygındır.
b. Ki’li birleşik cümleler nadir görülür.
c. Sıralı basit cümleler çok kullanılır.
d. İsim cümlesi ek-fiilsiz oluşur.
e. Fiil cümlesinde yüklem isim soylu olabilir.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e Yanıtınız yanlış ise “Tekrar Grupları” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
2. b Yanıtınız yanlış ise “Birleşik İsim” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
3. d Yanıtınız yanlış ise “Kelime Grupları” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
4. e Yanıtınız yanlış ise “Son Çekim Edatı Grubu” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
5. d Yanıtınız yanlış ise “Partisip Grubu” ve “İyelik Gru-

bu ve İsim Tamlaması” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

6. a Yanıtınız yanlış ise “Secili Cümleler” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

7. c Yanıtınız yanlış ise “Bağımsız Birleşik Cümleler” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yanıtınız yanlış ise “Bağımlı Birleşik Cümleler” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yanıtınız yanlış ise “Basit Cümle” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

10. c Yanıtınız yanlış ise “Sıralı Basit Cümle” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Bir kelimenin bazen aynen tekrarıyla, bazen eşanlamlı veya 
zıt anlamlısıyla birlikte bir tek anlam ifade edecek şekilde 
daha çok sıfat veya zarf olarak kullanılması şeklinde ortaya 
çıkan kelime grubuna tekrar grubu denir. Bağlama grubu ise 
“ve” veya “ile” gibi bağlaçlarla bir araya gelmiş farklı anlam-
larda bulunabilen kelimelerden oluşmuş kelime gruplardır.

Sıra Sizde 2
Birleşik isimler birden çok isimden oluşmuş Kara Hayda-
roğlu, Evliyâ Çelebi, Sultanahmet Cami’i gibi şahıs, yer veya 
mekan isimleridir. Oysa unvan grubunda ağa, bey, hazretleri, 
paşa, şeyh, vezir vb gibi unvanlar vardır. 

Sıra Sizde 3
gerü: sonra
içre: içinde (son çekim edatı görevinde kalıplaşmış kelime)
mâ’adâ: -dan başka
nâşî: -dan dolayı, sebebiyle
taşra: dışarı (son çekim edatı görevinde kalıplaşmış kelime)
üzre: üzerinde (son çekim edatı görevinde kalıplaşmış kelime)

Sıra Sizde 4
Bağımsız cümleler birbirine -up/üp ulacı ile bağlanarak uzun 
sıralı basit cümleler şeklinde görünürler.
Arapça ve Farsça kelimelerden oluşmuş Farsça terkipler yay-
gın kullanılır. 
Yer yer secili (iç kafiyeli) cümleler görülür.
Yazı dilinde devrik cümle yaygın değildir.

Sıra Sizde 5
Bağımsız birleşik cümleleri oluşturan cümlelerin her birisi-
nin kendi özne ve yüklemi vardır ve bu sebeple ana cümle ve 
yan cümle ilişkisi içinde değildirler. İç içe birleşik cümlede 
cümle içinde bulunan iç cümle deyü/deyüp, eydür vs gibi ka-
lıplaşmış ifadelerle ana cümleye bağlanır ve onu durum, se-
bep, sonuç gibi özellikler bakımından açıklar.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Leksikoloji bağlamında Batı Türkçesinde kullanılan kelime ve kelime grupları-
nın genel anlam ilişkilerini ve özelliklerini açıklayabilecek,
Batı Türkçesinde kullanılan kelime ve kelime gruplarının yapısal özelliklerinin 
geçirdiği değişimler ile kültürel ortamlara bağlı olarak tercih edilen sözbirlikle-
rinin ayrıntılarını tanımlayabilecek,
Anlambilim bağlamında Batı Türkçesinde kullanılan kelime ve kelime birlikle-
rinin sosyal ve psikolojik bağlamlar içinde oluşturduğu anlam olayları hakkın-
da bilgi verebilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. 

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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LEKSİKOLOJİ VE ANLAMBİLİM TERİMLERİ
Leksikoloji (sözcükbilim) terimi Yunanca leksis (kelime, söz, kelime grubu) kelimesiyle 
logos (bilim, bilimsel inceleme) kelimesinden oluşmuş “sözcük bilgisi” anlamında bir dil-
bilim alanıdır. Bir bilimsel çalışma alanı olarak leksikoloji, kelime, kelime grupları, kelime 
kök ve eklerini kapsayan morfem birimlerinin anlam özelliklerini, anlam genişlemelerini 
ve değişmelerini dilin kültürel yapısını da değerlendirerek açıklar. Anlambilim (semantik) 
ise kelime ve kelime birliklerinin dilin anlam özelliklerini sosyal ve psikolojik bağlamını 
da dikkate alarak inceleyen dilbilim alanıdır. Hem leksikoloji hem de anlambilim, dilbi-
limin morfoloji (yapı bilgisi) ve sentaks (sözdizimi) gibi diğer alanlarıyla çok yakın ilişki 
içindedir. Bu bakımdan inceledikleri konular çoğu zaman kesişirler. 

OSMANLI TÜRKÇESİNDE EŞ ANLAMLILIK
Tarihi Türkiye Türkçesinin en önemli ve kapsamlı alanını oluşturan Osmanlı Türkçesi bir 
takım dini, sosyal ve tarihi sebeplerden dolayı hem konuşma hem de yazı üsluplarında 
Türkçe kökenli kelimelerin yanı sıra çok yaygın olarak Arapça ve Farsça kelime ve tamla-
malar kullanmıştır. Bu durum edebî dilde çok daha belirgindir. Bu sebeple özellikle yazı 
dilinde Arapça ve Farsçadan geçmiş bazı temel kelimelere ek olarak bu dillere ait bazı gra-
mer kurallarına da rastlanır. Bundan dolayı hem kelime hem kelime grubu hem de cüm-
le düzeyinde aynı anlama gelebilecek ifade şekilleri birbirinin yerine geçebilecek şekilde 
kullanılmıştır:

ba‘de “sonra”
Ebü’l-feth ba‘de’l-feth tekye edüp üç gece ihyâ etdi. 
Âhir Hârûnu’r-Reşîd ba‘de’l-muhâsara Bağ dâd’a varup…
Kâmil bir gün bir gece germâ-germ âteş oldu ğundan sonra cümle dökücüyân ve âteş-

endâhtân çelebi libâsların çıkarup… 
Cülûs-ı hümâyûndan sonra azl olundular.

ba‘dehu “andan sonra”
Ba‘dehu münhezim Ken‘ân Paşa’yı Budin’den ma‘zûl edüp…
Ba‘dehu Pertev Paşa mer hûm olup Eyyûb Sultân civârında medfûn olmuş dur. 
Andan sonra Üsküdar’ın kara tarafına tâ Çamlıca dağlarına varınca bir hafr-ı azîm 

etdi.
Andan sonra, esnâf-ı vâ‘iz-i zâhir, nefer 400…

Leksikoloji ve Anlambilim
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bûs etmek “öpmek”
Pâdişâh-ı Cem-cenâbuŋ dest-i şerîfin bûs edüp sonra şeyhülislâmuŋ ba‘dehu sâ’ir 

vüzerâ-yı izâmuŋ dest-i şerî�erin bûs edüp ba‘dehu ser-zer gerân kuyumcubaşınuŋ ve 
şeyhüŋ ve nakîbüŋ, ba‘de hu sâ’ir pîrlerüŋ dest-i şerî�erin öpüp re vâne olmak kânûn-ı 
Süleymân Hân’dır. 

çâh-ı mâ “ su kuyusu”
Cümle yüz yetmiş çeşme-i mâ’-i zülâldir ve üç bin çâh-ı mâ vardır.
Anda bir beyt-i kadîmde bir su kuyusu vardır.

keştî “gemi, kayık”

süvâr olmak “binmek”
ale’l-acele sâhil-i bahre gelüp yine keştîye süvâr olup hamd-i Hudâ sehl inbât rüzgârı 

esüp hamd-i Hudâ Bozbu run girdâbından halâs olup… 
Ardı sıra Türk gelüp gemisine ve atlarına binüp…
Ahûrkapu’dan bir kayığa binüp…

kûze “bardak”

âb nûş etmek “su içmek”
Husûsâ bir kûze tâze iken andan âb nûş edenüŋ demâğı mu‘attar olup…
Çam ve ardıç bardakları olur kim andan su içen hayât-ı câvidân bulur.

seng-i mıknatîs “mıknatîs taşı”
ol mîlin ortasına vaz‘ olunan hadîd mîli seng-i mıknatîs cezb edüp… 
Evvel ol tâki binâ edüp tâküŋ ta zirve-i âlîsi ortasına bir seng-i azîm mıknatîs komuş 

ve bir mık natîs taş-ı kebîri dahi hendese üzre âlî mıknatîsüŋ aşağısı olan zemîne komuş, 
ba‘dehû bu demir dire ciği bu iki mıknatîs taşlarınuŋ mâbeynine vaz‘ edince iki seng-i 
mıknatîsüŋ mâbeyninde mu‘allak kalmış dır.

şeb u rûz “géce gündüz”
Şeb u rûz zevk u safâ ile sürûr ederler.
Cümle deryâya şeb u rûz hükm eder.
Géce ve gündüz ih timâm-ı tâm ile kal‘a bir gün evvel itmâm etmeğe sa‘y-ı belîğ edüp…
Géce ve gündüz meterisleri ileri yürüdüp üçüncü gün handak kena rı na varıldı.

tahmîl et- “yüklemek, bindirmek”
Bundan mâ‘adâ beher yevm niçe yüz yük mîrî katar ile ke çe torbalar ile kar ve buz ta-

şıyup Mudanya İske le sin’de kar gemilerine tahmîl edüp…
Andan Bismillah ile cümle atları ve ka tar ve bârhanemiz keştîlere tahmîl edüp…
Sakarya kenarı kavunu meşhûrdur. İki kavunu bir ata yükle dirler, gâyet iri ve lezîz ka-

vunu olur.
Lâkin bâr-ı sakîlleri şeb u rûz yükledüp indirüp bindirmeden âciz-mânde kaldık.

tahte’l-kahve “kahvealtı”
Ve yine ale’s-seher yedi yére dahi onar fağfûrî kahvealtı ta‘âm çekilirdi. Ve hazînedâr ve 

silâhdâr ve çukadâr ve nişâncı ve mü hürdâra ve’l-hâsıl yedi iç ağaları mertebe sâhiblerine 
beşer sahan kahvealtı ta‘âm çıkup anlar ile cümle iç ağaları tahte’l-kahve futûr ederlerdi. 

Beri tarafda hud dâmlar ta‘âmlar ve tahte’l-kahveler ve şerbet ve bu hûrlar hâzır etmede.
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tilâvet etmek “okumak”
Eş‘âr-ı belîği tilâvet edince cümle hâzırûn hayr du‘â edüp Fâtiha-ı kilidi tilâvet etdiler.
İbtidâ ezân-ı Muham medî’yi Sultân Mehemmed tilâvet edüp…
Emr-i pâdişâhîyi tilâvet edüp me�ûmu ma‘lûm ları olunca…
Sultân Murâd Hân-ı Râbi‘ Kur’ân-ı azîm okudup…
Bu âyeti rehâvî makâmında okuduklarında âdem hayrân olur.
Tı�î Çelebi, Murâd Hân huzûrunda Şâhnâme okudukda şâhları dil-şâd ederdi.
Ve hakîr Simyon’a Şâhidî Lügatı’n okudurdum.

ubûr etmek “geçmek”
Hân hazretleri karşu tarafa ubûr etdi.
Bu nehreyni niçe bin belâ ile ubûr etdik. 
Varna’dan gemiyle Tarabefzûn’a geçüp oğlu Süleymânı kâ’im-makâm edüp… 
Andan şehrin bâzârı kurbundan ubûr edüp niçe büldân ve kurâları reyy ederek bu İz-

mit sanca ğından geçüp Kocaili sancağında İrva nâm kasabada Karadeniz’e mahlût olur. 
Sultân Murâd Hân Revân’a giderken bu çaydan geçüp serâperdesi zemîninde bir so�a 

binâ olunmuş, hâlâ âsârı zâhirdir.

yemîn ü yesâr “sağ ve sol” 
câmi‘in yemîn ü yesârında birer tabakalı seng ile bünyâd olunmuş minâre-i âliyeleri 

var…
Kırkçeşme’den aşağı Necâtî sokağının sağ ve sol tara�arında hâneler içinde…

YARDIMCI FİİLLER VE BİRLEŞİK FİİLLERİN YAYGINLIĞI 
Osmanlıcada konuşmada yaygın olarak Türkçe kökenli fiiller kullanılırken yazı dilinde 
Arapça ve Farsça kökenli kelimeler Türkçe etmek, eylemek, görmek, olmak, vurmak gibi 
yardımcı fiillerle fiilleşerek kullanılmıştır: 

Ve bu şehrin önünden cereyân eden bahre Şeytân akındısı derler, gâyet şiddet üzre 
akar. 

Bunda dahi cümle âşıkân ba‘de’l-asr gelüp âyende ve revende kayıkları temâşâ edüp 
kesb-i hevâ ederler.

On sekiz bin âlemim seyr eyleyüp cemâlim müşâhede etsün.
Ana cümle ihtiyârlar sâhib-i post olmağa revâ göreler.
Nân u nemeke ihânet etme ve hukûkun kesb etdüğin pîrlere hakâret nazarıyla nazar 

etme…
Gayrı ların dahi kırup sâhibine verüp tamga vurmaz.
Bu mertebe metânetin medh eder…
Biz bu kadar asker ile Abaza’ya mukâvemet edemeziz.
Andan yeniçeri ve sipâh yek-dil ü yek-cihet olup Sadrıa‘zam Kemânkeş dahi anlara 

teba‘iyyet edüp zulm hadden tecâvüz eyledi.
Metâ‘-ı sakîlleri cümle deryâya ilkâ eyledik…
Ol merhûm ların mey yitlerin deryâya atınca gemi içre bir gıriv u feryâd kopup herkes 

hayâtdan me’yûs olup cân bâzârına düşdüler.

TEKRAR GRUPLARININ YAPISI 
Bir tek fiili, kavramı ve düşünceyi açıklamak için sık sık eş anlamlı tekrar grupları 
kullanılır:

Üsküdarî Mahmûd Efendi va‘z u nasîhate çıkmış derler.
Cümle acemiyân ile cümle kırk dörd bin yeniçeri askeri Üsküdar’a geçüp kat-ender-kat 

saf saf olup…
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Osmanlı Türkçesinde görülen eşanlamlı kelime ve kelime gruplarının ortaya çıkmasında 
hangi sosyal ve kültürel olay daha büyük rol oynamıştır?

“BEN” VE “HAKÎR, BENDE, BENDENİZ”
İslami ve tasavvufi kültürün önemli bir özelliği olan alçakgönüllülük anlayışı konuşucu-
nun kendisini ifadesinde çok açık görülür. Konuşucu kendisini birinci tekil şahıs “ben” ye-
rine sık sık hakîr, bende “kul, köle”, bendeniz “kulunuz, köleniz” gibi alçakgönüllü ve der-
vişane niteliğe sahip sıfatlarla belirtir:

Bu hakîr şehzâdeleri dahi ziyâret edüp anın çün şehr-i Sivas ziyâretgâhında tahrîr 
olunup…

He mân Murtezâ Paşa hakîre eyitdi…
Ammâ bu hakîr gör me dim. 

KELİMELERİN GELENEKSEL YAZIMLARI VE TELAFFUZLARI 
Osmanlıca eserlerde kimi kelime ve ekler bazen geleneksel Osmanlı yazı dilindeki şekliy-
le bazen de günlük konuşmada söylendiği şekilde yazılmıştır. Bu çi�e söylenişli ve imla-
lı kelimelerin birisi eski, diğeri ise yeni şekillerdir. Günümüz Türkçesinde birinci şekiller 
büyük ölçüde kaybolmuştur. Bunlar arasında ayru - ayrı, bârgîr – beygir, çârtâk – çardak, 
deyü - diye, dürlü - türlü, gelüp - gelip, kimesne - kimse, tobra - torba gibi şekiller sayılabilir. 
Benzer şekilde “Fransız” kelimesi ise Fransızlu - Fransızlı - Fransız olarak üç farklı şekil-
de kullanılmıştır. Bu şekillerin hepsi çeşitli dönemlerde günlük hayatta karışık olarak hem 
konuşma hem de yazı dilinde yaygın olarak kullanılmıştır: 

Çârtâk emîni ve çardak çorbacısı ve çardak nâ’ibi ve muhtesib ağası cümle tevâbi‘leriyle 
pür-silâh olup…

Haydarzâde’yi bir hammâl bârgîri üzre tahmîl edüp…
Niçe bin değirmen beygirlerin Tuna geçidi kınalayup arabalar üzre değirmenler…

BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMALARI VE TERİMLEŞME
Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Osmanlı Türkçesinde de belirtisiz isim tamlamaları te-
rim yapımında çok kullanılmıştır. Belirtisiz tamlamalar bazen birleşik isim haline geçti-
ğinden tamlama içinde, belirtilen durumunda olan kelimeler ikinci kere iyelik eki alabilir. 
Aşağıdaki cümlede geçen alaybeği ve çeribaşı bu türden birleşik isim haline gelmiş belirti-
siz isim tamlaması yapısında terimlerdir. 

Hazîne de�erdârı ve de�er kethüdâsı ve timar de�erdârı ve çavuşlar kethüdâsı ve ça-
vuşlar emîni ve kâtibi vardır ve alaybeğisi ve çeribaşısı dahi vardır.

BÜYÜK SAYILAR: “YÜZ BİN” SAYISININ KATLARI VE “KERRE” 
İLE İFADESİ
XIX. yüzyılda Batı dillerinden “milyon” kelimesi gelmeden önce yüz binin üzerindeki sayı-
lar kerre kelimesiyle yüz binin katları şeklinde sıfat tamlaması/grubu içinde söylenmiştir: 

Taraf-ı pâdişâhî den vezîrinin hâssı on iki kerre yüz bin ve on dörd bin altı yüz akçedir. 
(1214600)

DOLAYLI ANLATIMDA DÉ- VE EYİT- FİİLLERİ
İçinde iç cümle dediğimiz aktarma cümlesi bulunan dolaylı anlatımlarda dé- (dédi, déyü/
deyü, vb) ve eyit- (eyitdi, vb) fiilleri iç cümleyi ana cümleye bağlamada kullanılır:

“Evliyâm! Bilir misin? Engürü vilâyeti yanında Ba lıkhisâr köyünde ol kış günü bizi 
basdığın zamân senden aceb cân kurtardık, aceb gâfil idik. Avretler gibi âteş başında otu-

1
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rurduk. Ol zamân senden cân kurtardık ammâ şimdi bu Hasan Ağa devletinde cân kuşu 
uça gibi Evliyâ Efendi” dedi. Hasan Ağa eyitdi: “Ya beğim! Bizim Evliyâ Çelebi’yi bilir mi-
sin” dedikde Haydaroğlu eydür: “Engürü yanında bir gün on iki atlı ile bir köyde âteş ba-
şında oturur duk. Bunlar elli atlı bizi basup Allah’a şükür bunlar el kaldırmadılar. Aklımız 
başımızdan gidüp bir géce bunlar ile cân sohbetleri edüp Evliyâ Çelebi’ye çakmaklı tüfenk 
ve üç yüz altun verüp ol géce sa fâlar etdik” deyü Haydaroğlu ağladı. 

BATIDAN GELEN KELİMELER
Osmanlı Türkçesinde XIX. yüzyıldan sonra Batılı kelimeler yazıda görülmeye başlamıştır. 
Bu kelimeler önce bazen açıklayıcı bir kelime grubuyla veya Osmanlıcada öteden beri kul-
lanılmakta olan kelimelerle birlikte kullanılmıştır. Bu kelimeler arasında dok - büyük ha-
vuz, eskuir - mahalle bostanı, kanal - tür’a, klüb - cem’iyyetgāh, polis – zâbit gibi kelimeler 
sayılabilir. Karşılığı olmayan vapor (buharlı motorla çalışan araçlar), gazeta (gazete), teleg-
rafya (telgraf) gibi kelimeler olduğu gibi kullanılmıştır:

Londra ahālī ve sekenesi dahi kemāl-i safā-yı bāl ile imrār-ı evkāt etmek ve istedi-
ği fenn ü ma’rifeti suhūlet ile derece-i husūle getirmek üzere klüb nāmile nāmdār olan 
cem’iyyetgāhlar tertīb ve tahsīs ve bir kaç bin kīse akça sarfiyle ebniye-i zarīfeler inşā ve 
tersīs etmişler ve şu vechle bir kā’ide-i müstahseneye rabt eylemişlerdir.

Derhâl polis memurları yetişip oradan herîfi kaldırdılar.
Zirā’at mahallerine defa’ātle gidip seyr ederdim ki vapor ile dahi zer’-ü-hars ediyorlar.
Ve Amerika ve Hindistan havālisinden Southempton nām limana dā’imā vaporlar ge-

lip gitmekde ve haylī havādis getirmekde olduğundan liman-ı mezkūrda dahi gazetacı-
ların müstakil adamları olup deniz kenārında dürbīn ile vaporları gözedip uzakdan gö-
rür görmez gāyet serī’-üs-seyr sandallarına binip vapora karşu giderler ve havādis evrākı 
alarak vapordan evvel iskeleye gelip evrāk-ı mezkūreyi sandal içinde bilmütāla’a telegraf-
ya vāsıtasiyle derhal gazetacılara neşr ü i’lān ederek vapor-ı mezbūrun vürūdundan evvel 
havādis-i mezkūreyi i’lān ederler. Lākin bunların telegrafyadan havādis almaları bir tuhaf 
şeydir ki içinde olmayan adam okuduğu hālde hiç bir şey anlayamaz.

OSMANLI TÜRKÇESİNDE ÜSLUPLAR
Orta nesir adı verilen orta sınıf konuşma Türkçesinin esas alındığı eserlerde dua, dinî ve 
edebî konuların anlatıldığı bölümlerde ağdalı bir üslup görülse de genel olarak eserlerin 
dili daha anlaşılır yapı ve üslupla kurulur. Aşağıdaki örnek cümleler kolay anlaşılır ve iz-
lenebilir niteliktedir:

İşte bu mâdde içün kimse uşak kullanmayup bakkâldan sebz ve etciden, manavdan ne 
alacaksa alır ve sırtına vurur hânesine gelir.

Tuhaf delilerin biri bir gün gezdiğimizde kendini yağdan ibâret kurundusu etmek-
le “ben eriyip mahvoluyorum, amân dostlar şimdi gâ’ib olup vücûdumdan eser kalmaya-
cak” deyü nidâ ederdi.

Bir kerre de ta’accüb etsün içün elime bir ufak kâğıd tobrası verip şu kaç dirhem ge-
lir dediklerinde yigirmi beş otuz dirhem gelir dedim. İşte o seksen beş bin kîsedir dedik-
leri gibi şaşdım kaldım.

Hâkim bunlara “siz kimin çocuklarısınız, eviniz yok mu, mektebe gitmez misiniz?” 
deyü sordukda içlerinde en büyükleri “Fülân adamın oğullarıyız, hânemiz de varsa da 
babamızın anamızın hâ’inliğinden bizi ne mektebe ve ne bir san’ata ve ne hâneye uğra-
dır ve ne elimize bir akça verirler. Böyle sefîl ve sergerdân zokaklarda aç susuz inleyip 
geziyoruz.
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Karşılıklı konuşmalarda ve nasihatlerde üslup nispeten sadedir:
Hemân sofrayı şu kar üstüne getir, burada yeyelim” deyü kar üstüne kasden oturdum, 

“Bre hacı! Allah aşkına olsun. Tiz baba pîr, baba çorbasın evvel getir, sonra su pasdır masın 
getir, sonra buzlu hoşaf turşusun getir. Harâ retden yürek yandı” dediğimde biri eydür: 
“Bre beğim! Bu yiğit pek yârândandır. Bundan zarar ge lir âdem değildir” dedikde cümlesi 
sappıradak atla rından inüp ke’l-evvel atların kar üzre sırıklarına kayd edüp odalara girüp 
hakîri da‘vet eyleyüp “Sen kimsin, dediler ve kimin tevâbi‘isin. Bu yollarda kuş uçmaz bu 
kışda, kıyâmetde sen nişlersin” deyü mahşer su‘âli etdiler,

İbrâhîm Hân eydür “Bak a Yûsuf, sen ne cânibe sefere gider sin” dedi. Yûsuf Paşa eyit-
di “İnşâallahu Te‘âla Malta gazâsına giderim” dedi. İbrâhîm Hân eydür “İnşâallah bi-
takdiri’l-Hayyi’l-Kayyûm cezîre-i Gi rid gazâsına seni me’mûr eyledim. Olmaya kim bu 
cevâbı bir âdeme ifşâ idesin. Aslâ bir ferd-i âferî denin rûhunun haberi olmasın. Malta 
gazâsına me ’ mûruz, demeden gayrı ağzından bir cevâb sâdır ol ma sın. İbtidâ yolun üzerin-
de olan cezîre-i Girid önün den ubûr edüp Malta’ya doğru azîmet eyle.

Yürü ileri gözüm, kalma geri. Alay bozma, tarla basma, yârân pâyine sarkma. Komadı-
ğın yére el uzatma. İki kişi söyleşirken dinleme, nân u nemek hakkın gözet, nâ-mahreme 
nazar edüp ihânet etme. Da‘vetsiz bir yére varma, varırsan emn ü emân yérde ehl-i ırza 
var. Mahrem-i esrâr ol, her meclisde istimâ‘ etdiğin sözleri hıfz eyle…

Yazarlar eserlerin tasvir kısımlarında ve duygu yoğunluğu yaşadıkları kısımlarda Arapça 
ve Farsça tamlamaların yoğun kullanıldığı klasik Osmanlıca nesir üslubunu kullanmışlardır.

Duygusal anlar:
İngiltere’nin âb ü hevâsında letâfet olmadığı misillü dâ’ima âyine-i âfitâb-ı cihân-tâbı 

gubâr-ı gumâm ile mağmûm ve mükedder olması sebebiyle ahâlîsinin dahi mezâyâ-yı 
tabâyi ve emziceleri muğber olup herkesde ma’nevî bir inkisâr-ı derûn mevcûd olduğun-
dan ve makâm-ı üns ü lügat olacak kahve dükkânları bulunmadığından ehibbâ ve âşinâsı 
olmayan gurebâ takımı bir vechle eğlenemez.

Tasvirler:
Eşkâl-i kal‘a-i Ankara: Evvelâ bir kûh-ı bâlâ nın tâ zirve-i a‘lâsında dörd kat beyâz seng-

binâ bir kal‘a-i ra‘nâ, hısn-ı hasîn ve sedd-i metîn bir hisâr-ı Kahkahâ-vâr-ı sûr-üstüvârdır. 
Her katı biri birinden âlî vâkı‘ olmuşdur. Her tabakasının mâbeyni birbi rinden üç yüz 
adımdır ve her katı dîvârının kaddi altmışar arşın âlî dîvârdır ve her dîvârın vüs‘ati onar 
zirâ‘-ı melikî arîzdir. Esâslarının altı dâiren-mâdâr kemer binâlar ile boşdur, derler ammâ 
görmedim. 

DİL, DİN VE KÜLTÜR İÇERİKLİ DOĞRUDAN ALINTILAR
Yazı dilinde ve kültürlü kişilerin konuşmalarında Arapça ve Farsça ayet, hadis, kelam-ı ki-
bar, deyim veya bunlara telmihte bulunan ifadelere yer verilir:

Hemân Köprülü ve Kara Sefer Paşa “Nice sin Koca Varvar Alî Paşa! Bu fenâ dârı 
gurûruna dayanup bizi giri�âr-ı bend-i hicrân eyledin. “Men dakka dukka” cihânı idüğün 
bilmedin mi? (Çalma kapısını çalarlar kapını.)

Ammâ “El-garîb ke’l-a‘mâ” me�ûmunca ibtidâ seyâhatimiz olup garî bü’d-diyâr olma-
ğıla isimleri ma‘lûmumuz değildir. (Gurbette insan kör gibidir)

Gör düm sultânım! Aleyhi mâ-yestahıkku, lâkin merha met edüp niçesin âzâd edüp 
Cenâb-ı Bârî sizin dahi niçe müşkil işleriniz âsân ide. (Layıkını buldu.)

Bak a cânım hacı baba! Biz sana i‘timâd edüp seni sana koduk. Meğer sende insâf yok 
imiş. El-insâfu nısfu’d-dîn demişler. Bize bu kadarca verdiğin şeyi bu kadar yiğidin kankı-
sına vereyim. (İnsaf dinin yarısıdır)
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Rızâ lokmasına kanâ‘at eyle, eline giren mâlı dahi isrâf etme, kanâ‘atle geçin, “El-
kanâ‘atü kenzün lâ yüfnâ” demişler. (Kanaat sonsuz bir hazinedir)

DİN VE DEVLET BÜYÜKLERİNİ DUAYLA ANMAK
Din, devlet ve tasavvuf büyüklerinin isimlerinden sonra Arapça bir takım yerleşik dualar 
söylemek çok yaygındır:

İmâm Hüseyn’ün babası Aliyyü’l-Murtazâ kerremallahu vechehûdur. İmâm Hüseyn’ün 
anası Hazret-i Fâtımatü’z-Zehrâ’dır ki Haz ret-i Muhammed aleyhi’s-selâ muŋ duhter-i 
pâkize-ahteridir.

Ebü’l-Feth ve’l-Megâzî Sultân Mehemmed Hân-ı Gâzî tâbe serah ve ce‘ale’l-cennete 
misvâh haz ret leri bu kal‘ayı feth etdükde etrâf-ı erba‘a diyâr lardan ecnâs-ı mahlûkâtı sü-
rüp Tarabefzûn’a nakl etdürüp iskân etdürdi.

Hazret-i Ömer radiyallahu anh zamân-ı hilâfetlerinde bizzât kendüleri Kuds-i şerîfi 
feth édüp…

Sultân Ahmed Hân aleyhi’r-rahmeti ve’r-rıdvân eydür…
Âl-i Osmân’ın güzîdesi, on altıncı pâdişâh-ı azîmü’ş-şân ebbedallahu devletehu ilâ in-

kırâzu’d-devrân, Mekke ve Medîne ve Kuds ve Irâk-ı Arab ve Acem pâdişâhı Sultan Ah-
med Hân pâdişâhumuzsız.

Nesebnâme-i Hâcı Bektâş-ı Velî, ism-i şerî�eri Seyyid Muhammed eş-şehîr bi-Hâcı 
Bektâşi’l-Horâsânî Kuddise sırruhu.

Kötü şöhretli dini ve tarihi şahsiyetlerin isimlerinden sonra beddua nitelikli sıfatlar 
kullanılır:

Kömür yakmada Nemrûd-ı la‘îndir kim âteş-i Nemrûd meşhûrdur kim Hazret-i 
İbrâhîm’i âteşe atdıkda…

Din, devlet ve toplum için önemli şahsiyetler, eserler ve kavramlar genel olarak saygılı 
ve yüceltici ifade ve sıfatlarla zikredilir. Bu saygı ve yüceltici ifadeler daha çok Arapça ve 
Farsça kelime ve tamlamalarla yapılır:

Koca Mi‘mâr Sinân, üzerine bir kubbe-i münevver etmiş dir. (nurlu kubbe)
Ebussu‘ûd Efendi Tefsîr-i şerîf’in bu bâğda te’lîf etmişdir. (yüce şere�i Tefsir) 

Din ve devlet büyükleriyle önemli eserlerden sonra kullanılan dini dualar ve yüceltici sıfat-
lar ne gibi özellikler gösterir?

OSMANLI TÜRKÇESİNDE İFADE KALIPLARI

Selamlaşma
Selâmün aleyküm ev sâhibleri! Müsâfir alır mısınız?”
Safâ geldin, hoş gel din!
Es-selâmü aley küm ey âşıkân? Ve aley küm selâm!

Hitaplar
A benim cânım!
Hakîrin şerîki karındaşım, cânım.
Sultânım, yâr-ı kadîmim, ömrüm, cânım, şerîkim ve çelebim.
Şeyh zâde azizimsin.

2
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Teşekkür, Dua, Kutlama ve İyi Temenniler Bildiren İfadeler 
Âkıbetin hayr olsun.
Allah mübârek eyleye.
Allah ıslâh eyleye, âmîn.
Allah da sizin her işde mu‘în ve zahîriniz ola.
Bu şehir taht-ı pâdişâhî ola.
Cenâb-ı Bârî sizin dahi nice müşkil işleriniz âsân éde.
Gazânız kutlu olsun. İnşâallah man sûr u muza�er olur sız.
Gel imdi oğul, Allah mübârek eyleye.
Habîb-i Hudâ aşkına olsun. 
Hak sizi hatâdan saklasın şehbâzlarım.
Hak mübârek eyleye.
Hak Te‘âlâ sana sıhhat u selâmet vere.
Hamd-i Hudâ güzel imâr ol muş.
Hüdâ ıslâh ede.
Hüdâ mübârek eyleye.
Hüdâ sizden râzî ola.
İlâhî beni şerm-sâr edüp halk mâbeyninde yüzüm kara eyleme.
İnşâallah mansûr u muza�er olup selâmet bulursun.
İnşâallahu Te‘âla bu kal‘a sene 857 târîhinin mâh-ı Rebi‘ulevvel, gün rûz-ı tem mûzda 

feth olunur.
Sultânım! Bizi hâkden ref ‘ eyle yüp piyâde iken atlandırdınız. Hudâ sizden râzî ola.
Şükür yâ Rabbî bu hâle. 
Yürü Allah getire. 

Beddua, Azarlama, Kızma ve Tehdit
Alıkon şu gidiyi.
Ayâ ol günü görem mi ki ol a‘mâ Şemsed dîn Muham med’üŋ meyyit namâzın kılam.
Benim paşamın kethüdâsı uğuruna iki bin kisem giderse, her çi bâd-âbâd, ben bunu 

Siyâvuş Kazağa komam.
Bre ak sakalı şimdi kızıl kanda boyanacak, ben se nin neni aldım?
Bu bâbda sâdır olan emrimüŋ icrâsında dakîka fevt eylemeyesin.
Hay Kara Hayda roğlu! Allah belâcığın versin.
Hemân basın. 
Yakında câ nın çı kup Allah tiz günde belânı versin, mel‘ûn Koca.
Paşamın kethü dâ sın hapisden ıtlâk eyle. Yoksa ceddim rûhiyçün seni me lâmet ederim,
Sizleri cümle kırsa ge rekdir. 
Vur a gidi leri!

Nasihat
Diyâr-ı gurbetde sâhib-i tedârik olup merd ol ve ehl-i derde yâr ol.
Sakının Nûru’l-hüdâ celâlinden.
Yollarda gâfil gitmen, herkesi refîk etmen. Yürü Allah getire.
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Başsağlığı, Üzüntü ve Keder Bildirme
Dü men deryâya düşünce cümle keştîbânlar ellerin dizlerine urup pes-i perdeden bir-

birleriyle helâlleş meğe başladılar.
Harâ retden yürek yandı.
Haber gelince cihân başıma teng ü dar oldu.
Ol merhûm ların mey yitlerin deryâya atınca gemi içre bir gıriv u feryâd kopup herkes 

hayâtdan me’yûs olup cân bâzârına düşdüler.
Siz sağ olun. Pederiniz merhûm oldu.

Rica, İmdat ve Kabul
Âkıbetin hayr olsun. Kabûl etdim.
Bre meded, ayağım.
El-amân ey güzîde asker-i Âl-i Osmân!
Eyle ol sun.
Evlâdın Mustafâ başiyçün olsun mâlımı alup kuşça cânım âzâd eyle.
Meded Sultânım! Hemân bana mektûb lar veriniz. Biz de ordunuzda bulunalım.
Paşaya bir muhabbetnâmeniz ihsân edüp bu ma‘zûllığında mahzûn kalbini dilşâd ve 

vîrân gönlünü âbâd édün.
Sultânım! Atlarım yoruldu. Üç küheylân ihsân eyle.

Şaşkınlık ve Utanma
Bre gerçek mi?
Hay benim bozahâneye girdiğim gör düler deyü hicâbımdan yére geçdim.
Meğer ne gördüm, bozahâne imiş!

Leksikoloji ve Anlambilim konusu ile ilgili örnekler için aşağıdaki kitaplarınızdan fayda-
lanabilirsiniz.
XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı
XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı
XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı
XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı
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Özet
Leksikoloji bağlamında Batı Türkçesinde kullanılan ke-
lime ve kelime gruplarının genel anlam ilişkilerini ve 
özelliklerini açıklayabilmek

 Leksikoloji bir bilimsel çalışma alanı olarak kelime, 
kelime grupları, kelime kök ve eklerini kapsayan mor-
fem birimlerinin anlam özelliklerini, anlam genişle-
melerini ve değişmelerini dilin kültürel yapısını da 
değerlendirerek açıklar. Anlambilim ise kelime ve ke-
lime birliklerinin anlam özelliklerini sosyal ve psiko-
lojik bağlam içinde inceleyen dilbilim alanıdır. 

 Osmanlı Türkçesinde hem kelime, hem kelime gru-
bu, hem de cümle düzeyinde aynı anlama gelebile-
cek ifade şekilleri yer yer birbirinin yerine geçebile-
cek şekilde kullanılmıştır. Eşanlamı kelime ve ifade-
lerin önemli kısmını Arapça ve Farsçadan alınan un-
surlar oluşturur. 

 Özellikle yazı dilinde Arapça ve Farsça kökenli kelime-
ler, Türkçe “etmek, eylemek, görmek, olmak, vurmak, 
vb” gibi yardımcı fiillerle fiilleşerek kullanılmıştır.

 Bir tek fiili, kavramı ve düşünceyi açıklamak için sık 
sık eş anlamlı tekrar grupları kullanılmıştır.

 Konuşucu kendisini birinci tekil şahıs “ben” yerine sık 
sık “hakîr, bende (kul, köle), bendeniz (kulunuz, köle-
niz)” gibi alçakgönüllü ve dervişane niteliğe sahip sı-
fatlarla belirtmiştir.

Batı Türkçesinde kullanılan kelime ve kelime grupları-
nın yapısal özelliklerinin geçirdiği değişimler ile kültü-
rel ortamlara bağlı olarak tercih edilen sözbirliklerinin 
ayrıntılarını tanımlayabilmek

 Osmanlıca eserlerde kimi kelime ve ekler bazen gele-
neksel Osmanlı yazı dilindeki şekliyle, bazen de gün-
lük konuşmada söylendiği şekilde yazılmıştır. Bu çif-
te söylenişli ve imlalı kelimelerin birisi eski, diğeri 
ise yeni şekillerdir. Bunlar arasında ayru - ayrı, bârgîr 
– beygir, çârtâk – çardak gibi kelimeler sayılabilir.

 Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Osmanlı Türkçesin-
de de belirtisiz isim tamlamaları terim yapımında çok 
kullanılmıştır. 

 Yüz binin üzerindeki sayılar kerre kelimesiyle yüz bi-
nin katları şeklinde sıfat grubu içinde söylenmiştir.

 Dolaylı anlatımlarda dé- (dédi, déyü/deyü, vb) ve eyit- 
(eyitdi, vb) fiilleri iç cümleyi ana cümleye bağlamada 
kullanılmıştır. 

 Batıdan gelen kelimeler önce bazen açıklayıcı bir keli-
me grubuyla veya Osmanlıcada öteden beri kullanıl-
makta olan kelimelerle birlikte kullanılmıştır. Bu ke-

limeler arasında dok - büyük havuz, eskuir - mahalle 
bostanı, klüb - cem’iyyetgāh, polis – zâbit gibi kelimeler 
sayılabilir. Karşılığı olmayan vapor, gazeta, telegrafya 
gibi kelimeler olduğu gibi kullanılmıştır

Anlambilim bağlamında Batı Türkçesinde kullanılan 
kelime ve kelime birliklerinin sosyal ve psikolojik bağ-
lamlar içinde oluşturduğu anlam olayları hakkında bil-
gi verebilmek

 Osmanlı Türkçesinde Üsluplar: Orta nesir adı verilen 
orta sınıf konuşma Türkçesinin esas alındığı eserler-
de dua, dini ve edebi konuların anlatıldığı bölümlerde 
ağdalı bir üslup görünse de genel olarak eserlerin dili 
daha anlaşılır yapı ve üslupla kurulur. Özellikle kar-
şılıklı konuşmalarda ve nasihatlerde üslup nispeten 
daha sadedir.

 Yazı dilinde ve kültürlü kişilerin konuşmalarında 
Arapça ve Farsça ayet, hadis, kelam-ı kibar, deyim 
veya bunlara telmihte bulunan ifadelere yer verilir. 

 Din, devlet ve tasavvuf büyüklerinin isimlerinden 
sonra Arapça bir takım yerleşik dualar söylemek çok 
yaygındır.

1

2

3



6. Ünite - Leksikoloji ve Anlambilim 137

Kendimizi Sınayalım
1. Osmanlı Türkçesindeki üsluplar ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi doğrudur?

a. Yazı dilinde üslup kaygısı yoktur.
b. Sadece dini nitelikli alıntılar kullanılmıştır.
c. Arapça ve Farsça, Türkçeyi sadece kelime düzeyinde 

etkilemiştir.
d. Arapça ve Farsçadan alınan dil unsurlarını kullan-

mak yaygındır.
e. Karşılıklı konuşmalarda ve nasihatlerde üslup sade 

değildir.

2. “Andan şehrin bâzârı kurbundan ubûr edüp (1) niçe 
büldân ve kurâları reyy ederek (2) bu İzmit sanca ğından ge-
çüp (3) Kocaili sancağında İrva nâm kasabada Karadeniz’e 
mahlût olur (4)” cümlesinde altı çizili kelimelerden hangile-
ri eşanlamlı kelimelerdir? 

a. (1) ve (2)
b. (2) ve (4)
c. (1) ve 3)
d. (3) ve (4)
e. (1) ve (4)

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil bulunmaz?
a. Metâ‘-ı sakîlleri cümle deryâya ilkâ eyledik.
b. Bu mertebe metânetin medh eder.
c. havādis-i mezkūreyi i’lān ederler
d. On sekiz bin âlemim seyr eyleyüp cemâlim müşâhede 

etsün
e. Gâyet şiddet üzre akar.

4. Osmanlı Türkçesinde kelimelerin geleneksel yerleşik im-
lasının yanı sıra ortaya çıkan farklı yazım şekillerinin en en 
önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Konuşmada kullanılan tela�uz şekillerinin yazıya 
yansıması

b. Başka dillerden yapılan tercümelere bağlı kalınması
c. Bazı yazarların Türkçeyi çok iyi bilmemesi
d. Yazarların prestij ve itibar kazanmak istemesi
e. Alfabenin Türkçeye uygunluğu

5. Aşağıdakilerden hangisi iç cümleli dolaylı anlatımlarda 
iç cümleyi ana cümleye bağlayan fiillerdendir?

a. Anlatmak
b. İfade etmek
c. Sohbet etmek
d. Eyitmek
e. Yansıtmak

6. “Derhâl polis memurları yetişip oradan herîfi kaldırdı-
lar” cümlesinde bulunan hangi kelime XIX. yüzyıldan sonra 
Batı dillerinden Türkçeye girmiştir?

a. Derhal
b. Polis
c. Memur
d. Herif
e. Kaldırmak

7. Osmanlı Türkçesinde sade üslup en çok hangi tür metin-
lerde ve ifadelerde kullanılmıştır?

a. Karşılıklı konuşma metinlerinde 
b. Tasvirlerde
c. Dini ve siyasi içerikli metinlerde
d. Duygusal ve edebî metinlerde
e. Kültür içerikli metinlerde

8. “Eline giren mâlı dahi isrâf etme, kanâ‘atle geçin, ‘El-
kanâ‘atü kenzün lâ yüfnâ’ demişler” cümlesinde kullanı-
lan Arapça alıntı aşağıdaki özelliklerden hangisini cümle-
ye kazandırmaz?

a. Sözün ifade ettiği anlamı kuvvetlendirir
b. Söze edebî bir değer kazandırır
c. Arapça olması bakımından cümleye dini bir hava 

katar
d. Cümlenin yapısını güçlendirir
e. Herhangi bir özellik kazandırmaz

9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Türkçesinde kullanılan 
teşekkür, dua, kutlama ve temenni bildiren ifadelerin özellik-
lerinden biri değildir?

a. Genellikle kısa ve özdür
b. Allah’ın isimleri çok anılır
c. Fiillerin geniş zaman çekimi kullanılır
d. İstek kipi hakimdir
e. Gereklilik kipi hakimdir

10. “Ol merhûm ların mey yitlerin deryâya atınca gemi içre 
bir gıriv u feryâd kopup herkes hayâtdan me’yûs olup cân 
bâzârına düşdüler” cümlesi ne türden bir psikolojik durumu 
yansıtır?

a. Serzeniş
b. Ümitsizlik
c. Kızgınlık
d. Kadere boyun eğiş
e. Ümit
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı Türkçesinde Üsluplar” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. c Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı Türkçesinde Eş An-

lamlılık” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. e Yanıtınız yanlış ise “Yardımcı Fiiller ve Birleşik Fiille-

rin Yaygınlığı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. a Yanıtınız yanlış ise “Kelimelerin Geleneksel Yazımları 

ve Tela�uzları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. d Yanıtınız yanlış ise “Dolaylı Anlatımda Dé- ve Eyit- 

Fiilleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. b Yanıtınız yanlış ise “Batıdan Gelen Kelimeler” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
7. a Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı Türkçesinde Üsluplar” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. d Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı Türkçesinde Üsluplar” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. c Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı Türkçesinde İfade Ka-

lıpları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. b Yanıtınız yanlış ise “Osmanlı Türkçesinde İfade Ka-

lıpları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
Eğitimde Arapça ve Farsça bilinmesi gereken aydın dilleri 
olduğu için bu dillere ait kelimeleri kullanmak konuşmacı-
ya dinleyenler ve okuyanlar nezdinde itibar kazandırmıştır. 
Toplumda prestij kazanmak, kültürlü ve eğitimli görünmek 
kaygısı Türkçe kelimelerin yanında Arapça ve Farsça eşan-
lamlı kelimeleri de kullanma gereğini doğurmuştur. 

Sıra Sizde 2
Şahıs isimlerinden sonra kullanılan dualar birkaç istisna dı-
şında genel olarak Arapça grameri doğrultusunda oluştu-
rulmuş kalıplaşmış yerleşik kelime grupları ve cümleleridir. 
Eser isimlerinden sonra kullanılan sıfatlar ise Farsça terkip-
li basit sıfatlardır ve dualar kadar yerleşik ve genel değillerdir.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Türkçenin XVI-XIX. yüzyıllardaki genel durumunu betimleyebilecek,
Bu devrenin, Batı Türkçesinin tarihi gelişme süreci içinde Osmanlı Türkçesi de-
nilen en önemli dönemini oluşturduğunu ifade edebilecek, 
Sadeleşmenin aslında dili kullanma tercihi demek olduğununu ifade edebilecek,
Türkî-i Basit (Mahallileşme) akımının ne olduğunu ve temsilcilerini anlatabilecek,
XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan sadeleşme tartışmaları hak-
kında yorum yapabilecek,
Dil tartışmaları içinde yer alan alfabe tartışmalarını açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler










XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili
Türkçede Sadeleşme ve Dil 
Tartışmaları

•	 TANZİMAT	DÖNEMİ	ÖNCESİNDE
•	 GENEL	DURUM
•	 TANZİMAT	DÖNEMİ	SONRASI	TÜRKÇE	
VE	DİL	TARTIŞMALARI

•	 SERVET-İ	FÜNÛN	TOPLULUĞUNUN	DİL	
ANLAYIŞI	VE	YAPILAN	TARTIŞMALAR

•	 ALFABE	TARTIŞMALARI	VE	HARF	
İNKILABI

•	 Sade	Dil
•	 Süslü	Dil
•	 Sadeleşme
•	 Türkî-i	Basit

•	 Yenileşme	Dönemi
•	 Alfabenin	Yeniden	

Düzenlenmesi (Islâh-ı Hurûf) 
•	 Alfabenin	Değiştirilmesi	

(Tebdîl-i Hurûf)

XVI-XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ



TANZİMAT DÖNEMİ ÖNCESİNDE GENEL DURUM
Batı Türkçesinin, diğer bir ifadeyle Anadolu Türkçesinin gelişme sürecini esas olarak iki 
devre halinde değerlendirmek mümkündür: İlk devre, ikinci devre

İlk Devre:
Eski Anadolu Türkçesi dönemi diye adlandırılan Batı Türkçesinin kuruluş dönemin-

de, Anadolu’da bir bakıma Türk siyasi teşekkülünün de başlangıç dönemi olduğundan dil 
ile siyasi yapı arasındaki mesafe henüz birbirine çok uzak değildir. Arapça ve Farsça eser-
ler de bulunmakla beraber, Beylikler sınırları içinde yazılan dinî, edebî ve bilim konu-
lu Türkçe eserler hep bu özelliği taşırlar. Özellikle mensur eserlerde, giriş cümlelerinde 
(sebeb-i telif) ifade edildiği üzere, eserin daha geniş kitlelere faydalı olmasını sağlamak, 
halkı eğitmek maksadı gözetildiğinden dil muhatap kitlenin özelliğine göre sade ve anla-
şılır olmuştur. 

Bu dönemde yazılan pek çok eserde, buna benzer ifadeler yer almaktadır. Gerçi aynı 
dönem yazarları arasında Türkçe yazdığı için bir mahcubiyet içinde gözüken müelli�er 
de yok değildir. Bunun sebebinin, Türkçenin o devrede henüz sanat dili olarak yaygın-
lık kazanmayıp “avam” dili sayılması olduğu anlaşılmaktadır. XIV. yüzyılda Âşık Paşa’nın 
Garipnâme adlı eserinin başındaki şu ifadeler bu durumu açıklıkla ortaya koymaktadır:

Ve şimdi şöyle bil kim bizüm zamânumuzda halkuñ çokı idrâk-i ma’ânî nice kim gerek-
dür idemez ve besâtîn-i ma’rifetden bir gül direbilmez ve bülbül avâzın gülistân içinde işi-
demez. Zarûret iktizâ etdi kim bir kitâb Türk dilince tertîb ola ve bir kac lafz-ı manzûm ol 
tertîb üzre düzele, tâ nef ’i ‘âm ve hâssa irişe. 

Şiir: 
Gerçi kim söylendi bunda Türk dili
İllâ ma’lûm oldı ma’nî menzili
Çün bilesin cümle yol menzillerin
Yirmegil sen Türk ü Tacük dillerin

Anadolu coğrafyasındaki Türk varlığının eğitim talebi ve aydınların halka varma ihti-
yacı bir bakıma Türkçenin yazı ve sanat dili olarak gelişmesine uygun zemin hazırlamıştır.

İkinci Devre: 
Sanat kudretini göstererek edebiyat çevrelerinde söz sahibi olmak maksadıyla eserler 

ortaya konmaya çalışıldığı bu dönemde bu türlü eserlerin dilinde tabiilikten ve sadelikten 

Türkçede Sadeleşme ve
Dil Tartışmaları

Eski Anadolu Türkçesi döneminde 
telif ve tercüme eserlerin dili 
halkın kolayca anlayabileceği 
kadar sadedir. 

XV. yüzyılın sonlarından ve XVI. 
yüzyılın başlarından itibaren 
Türkçedeki Arapça ve Farsça 
gramer unsurları artmaya başlar.
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uzaklaşma görülmeye başlar. İmparatorluğun siyasi gelişmesine paralel biçimde Türkçe de 
siyasi yapının unsurlarının çeşitliliğini barındırmaya başlamıştır. 

Tercüme ve telif bütün eserlerde görülen bu durum, özellikle XV. yüzyılın sonların-
dan itibaren edebî maksatla kaleme alınan eserlerin dilinde Arapça ve Farsça gramer un-
surlarının artmasıyla değişmeye, eserlerin cümle kurgusu sade yapılı cümle görüntüsün-
den uzaklaşmaya başlar. 

Türkî-i Basît Akımı (Mahallileşme)
Batı Türkçesinin gelişme tarihi içinde önemli bir yeri olan Türkî-i Basît akımı, kelime an-
lamı itibariyle “Basit Türkçe” demektir. Özellikle XV. yüzyıldan itibaren nesir ve nazım 
dilinde Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerin yoğun olarak kullanılmaya başlandığı dik-
kat çekmektedir. Yazar ve şairlerin dil kullanmadaki becerilerini ve sanat güçlerini gös-
termek için başvurdukları bu yol, bazı yazar ve şairler tarafından benimsenmemiş, hat-
ta içlerinden bazıları bu gidişe karşı bir tepki olarak anlaşılacak tarzda şiirler yazmışlar-
dır. Bunların içinde XV. yüzyılda Tatavlalı Mahremî, Aydınlı Visalî ve Edirneli Nazmî en 
çok bilinenleridir.

Bu üç şair, şiirlerinde özellikle Türkçe kelimeler kullanmışlar, Arapça ve Farsça kelime 
ve terkipler kullanmaktan kaçınmışlardır. Ancak bu şekilde yazılan manzumeler Yunus 
Emre, Hoca Dehhani, Necati Bey, Zati, Baki ve Fuzuli gibi şairlerin kurduğu divan şiiri di-
line yabancı kalmış, dolayısıyla sanat çevrelerinde pek itibar görmemiştir.

Unutulmamalıdır ki Osmanlı Türkçesi boyunca dilin ana gövdesi, kimi zaman içinde 
alıntı kelime ve tamlamaların da yer aldığı Türkçe olmuştur. Yazar ve şairlerin bazen aynı 
eser içinde, bazen farklı eserlerinde ağdalı ve süslü, aynı şair ve yazarın eserinin bazı bö-
lümlerinde veya bazı şiirlerinde ya da başka eserlerinde ise oldukça sade bir dil kullandık-
ları bilinmektedir. Dolayısıyla muhatap kitlenin durumuna göre şair ve yazarların dil kul-
lanımları da değişebilmektedir. 

Basit Türkçe (Türkî-i Basît) akımı temsilcileri içinde özellikle Edirneli Nazmi, bir di-
van tutarındaki şiirlerini süslü ve ağdalı dilli kullanıma aykırı biçimde sade Türkçe ile 
yazmıştır.

Yazarlar daima “sanat” ve “yarar” olmak üzere iki temel amaç gütmüşler; ustalık gös-
termek istedikleri zaman sanat diliyle, halkı eğitmek ve yararlı olmak istedikleri zaman 
sade ve anlaşılır Türkçeyle yazmışlardır. Münâzara-i Bahâr u Şitâ adlı eserini sanat kudre-
tini göstermek için, Nefehâtü’l-Üns çevirisini ise halka yararlı olmak için yazmış olan XVI. 
yüzyıl müellifi Lâmi’î Çelebi bu duruma güzel bir örnek teşkil etmektedir. 

Eski metin örnekleri topluca göz önünde bulundurulduğunda başlangıcından Tanzi-
mat devrine kadar olan süreçte Türkçenin birbirine paralel üç ana kolda gelişmiş olduğu 
görülür:

a. Halkın konuştuğu dili esas alan sade dilli metinlerin Türkçesi.
b. Temel cümle kuruluşu Türkçe olduğu hâlde Arapça ve Farsça kelime, tamlama ve 

diğer gramer unsurlarının fazlaca kullanıldığı, söz sanatlarına da yer veren süslü 
(müzeyyen) dilli metinlerin Türkçesi.

c. Arapça ve Farsça gramer unsurlarına yer vermekle beraber sanat kaygısı güdül-
meksizin telif edilmiş olan ve kısmen sade nesrin özelliklerini de taşıyan orta sade-
likte metinlerin Türkçesi. 

Bu üç çeşit içinde orta sadelikte metinlerin Türkçesi, Osmanlı devri Türk dilinin ana 
gövdesini teşkil eder. Tanzimat devri öncesi durum hakkında ana hatlarıyla bir fikir ver-
mesi için kronolojik sıra ile aşağıdaki eserlerden aldığımız parçaları örnek verebiliriz:

“Türkî-i Basît” akımı XVI. yüzyılda 
Arapça ve Farsça kelime ve 
tamlamaları aşırı şekilde kullanıp 
dili anlaşılmaz hâle getirenlere bir 
tepki olarak ortaya çıkmıştır.
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XIV. yüzyıl: 
Emine Hatun katı ağladı. Çok zârılıh eyledi. Abdulmuttalib Rasûl annesinüñ göñlini ala 

getürdi. And içdi, eyitdi: Yâ Emine Hatun, saña kulluh hıdmeti ben eyleyem. Senüñ tapuña 
ben turayım. Oğluñı ben besleyim. Dahı kişiye inanmayam didi. (Kadı Darir, Sîretü’n-Nebî 
Tercümesi) 

XV. yüzyıl: 
Beyân-ı hasr-ı ecnâs-ı fezâyil –ki mekârim-i ahlâk andan ibârettür- kütüb-i hikemiyyede 

mukarrerdür. Niteki re’îs-i hukemâ’-i İslâmiyyûn Hâce Nasîru’ddîn et-Tûsî, Ahlâk-ı Nâsırî 
adlu kitâbında takrîr itmiştür ki, nefs-i insânînün üç kuvveti vardur biribirine mütebâyin 
ki, ol kuvvetler i’tibâriyle insân mastar-ı ef ’âl-i muhtelif ve mazhar-ı âsâr-ı mütebâyin olur, 
müşâreket-i irâdet ile. (Tursun Bey, Târîh-i Ebu’l-Feth)

XVI. yüzyıl:
Bunun üzerine bir niçe zaman geçdükden sonra girü Hak te’âlâ yerleri düzeldüp ölenleri 

dirgürse gerekdür. Cümle çıblak ve yalın ayak ve başı kaba kopsalar gerekdür. Peygamberle-
re ve evliyâlara ve ulemâya ve sulehâya cennetden hulleler ve buraklar gelüp geyüp ve binüp 
arş gölgesinde otursalar gerekdür. (Birgili Muhammed Efendi, Vasiyetnâme)

XVII. yüzyıl: 
Temâşâ-yı garîbe: Rum ve Arab ve Acem’de bu Divriğinin kedisi kadar nâzlı ve şûrîze ve 

mahbûb ve sayyâd ve mü’eddeb hirre olmazdır. Gerçi Mısır Elvâhının Tarabefzûnun ve Si-
nob şehrinin kedisi dahi meşhûrdur ammâ bu Divriği kedisi semîn ve cesîm ve semmûr misâl 
mücellâ postlı nice bin elvân kedisi olur. (Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme)

XVIII. yüzyıl:
Bir kaç günden sonra (Lala Mareşal) ziyâfet tertîb edüp bizi davet eyledi. Kıral sara-

yında olmağla ol mahalle vardık. Bize azîm ikrâm eyledi. Kıralı görmekten hazz eder mi-
siz diyü sual eyledi. Biz dahi izhâr-ı şevk etdik. Ta’âm hâzır olunca size kıralı seyr etdüreyim 
diyü elimize yapışup gitdik. Kıralı mukaddemâ nâme-i hümâyun teslîminde buluşduğumuz 
dîvânhânede bulduk. Birkaç beyzâdeler ile gezinür imiş. Lalasıyla ma’an bizi görünce tarafı-
mıza teveccüh edüp mülâkî olduk.  (Yirmisekiz Mehmed Çelebi Efendi, Sefâretnâme-i Fran-
sa, s. 113)

XIX. yüzyıl: 
Cümleye malûm olduğu üzere, Devlet-i Aliyyemizin bidâyet-i zuhûrundan beri ahkâm-ı 

celîle-i Kur’âniyye ve kavânîn-i şer’iyyeye kemâliyle ri’âyet olunduğundan saltanat-ı seniyyemi-
zin kuvvet ve meknet ve bilcümle teba’asının refâh ve ma’mûriyyeti rütbe-i gâyete vâsıl olmışken, 
yüz elli sene vardır ki, gavâil-i müteâkibe ve esbâb-ı mütenevvi’aya mebni… (Tanzimat Fermanı)

Esasen nazım dili de benzer şekildedir ve aynı divanda, nesirde söz konusu edilen 
dil çeşitliliğinin örneklerini görmek mümkündür. Divan şiirinin önemli şairlerinden 
Baki’nin (1526-1600) yedi bent hâlinde yazdığı meşhur Kanuni mersiyesinin farklı bent-
lerinden alınma şu üç beyit bu durumu güzel bir şekilde örneklendirmektedir: 

1. bent:  Ey pây-bend-i dâmgeh-i kayd-ı nâm ü neng
  Tâkey hevâ-yı meşgale-i dehr-i bî-direng

2. bent:  Kemter gedâyı az atâsı kılardı bay
  Bir lütfı çok, mürüvveti çok pâdişâh idi.

4. bent:  Gül hasretinle yollara dutsun kulağını
  Nergis gibi kıyâmete dek çeksün intizâr
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Osmanlı Türkçesi devresinin ana gövdesini teşkil eden orta dilli eserlerin Türkçesi, 
Eski Anadolu Türkçesi devresinin sonlarından itibaren farklılaşmış ve bir bakıma impa-
ratorluğun kültür dili (yazı dili) hâlini almıştır. Bu ana gövdeden ayrı, bir yandan eski 
özelliğini sürdüren bir kol ile Arapça ve Farsça dil unsurlarının fazlaca yer aldığı süslü 
ve ağdalı bir başka kol da varlığını devam ettirir. Klasik dönemde Türkçe genel anlam-
da bu üç kol şeklinde akıp gelir. Bu açıdan nesir dili ile şiir dili arasında bir farklılıktan 
söz edilemez.

Türkî-i Basît akımının ilkeleri nelerdir? Bu akım mensuplarının asıl hedefi nedir? 

TANZİMAT DÖNEMİ SONRASI TÜRKÇE VE DİL TARTIŞMALARI 

Tanzimat Devrinde Dil

Dil Konularında Yapılan Çalışmalar, Tartışmalar
Tanzimat devrinde dilde yenileşme çalışmaları sadece edebî, ilmî, resmî vb. bir veya bir-
kaç alana münhasır kalmamış, Tanzimat anlayışının her alanda toplumsal bir yenileşme 
hareketi olması hasebiyle dilin vasıta olarak kullanıldığı bütün alanlarda yürütülmüştür. 

1839’da Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu adıyla ilan edilen Tanzimat Fermanı, bir bakıma, 
daha II. Mahmut’un saltanatı yıllarında hız kazanan değişim hareketinin bir resmî bel-
ge hâlinde duyurulması demekti. Tanzimat ilanına gelmeden Akif Paşa, Mustafa Sami 
Efendi gibi daha pek çok devlet ricali ve aydın kimse Batılı düşünüşün ve Tanzimat fik-
rinin savunucuları olarak Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu’nu ve bunun mimarı olan Mustafa 
Reşit Paşayı hazırlayan fikrî ve siyasî ortamın yaratıcıları idiler. Öte yandan III. Selim’in 
askerî ve siyasî icraatları yanında resmî dil konusunda yaptığı önemli değişiklikleri ve II. 
Mahmut’un yaptıklarını resmî dilin (hatt-ı hümâyûnların, fermanların dilinin) sadeleş-
mesi hususunda önemli bir merhale saymak gerekmektedir.

Bu tarihten yaklaşık otuz yıl sonra, tıp öğretiminin Türkçe yapılması maksadıyla 1283 
(1866) yılında Cemiyyet-i Tıbbiyye-i Osmaniyye kurulmuştur. Bir yıl sonra da Mekteb-i 
Tıbbiyye-i Mülkiyye (1867) kurulmuş ve bu mektepte yalnızca Türkçe ders verilmesi ka-
rarlaştırılmıştır. Hüseyin Avni Paşa’nın seraskerliği sırasında Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî (Yük-
sek Askerî Şûrâ), 16 Eylül 1286 (1870) tarihli toplantısında Askerî Tıbbiyedeki dersleri de 
Türkçeleştirme kararı almıştır. Bu dönemde tıbbi eserlerin dilinde ve tıp terminolojisinde 
sistemli Türkçeleşme çalışmalarının yapıldığı görülmektedir. 

Pertev Paşa, Münif Paşa, Kâmil Paşa ve Akif Paşa Tanzimat devri dil hareketinin 
önemli isimleridir ve bu aydın devlet adamları sade dil hareketinin temelini atmışlardır. 
Onlardan sonra Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi yazarlar da dili yeniden inşa etme 
çabasında olmuşlar, bu amaca bağlı olarak eserler yazmışlardır.

Bu dönemde ilmî düşünceyi temsil eden kurumlar teşekkül etmiş ve bu çerçevede ça-
lışmalar yapılmıştır. Yenilikler bir bakıma bu müesseseler yoluyla ve buraların mensupla-
rı eliyle Türk toplumuna yansıtılmıştır. Bunlar 1852’de açılan Dârulfünûn, bu üniversite-
de okutulacak eserleri hazırlamak için aynı yıl kurulmuş olan Encümen-i Dâniş ve 1860’ta 
kurulmuş olan Cemiyyet-i İlmiyye-i Osmaniyye olmak üzere üç temel kuruluştur. Bu ku-
ruluşlar, gerek bilimsel tartışmalara mekân olarak gerekse gazete ve kitaplar yayımlayarak 
yenileşme hareketlerine ve Türkçenin sadeleşmesine öncülük etmişlerdir.

Bunlardan Cemiyyet-i İlmiyye-i Osmaniyye derneğinin yayın organı olarak çıkan 
Mecmua-i Fünûn’un (1862) ilk sayısında Münif Efendi, mecmuanın “Herkesin anlayaca-
ğı surette sehlü’l-ibâre olmak üzere ...” çıkacağını ifade etmektedir. Yazı dilinin sadeleştiril-
mesinde çok büyük hizmetleri geçmiş bulunan Münif Efendi, aynı zamanda Osmanlı al-

1
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fabesinin yetersizliği üzerinde durup bunun yerine Latin esaslı alfabenin Türkçe için uy-
gun alfabe olacağını da söyleyen kişidir. 

Türk gazeteciliğinin kurucusu olan Şinasi Bey de Agâh Efendi ile birlikte çıkardıkla-
rı Tercüman-ı Ahvâl gazetesinin ilk sayısına yazdığı mukaddimede yazılarının herkesin 
anlayacağı şekilde sade bir dille yazılacağını ifade etmiştir. Şinasi Bey gerek Tercüman-ı 
Ahvâl ve gerekse daha sonra çıkardığı Tasvîr-i E�âr gazetelerine yazdığı yazılarında ol-
dukça açık ve sade bir dil kullanmış ve Türk nesir dili içinde bir de “gazete dili” anlayışı-
nın doğmasına vesile olmuştur. 

Gramer Çalışmaları
Bizde Osmanlı Türkçesini konu alan dilbilgisi kitaplarının ilki Bergamalı Kadri’nin 
1530’da yazdığı Müyessiretü’l-Ulûm adlı eseridir. XVI. yüzyıldan başlayarak yabancılara 
Türkçe öğretmek üzere yine yabancılar tarafından Türkçe gramer kitapları hazırlanmış-
tır. Fakat Türkçenin Türklere mekteplerde okutulup öğretilmesi ilk defa bu yıllarda gün-
deme gelmiştir. 1847 yılında hazırlanıp Maarif Nezaretince kabul edildiği hâlde yazarı 
Abdurrahman Fevzi Efendinin ölümünden sonra 1882’de basılmış olan Mikyâsu’l-Lisân 
Kıstâsu’l-Beyân adlı gramer kitabı kısmen Batılı gramer anlayışını Türkçe için uygulamış 
olması sebebiyle Türk gramerciliğinde bir merhaledir. 

Cevdet Paşa ve Fuad Paşa’nın birlikte yeni dil anlayışıyla önce Medhal-i Kavâ’id adıyla 
hazırladıkları (1850) ve sonra Kavâid-i Osmâniyye adıyla Encümen-i Daniş’in açılışı sıra-
sında Abdülmecid’e sundukları (1865) kitap neşredilen ilk dilbilgisi kitabıdır ki eser 1875’te 
Kavâ’id-i Türkiyye adıyla yeniden basılmıştır. Bu eserin 1895 yılında “tertîb-i cedîd” üze-
re yeni bir baskısı daha yapılmıştır. Abdullah Ramiz Paşa’nın Emsile-i Türkiyye’si (1866), 
Ali Nazîmâ’nın Muhtasar Lisân-ı Osmânî adlı dilbilgisi kitabı (1884) bu alanda yapılmış 
önemli çalışmalardandır. 

İbtidai (ilkokul) mekteplerinde okutulmak üzere hazırlanan ve sayıları bu yıllardan 
sonra gittikçe artan Türkçe kıraat (okuma-yazma) kitapları, Türk eğitim sisteminde prog-
ramlı bir biçimde Türkçe eğitime yer verildiğini göstermektedir. Bu kitaplarda ibtidaî öğ-
rencilerine okuma ve güzel yazma öğretilmekte, kelime hazinesi, deyimler ve güzel anlat-
ma gibi konular seçilmiş edebî metin ve latife örnekleriyle bugün de geçerli olan öğrenimi 
kolaylaştırıcı bir metot takip edildiği görülmektedir. 

Benzer şekilde eğitimin sonraki kademelerinde de Türkçe dil ve belâgat, inşa vb. dil 
konularının eğitimine önem verilmiş, bu da netice olarak yeni lisan çalışmalarının doğal 
zeminini oluşturmuştur.

Sadeleşme Çalışmaları
Pek çok aksaklıklarına rağmen, hiç şüphesiz, eğitim kurumlarındaki dil eğitiminin dilde 
sadeleşme çalışmalarına katkısı olmuştur. Bunun yanında bazı yazar ve edebiyatçıların di-
lin sadeleşmesi konusundaki özel gayretleri ayrı bir önem taşır.

Şinasi
Şinasi Bey “gazete dili”ni kurmuş olması yanında Tanzimat döneminin dilini nazım ve 
nesir alanında ilk temsil eden kişidir. Tercüme-i Manzûme (ilk baskı 1859) adıyla Fran-
sız şairlerinin şiirlerinden yaptığı tercümeler, Şair Evlenmesi (ilk baskı 1860) adlı yenileş-
me dönemi edebiyatının da önemli temsilcisi olan tiyatro eseri, kendi şiirlerini topladı-
ğı Müntahabât-ı Eş’âr (ilk baskı 12 Ağustos 1862), bilinçli bir şekilde Türk atasözlerini ilk 
defa bir araya toplayan Durûb-ı Emsâl-i Osmâniyye (1863) ve Tercüman-ı Ahvâl ile Tasvîr-i 
E�âr’da çıkan dil ve edebiyat konularında yazdığı makaleleri Şinasi’nin bilinen eserleri-
dir. Muhteva olarak Tanzimat fikri etrafında geleneksel düşünüşün kalıplarını aşan ve Ba-
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tılı anlayışın örneklerini Osmanlı Türk toplumuna sunan Şinasi’nin eserlerinde kullandı-
ğı dil asrına göre oldukça yenidir. 

Şinasi’nin yenilik hareketi içindeki önemi, onun büyük edebî eserler yazmış ya da yeni 
bir edebî dil oluşturmuş olmasından değil, özellikle gazetelerinde yazdığı yazılarında kü-
çük ve kısa haberleri çok düzgün biçimde anlaşılır ve sade bir dil ile yazmış olmasından 
gelir. Bu yazılarında edebî olmak gibi bir kaygı gütmemiş, her zaman halkın konuştuğu 
dili dikkate almış ve hedefi daima halk tarafından anlaşılırlık olmuştur. Tasvîr-i E�âr’da 
“İstanbul Sokaklarının Tenvîri ve Tathîri Hakkındadır” başlıklı yazısında Şinasi’nin üslu-
bunu görmek mümkündür:

“İstanbul’un sokakları ileride, Galata ve Beyoğlu gibi gaz ile tenvîr olununcaya kadar, 
âdî fenerler ile iktifâ olunmak karâr-gîr olduğu, tenbîh-i mezkûr meâlinden anlaşıldığından 
başka, bir fıkrasında, “ahâlîden dahi bu usûle riâyetle hânesi önünde kandil yakmağa herkes 
me’zûn bulunacağı cihetle, ol vechile ahâlîden kendi arzu ve hâhişi ile kandil yakanlar olur 
ise, işbu hareketleri nezd-i hükûmette tahsîn ve takdîr olunacaktır.” diye musarrah bulun-
muştu.” (Tasvîr-i E�âr, nr. 192, 26 Nisan 1864)

Diğer tara�an Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınları etkileyip yetişmelerine 
zemin hazırlamasıyla Tanzimat anlayışının sonraki edebiyat kuşaklarına geçmesine de ze-
min hazırlamıştır. Bu bakımdan onun yenileşme dönemi için yaptığı en önemli şey, ken-
disinden sonrakilere açtığı çığır olmuştur. 

Namık Kemal
Şinasi’nin açtığı yolda Tanzimat sonrası edebî dili asıl işlemeye başlayan Namık Kemal ol-
muştur. Şinasi’nin Avrupa’ya gidişine kadar Tasvîr-i E�âr’da onun yanında bulunmuş ve 
bir nevi Şinasi’nin çırağı olmuştur. 

Namık Kemal’in dil ve özellikle Türkçe ile ilgili görüşleri, edebiyat görüşlerine de yer 
verdiği “Lisân-ı Osmânînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazâtı Şâmildir” başlıklı yazı-
sında bulunmaktadır. Burada meselenin teorik boyutları üzerine durur ve bazı önerilerde 
bulunur. Türkçe için yaptığı önerileri, dilin sadeleşmesi ve gelişmesini sağlayacak, böyle-
ce yeni edebî dilin kurulmasına imkân verecek esasları ihtiva eder. Öyle ki önerileri, esas 
olarak daha sonra dil ile ilgilenen kimselerin de üzerinde durdukları hususlardır. “Türkçe-
miz bir lisandır ki, bilkuvve şâmil olduğu muhassenâta göre, dünyada en birinci lisanlardan 
addolunmağa şâyândır.” dedikten sonra dilimizin üç büyük lisanın (Türkçe, Arapça, Fars-
ça) unsurlarını barındırdığını vurgular ve yapılacak çalışmaların bu husus dikkate alına-
rak gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eder. Mevcut yapıdan ve durumdan Türkçeye geç-
mek için ileri sürdüğü beş öneri, öz olarak şunlardır:

1. Mevcut gramer kitapları düzeltilmeli, eksikleri tamamlanmalı ve herkesin faydala-
nacağı bir yaygınlığa kavuşturulmalı. 

2. Türkçeye mahsus mükemmel bir sözlük hazırlanmalı.
3. Galat-ı meşhur denilen yaygın kullanılan kelimeler ve ibareler asli şekillerine ter-

cih edilmelidir. 
4. Mevcut eserlerin doğal anlatıma sahip olan makalelerinden tertip edilen ve karşı-

laştırmalı bir antoloji hazırlanmalı, bunlar okullarda okutulmalıdır.
5. Dilimize ait bir belâgat kitabı hazırlanmalıdır.
Namık Kemal manzumelerinde, makalelerinde, roman ve tiyatro eserlerinde yenilik 

anlayışındadır ve eserlerinde hep bu anlayışın dilini kullanmıştır. Ünlü Hürriyet Kasidesi, 
Vatan Mersiyesi, devrinin sosyal olaylarına duyarlı konusu ve diliyle eski düşünceden ve 
dilden farklıdır. Diğer manzumeleri de benzer özelliktedir.

Şinasi’nin en büyük özelliği 
Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi 
kendisinden sonra gelen aydınları 
etkilemesi ve dildeki yenileşme 
bakımından bir çığır açmasıdır. 
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Namık Kemal, müstakil yazılarından başka, diğer eserlerine yazdığı mukaddimelerde 
ve bizzat eserlerin içinde de dil ve Türkçe konusunda fikirlerini söylemeye çalışır. Son Piş-
manlık mukaddimesinde dilin kendi kendine gelişemeyeceğini ifade ederek onun geliş-
mesi için sanatçıların üzerine düşen görevi hatırlatmaktadır: 

“Lisân öyle taş kovuğundan yetişen incir ağaçları gibi kendi kendine kemal bulmaz. Asır-
larca terbiye-i e�âra hizmet için vakf-ı vücûd etmiş birçok üdebâ ve hukemâ lâzımdır ki bir 
lisanın intizamına, zenginliğine imkân hâsıl olabilsin.”

Ziya Paşa 
Şinasi’nin yanında ikinci kişi Ziya Paşa’dır, ancak o kültür tarihimizde daha çok edebî ve 
siyasi kimliğiyle yer alır. Ziya Paşa görüşlerini Hürriyet gazetesinde (nr. 11, 7 Eylül 1868) 
neşrettiği “Şiir ve İnşâ” makalesi ile manzum olarak yazdığı “Harâbât mukaddimesi”nde 
(İstanbul Eylül 1878) edebiyat çerçevesinde ortaya koymuştur. Makalesinde yenilikçi dü-
şünce mensuplarını oldukça memnun eden bir anlayışı savunurken “Harâbât mukaddi-
mesi” yazısında tam tersine bir görüşü ortaya koymuştur. Bu yazılardaki görüşleri ne olur-
sa olsun Ziya Paşa yazdığı eserlerin diliyle, eserlerinde tatbik ettiği dil ile Namık Kemal’in 
yanında dilde sadeleşmenin öncüleri arasına girmeye hak kazanmıştır.

Ahmet Mithat Efendi
Tanzimat devrinin amaçladığı dilde sadeleşme ve yenileşme hedefine en çok yaklaşan isim 
Ahmet Mithat Efendi olmuştur. Onun eseri Tanpınar’ın deyişiyle “1870 senelerinin oku-
yucu kitlesinin seviyesinden başlar” ve “bir halk okuma odasıdır”. Eserlerinin çeşitliliği 
ve okuyucu kitlesi olarak halk kesimini hede�emesi ona dilin bütün ifade renklerini kul-
lanma fırsatı vermiştir. Onun dilin sadeleşmesi noktasında hede�ediği merhaleye varma-
sında elbette ki seçtiği konuların ve şahısların halk kitlesinden olmasının da büyük rolü 
olmuştur. Ancak daha önemlisi, Ahmet Mithat Efendi’nin bunu bilinçli olarak yapması, 
yaptığının şuurunda olmasıdır. Eserlerinde çağdaşlarına göre onun doğrudan dil konusu-
nu işlediği yazısı Dağarcık’ta neşrettiği (cüz 1, İstanbul 1872, s. 20-25) “Osmanlıca’nın Is-
lahı” başlıklı yazısıdır. İmlânın ıslah edilmesi konusuna da temas ettiği bu yazısında Ah-
met Mithat Efendi, Türkçenin geçirdiği merhaleleri ve devrinde içinde bulunduğu duru-
mu özetleyerek eserlerinde kullandığı sade ve anlaşılır halk dilini niçin tercih ettiğinin ge-
rekçelerini vermiş olur.

Ahmet Mithat Efendi dil ve Türkçe konusundaki fikirlerini etra�ı bir şekilde anlattı-
ğı yazılar yazmıştır. Dil konusundaki görüşlerini kendi çıkardığı Tecüman-ı Hakîkat gaze-
tesine yazdığı yazılarda da sürdürmüştür. Burada ilköğretim için yazdığı ve imla konuları 
üzerinde durduğu yazılarını Medrese-i Süleymaniyye Rehnümâ-yı Muallimîn adlı eserinde 
bir araya getirmiştir. Bu yazılarında imla konusunu ele almış ve burada Türkçe kelimeleri 
söylenişe göre yazmak gerektiği, bunun için alfabeye yeni har�ere ihtiyaç duyulduğu üze-
rinde durmuştur. Düzeltmelerin ise Türkçe kelimelerin imlasıyla sınırlı kalmasını, Arapça 
ve Farsça kelimelerin asli yazılışlarıyla muhafaza edilmelerini savunmuştur.

Ali Suavî
Ali Suavî, döneminin Muhbir, Tasvîr-i E�âr, Vakit, Basîret, Müsâvât, Rûznâme-i Cerîde-i 
Havâdis, Namık Kemal ve Ziya Paşa ile Londra’da çıkardığı Hürriyet, kendisinin çıkardığı 
Muhbir, Ulûm, bir ara Ulûm’un kapanması üzerine çıkardığı Muvakkaten Ulûm Gazetesi 
Müşterilerine gibi gazete ve mecmualarında dinî, siyasi ve sosyal yazılar yazmıştır. 

Özellikle gazetecilik dilinin sadeleşmesi için çaba harcamıştır. Ali Suâvi dilde sadeleş-
menin ölçüsünü, Türkçeye Osmanlıca denmesini tenkit ederek başlatır. Ulûm’da neşrettiği 
“Lisân ve Hatt-ı Türkî” başlıklı yazısında Kutadgu Bilig ve Uygur metinleri gibi Türk kültü-
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rünün millî ve edebî kaynakları üzerinde durur, diğer Türk lehçeleri ile ilgili değerlendir-
meler yapar. Arapça, Farsça, Çince gibi dillerden Türkçeye girmiş kelimeler üzerinde du-
rur, bunların artık Türkçeleşmiş sayıldıklarını ifade eder. Hâlihazırdaki Türkçenin yapısı-
nı, başka dillerle (özellikle Arapça, Farsça, Çince ile) mukayesesini yaparak kolaylığını ve 
pratikliğini ortaya koymaya çalışır. 

Tanzimat nesli içinde Şinasi, Namık Kemal, Ahmet Mithat ve Ali Suâvi dışındakiler, 
dil konularından çok edebî konular üzerinde durmuşlar; edebiyatın zenginleşmesi, yeni-
leşmesi ve gelişmesi için uğraşmışlardır denebilir. 

Recâîzade Mahmud Ekrem, Abdülhak Hamid, Muallim Naci
Bunlar arasında Recâîzâde Mahmud Ekrem Bey ile Abdülhak Hamid’i özellikle zikretmek 
gerekir. Recâîzâde’nin Tanzimat neslinin her cephesinde var olmaya çabaladığı yenileşme 
hareketi içindeki asıl önemi, Şinasi-Namık Kemal çizgisinin Abdülhak Hamid’e ulaşma-
sını sağlayan köprü olmasından gelir. Öte yandan 1895’te Servet-i Fünûn’u edebî bir dergi 
olarak çıkarıp birçoğu talebesi ve tanıdığı olan gençleri etrafında toplayarak Türk edebi-
yatında önemli bir yer tutmuş olan “Servetifünûn Nesli”nin doğmasına da vesile olmuştur. 
Araba Sevdası adlı romanı, edebiyatımızda toplumsal hicvin ilk örneklerinden olmak ya-
nında, sade dilin edebiyat eserinde tatbik edildiği önemli örneklerden de birisidir. Manzu-
melerinde kullandığı dil de nesirlerindeki gibi yenidir, ancak sadelik bakımından kendi-
sinden öncekilere göre ileri bir noktada olduğunu söylemek zordur. Edebiyat anlayışı ba-
kımından yenilikler bulunduran Ta’lîm-i Edebiyat adlı kitabı bir nevi edebiyat tarihi ola-
rak hazırlanmış fakat tamamlanmamış ders kitabıdır. 

Recâîzâde’nin dil hakkındaki görüşlerini bu eserin sonuna eklediği yazısından anla-
mak mümkündür. Burada Osmanlıcanın gelişmesi için bağımsız bir dil olarak değerlendi-
rilmesini ifade eder ancak Arap ve Fars kurallarıyla karıştırarak buna Kavâid-i Osmaniy-
ye demek gerektiğini söyler. Arapça ve Farsça unsurların da yer alması dolayısıyla Türkçe-
nin Osmanlıca diye adlandırılması gerektiğini ifade ederek başından beri sade Türkçe ve 
Türkçenin istiklali anlayışını benimseyen Ali Suavi, Süleyman Paşa ve Şemsettin Sami gibi 
aydınlardan farklı bir noktada, diğer Tanzimat nesli gibi müteredditler safında yer alır. 

Abdülhak Hamit de Recâîzâde Mahmut Ekrem gibi eserleriyle vardır ve manzum ve 
mensur bütün eserleriyle Namık Kemal ile başlayan yenilikçi edebiyat anlayışının ulaştığı 
son noktadır. Onun dil için yaptığını, “kendinden öncekilerin sade ve düzgün Türkçeleri-
ne edebî bir çeşni vermiştir” diye özetlemek mümkündür.

Muallim Naci, devrinde sade nesrin en güzel örneklerini vermiştir. Şiirlerinde görü-
nüşte eskiden kopmamış gözükür ancak anlayış olarak daima yeniye açıktır. Tanzimat nes-
linin son halkası Abdülhak Hamit ve Naci gelecek neslin, Tevfik Fikret, İsmail Safa ve Na-
bizade Nazım gibilerin ilk halkası durumundadır. Onun yenileşme dönemi için esas öne-
mi, kısa ömrüne sığdırdığı ve hâlâ değerini koruyan Lügat-ı Naci adlı sözlüğü, Mekteb-i 
Edeb adlı okuma kitabı, sahasının bizde en iyi eseri olan Istılâhât-ı Edebiyye adlı belâgat 
kitabı ve değişik dergi ve gazetelerde yazdığı gramer ve Türkçe konulu yazılarını topladı-
ğı İntikâd adlı kitabından gelir.

Tanzimat neslinin dil anlayışındaki yenilikleri şu şekilde sıralanabilir:
a. Kelime ve tamlamalarda
b. Cümle ve ifade biçimlerinde
c. Nesirde seci anlayışında
ç. Edatların kullanımında
d. Nesirde yazıya başlamadan önce ağır ve bazen Arapça giriş yapma alışkanlığında
e. Konuşma üslûbunun yazıda kullanılmasında
f. İmlayla ilgili olarak noktalama işaretlerinin kullanılmasında 
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Bu yeniliklerin uygulanabilmesi için Türkçe bir gramer kitabı ile Türkçedeki bütün ke-
limeleri toplayan bir sözlüğün hazırlanması gerektiği birçok aydın tarafından vurgulan-
mıştır. Bunlara bir de nazım şekillerinde yapılan değişikliği eklemek gerekir. Ancak şunu 
da ifade etmeli ki bu neslin kafasında Türkçeye Lisân-ı Türkî mi yoksa Lisân-ı Osmanî mi 
demek gerektiği açık ve kesin biçimde sonuçlandırılmış değildir. Aynı şekilde Türk lisanı-
nın (ya da Osmanlı lisanının) Arapça, Farsça ve Türkçeden teşekkül etmiş bir dil olduğu 
konusunda da tereddütleri sürüp gitmiştir.

Edebiyat grupları dışında kalmış birçok bilim adamı ve aydının da XIX. yüzyıl sonla-
rına doğru dilin sade ve anlaşılır olması konusunda görüş ortaya koyduğu bilinmektedir. 

Dilde Yenileşme Tartışmaları
XIX. yüzyılın sonlarına doğru dilde yenileşme hareketi üç temel nokta esas alınarak geliş-
meye devam etmiştir. Hemen şunu ifade etmeli ki aşağıda söz konusu edeceğimiz milli-
yetçilik, İslâmcılık, Osmanlıcılık gibi düşünce tarzlarına mensup kimseler, siyasi düşünce-
de ve dil anlayışlarında farklı tavır sergileyebilmişlerdir. Farklı siyasi düşünce kampların-
da bulunan Mehmet Akif ’in Ömer Seyfettin ve arkadaşlarıyla sade lisan anlayışında, Sü-
leyman Nazif ile Tevfik Fikret’in süslü ve ağdalı edebî dilin devamı anlayışında buluşma-
ları örnek olarak zikredilebilir. Bu üç temel dil anlayışı şunlardır:

1. Türk dilinden yabancı kurallarla birlikte yabancı kelimeleri de atmak düşüncesin-
de olanlar; siyasi düşünce bakımından Türkçüler denen bu grup “Tasfiyeciler” ola-
rak anılmışlardır.

2. Hiçbir müdahaleyi kabul etmeyerek dili olduğu gibi bırakmak düşüncesinde olanlar.
3. Dilden yabancı kuralları atmak ama kelimelere dokunmamak düşüncesinde olan-

lar. Bu gruptakiler de “Yeni Lisancılar” olarak anılmışlardır. 
Öncelikle bir tefekkür hareketi olarak ortaya çıkan Türkçülüğün en önemli uygulama 

alanlarından birisi de dil olmuştur. Bu sebeple burada Türkçülük ve Türkçülüğün gelişme-
si konusu üzerinde durmak gerekmektedir. 

Ahmet Vefik Paşa
Ahmet Vefik Paşa Türk toplumunun kalkınabilmesi için yenileşmeyi Batı medeniyetin-
den alınan değerlerin milli değerlerle kaynaştırılmasında gören, devrinde “Osmanlıcı-
lık”, “İslâmcılık” gibi çeşitli fikir akımlarına karşı “milliyetçilik” akımını benimsemiş ve 
“Türkçülük” diye adlandırılan bu akımın öncülüğünü yapmıştır. Kendisi ilk hocası oldu-
ğu Darülfünun’da Hikmet-i Tarih (Tarih Felsefesi) müderrisliği sırasında Şecere-i Türkî’yi 
Doğu Türkçesinden Batı (İstanbul) Türkçesine aktardı. Batı Türkçesinin genel Türkçe-
nin bir lehçesi olduğunu ve bundan başka Türk lehçelerinin de bulunduğunu ortaya koy-
muş; bunun için yazdığı önemli sözlüğünü Lehçe-i Osmanî adıyla neşretmiştir. Bu anla-
yış çerçevesinde idari kişiliğinin yanında bilimsel çalışmalara da imzasını atmıştır: Lehçe-i 
Osmanî (1888/89), Müntehabât-ı Durûb-ı Emsâl (1852), Hikmet-i Târîh (1863), Şecere-i 
Türkî, Fezleke-i Târîh-i Osmanî (1869). 

Dil ve tarih sahasındaki çalışmaları Ahmed Vefik Paşa’ya memleketimizin en eski hat-
ta ilk Türkoloğu olmak sıfatını kazandırmıştır.

İlmî alanda Ahmet Vefik Paşa’nın başlattığı Türkçülük anlayışına uygun çalışmalar, 
askerî alanda da Süleyman Paşa’nın çabalarıyla yürütülmüştür. Süleyman Paşa görüşleri-
ni askerî okullar için yazdığı Tarih-i Âlem (Dünya Tarihi) adlı eserinde ortaya koymuş ve 
bu yolla Türkçülük düşüncesi askerî mekteplere girmiştir. Yine askerî okullarda okutul-
mak üzere Esmâ-yı Türkiyye (Türk İsimleri) adlı kitabı yazmıştır. Bunlardan başka, “Os-
manlılık” yerine “Türklük” anlayışını da temsil etmek üzere Sarf-i Türkî adıyla Türkçenin 
gramerine ait bir kitap telif etti. 
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Her iki şahsın da filolojik terbiye almış olmaları dolayısıyla ortaya çıkacak zararları ve 
mahzurları görerek tasfiyeciliğe karşı gösterdikleri tepkiler, dilde yenileşme çalışmaları-
nın, o devirde revaçta bulunan siyasi Türkçülüğün desteğini alabilecek böyle bir yola gir-
mesine de ilmî engel olmuştur. 

Şemseddin Sami
Şemseddin Sami yeni dönemde Türkçenin sadeleşmesi konusunda Taaşşuk-ı Talat ve Fıt-
nat başta olmak üzere edebî eserler, tercüme eserler, çıkardığı mecmualar, dilbilgisi, lügat 
ve ansiklopedi eserleriyle Türkçe ve Türk kültür hayatına devrinde oldukça önemli hiz-
metlerde bulunmuştur. O çağın orta seviyedeki okuyucu kitlesi tarafından henüz iyi ta-
nınmayan bilgi alanlarını, ilim ve teknolojinin Avrupa’da vardığı gelişmelere göre tanıt-
mak ve öğretmek isteyen Şemseddin Sami, işe, bu maksatla kurulan dili sade, küçük ve 
ucuz kitaplardan oluşan “Cep Kütüphanesi” serisiyle başlamış, Muharrir, kendi kurduğu 
Aile ve Ha�a mecmualarında bunu devam ettirmeye çalışmıştır. Dil ve edebiyat konula-
rına dair yazıları daha çok Ha�a mecmuasında yayımlanmıştır. Bu yazılarında çok defa 
dil öğretiminin kolaylaştırılması üzerinde durmuş, bu maksatla imla ve alfabe ıslahı me-
selelerine de temas etmiştir. Türkçenin öğretimi konusunda yeni usulleri denemek üze-
re okuma ve yazma kitapları neşretmiştir. Bunlar Küçük Elia, Yeni Usûl-i Elia-i Türkî, 
Nev-usûl Sarf-ı Türkî, Kırâat-i Türkiyye ve Nev-Usûl Nahv-i Türkî adlı eserleridir. Bunlar-
dan başka Kamus-ı Fransevî, zamanında, Fransızcadan Tükçeye lügatlar arasında en mü-
kemmeli olarak kabul edilmiş ve pek çok kişinin takdirini kazanmıştır. Kâmûs-ı Türkî’si 
ise, devrinde Türkçeyi temel alan ve Türkçede halkın kullandığı yaygınlık kazanmış keli-
meleri Türkçeleşmiş sayan bir anlayışla tertip edilmiş ve hâlâ öneminden bir şey kaybet-
memiş temel sözlüklerimiz arasındadır. Zamanında bir nevi İslam ansiklopedisi vazifesi 
görmüş olan Kamusu’l-A’lâm, günümüzde bile bilimsel çalışmalar için temel bir kaynaktır. 

Şemseddin Sami, nazari olarak dil konularında önemli ve çok sayıda yazı ve eser ya-
yımlamakla kalmamış, eserlerinde teorik düşüncelerine uygun biçimde sade dilin de gü-
zel örneklerini vermiştir. Türkçe konuları üzerinde bilimsel metotlarla durmuş, özellik-
le dilimizdeki Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçenin gramer kurallarına uydurulması 
gerektiğini, bu sebeple üç ayrı dilden oluşmuş bir dil olamayacağını vurgulamıştır. Türk-
çe karşılıkları bulunan ve konuşma dilinde kullanılmayan kelimelerin dilden çıkarılması-
nı isteyerek, bütün yabancı kelimeleri dilimizden çıkarmak düşüncesinde olan tasfiyecilik 
aşırılığına düşmemiştir. Dünyada konuşma dili ile yazı dili farklı başka bir millet bulun-
madığını söyleyerek dil ile edebiyatı birleştirmek gerektiğini kabul eder. İstanbul Türkçe-
sinin ıslah edilmesiyle oluşacak edebî dilin zamanla bütün Türklerin kabul edebileceği ge-
nel bir dil hâline gelmesini istemiştir. 

SERVET-İ FÜNÛN TOPLULUĞUNUN DİL ANLAYIŞI VE YAPILAN 
TARTIŞMALAR
Tanzimat’ın ilk yıllarından beri yenileşme anlayışı etrafında oluşturulmaya çalışılan sade 
lisan fikri, 1895-1901 yılları arasında Recâîzâde’nin öncülüğünde kurulmuş Servet-i Fünûn 
dergisinde yazılarını neşreden ve edebiyat tarihimiz içinde Servetifünuncular (Edebiyat-ı 
Cedîde sanatçıları) olarak adlandırılan topluluğun mensuplarınca farklı şekillerde karşı-
lanmıştır. Çoğunun Batı ile fikrî bağlılığı bulunan bu sanatçılar, Tanzimat neslinin oluş-
turduğu yeni ortamda kendilerine yeni bir sanat dili kurma gayreti içine düşmüşlerdir. 
Namık Kemal, Ziya Paşa, Recâîzâde, Abdülhak Hamid ve Muallim Naci gibi kendilerin-
den önceki sanatçılara göre farklı heyecanları, farklı duygu ve tefekkürleri olduğunu gös-
termek istemiş ve bu farlılıklarını dile de yansıtmışlardır.

Şemseddin Sami hem Türkçe 
öğretimi konusunda yeni usuller 
denediği okuma yazma kitapları 
neşretmiş hem de önemli 
sözlükler yazmış bir aydındır.

Servetifünuncular yeni bir 
sanat dili kurmak isteseler de 
kendi aralarında görüş birliği 
sağlayamamışlardır.
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Hemen belirtmek gerekir ki bu sanatçılar arasında da tam bir görüş birliği bulundu-
ğunu söylemek zordur. Nesirde Halit Ziya (Uşaklıgil), nazımda Tevfik Fikret kendilerine 
mahsus özellikleriyle bu neslin öne çıkan isimleri olmuşlardır. Hüseyin Cahit (Yalçın) ve 
Ahmet Hikmet (Mü�üoğlu) gibi isimler ise sanat anlayışı olarak beraber oldukları Meh-
met Rauf, Nabizâde Nazım, Cenap Şehâbeddin gibi sanatçılardan sade dil kullanarak ayrı 
düşmüşlerdir. Bu sanatçılar, topluluğun diğer sanatçıları Hüseyin Siret, Hüseyin Suat ve 
Ali Ekrem ile birlikte, bir tara�an yer yer sade konuşma dilini yazıda kullanmayı dener-
lerken diğer tara�an yazıda bulunmayan Arapça ve Farsça kelimeleri sözlüklerden çıka-
rıp, yeni kelimeler ve birleşikler yaratarak, Türkçe cümle ve ifade biçimlerinde değişiklik-
ler yapmışlar, farklılıklarını ortaya koymuşlardır. Nazım dilinde sadece kelime ve ifadede-
ki yenilikleriyle kalmayıp şekil değişikliğine de gitmişlerdir. 

Tevfik Fikret’in doğrudan dil konulu yazısı Servet-i Fünûn dergisinde yazdığı “Tasfiye-i 
Lisan” makalesidir. Fikret bu yazısına, son zamanlarda bazı ediplerin ön ayak olmasıyla 
yazı dilinin halka doğru yöneldiğini ifade ederek başlar ve şimdiye kadar kendisine cevap 
vermeyen, daima dargın gibi, yabancı gibi duran bu dilin nihayet onunla barışıyor olması-
nı, ona bir şeyler söyleyecek, anlatacak, öğretecek hâle gelmesini sevinçle karşılar.

Servet-i Fünûn’da (13 Mayıs 1315/1899, sy. 428) “Kâri’lerime Mektuplar” başlıklı yazı-
sında Halit Ziya, dil ile ilgili görüşlerini ortaya koyar. Bu yazıda Halit Ziya, ateşli sadeleş-
me ve Türkçeleşme tara�arlarına karşı bir müdafaa adamı görüntüsündedir. Hatta Servet-i 
Fünûn dergisinde (4 Kanunıevvel 1324/1908, nr. 916) “Servet-i Lehçe” başlıklı 1908’de ku-
rulan Türk Derneği’nin programını hedef alan ve yeni lisan anlayışıyla taban tabana zıt gö-
rüşleri ihtiva eden yazısında, sadeleşmeye karşı gelmekten çok bir üslûp ustasının yaratıcı-
lığının sınırlandırılması endişesi vardır.

Servet-i Fünûncuların Dil Anlayışına Karşı Görüşler
Halit Ziya ve Cenap Şehâbeddin’in şahsında Servet-i Fünûn’un kullandığı dile itiraz eden-
ler de yok değildir. Edebiyat çevrelerinde oldukça ilgi uyandıran ve edebiyat tarihimize 
“Dekadanlar” olarak geçen Sabah gazetesindeki (1 Mart 1313/1897) yazısında Ahmet Mit-
hat Efendi en sert tepkisini ortaya koymuştur: “Böyle şey mi olur? Siz lisanı sadeleştirelim 
derken bunlar bir kat daha berbat ettiler. Bu ne lisan? Bu ne ta’bîr? Veysî’ye, Nergisî’ye rah-
met okutuyorlar! Şu heri�er?.. Acele etmeyiniz efendim! Bu hiddet ne ya! Veysîler Nergisîler 
zaten mastühıkk-ı rahmettirler. Bunları onlara kıyas kâbil midir?” 

Bazı yazarlar özellikle Ahmet Mithat’ın yazısından cesaret alarak Servetifünûncuların 
diline ve dil anlayışlarına karşı sade lisanın savunuculuğuna koyuldular. Bunlarla birlik-
te Ebuzziya Tevfik ve Manastırlı Rıfat sade dil anlayışının bağlıları olarak yazılar yazdılar.

Mehmet Emin (Yurdakul) Beyin “Türkçe Şiirler” adıyla basılan sade Türkçe şiirleri 
edebiyat çevrelerinde ilgi uyandırdı. Recâîzâde Mahmut Ekrem, Şemseddin Sami, Rıza 
Tevfik, Ahmet Mithat gibi devrin önde gelen yazar ve şairleri, hatta Tevfik Fikret bile bu 
şiirlerden övgüyle bahsettiler.

Bu arada İstanbul dışında İzmir, Bursa, Selanik, Rusya, Azerbaycan, Ka�asya, Kırım 
gibi pek çok kültür merkezinde sade dil ve sade Türkçe konularında önemli çalışmalar 
yapılmıştır. Bunların içinde Kırım’da, “Dilde, işte, fikirde birlik” şeklinde sistemleştirdi-
ği fikrî yapısı ile devrinde ve sonraki nesillerde tesirli olmuş Gaspıralı İsmail Bey’i özel-
likle anmak gerekir.

XX. yüzyılın ilk 30 yıllık dönemi, hem Türkçenin durumu hem dil tartışmaları ba-
kımından XIX. yüzyılın devamı niteliğindedir. Bu sebeple, özellikle 1932’lere (Türk Dil 
Kurumu’nun kurulması ve Türk Dil Devrimi) kadar gerçekleşen çalışmalar ve tartışmalar 
da burada kısaca anlatılacaktır:
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II. Meşrutiyetten Sonraki Dil Tartışmaları
II. Meşrutiyet’ten sonra sade dil ve Türkçecilik hareketi için amaç ve tüzüğünde önemli/
programlı hede�eri olan esaslı girişimleri şöyle özetlemek mümkündür: 

•	 Türk	Derneği	kurularak	kendi	adında	bir	dergi	ile	dil	ve	folklor	tarihi	bakımından	
önemli kimi faaliyetler

•	 Ömer	Seyfettin’in	önderliğinde	Genç	Kalemler	dergisi	ve	Yeni	Lisan
•	 Ziya	Gökalp	ve	faaliyetleri
•	 Türk	Yurdu	dergisinin	faaliyetleri	
Saydığımız bu girişimler, esasen başından beri 1908’e kadar çoğu zaman, resmî ku-

ruluşlarla desteklenmekle birlikte eserlerde yer alan münferit düşünceler ve girişimler 
hâlinde yürütülmüş olan çabaların sistemli ve programlı şekle dönüştürülmesinden iba-
rettir. Bu yıllara gelindiğinde dil meselesi, Türk aydınlarının kafasında ve kaleminde sade-
leşme istikametinde geri dönülmez bir mecraya girmiş durumdaydı.

Türk Derneği ve Çalışmaları
Necip Asım, Ahmet Mithat, Ahmet Hikmet (Mü�üoğlu), Ispartalı İsmail Hakkı, Rıza Tev-
fik (Bölükbaşı), Fuat Köseraif ve Veled Çelebi (İzbudak) vb. Yeni Gazete bürosunda bir 
araya gelerek Türk Derneği’ni kurdular. Derneğin amacı genel olarak, bilimsel ve kültürel 
düzeyde Türklük dünyasının her türlü meselesini ele almaktı. Başlangıçta heyecanla işe gi-
riştikleri halde, daha sonra katılanlarla birlikte üyelerin dil anlayışları ve siyasi fikirler ba-
kımından tam bir düşünce birliği içinde olmamaları yüzünden dört yıla yakın bir zaman 
sonra dernek dağıldı. İçlerinde “Tasfiyeci”, “Fesahatçi” ve “Sadeleşmeci” tara�arı olmak 
üzere her dil anlayışını benimseyen kimseler bulunmaktaydı. 

Derneğin Türk dili için asıl hizmeti, kurulduktan sonra bir yıl içinde ancak yedi sayı 
çıkabilmiş olan Türk Derneği dergisi olmuştur. Nizamnamelerindeki esaslar doğrultu-
sunda El-kitâbu Lugati’t-Türkiyye (İbnü Mühennâ) ve Sarf-ı Tahlîlî-i Lisân-ı Türkî (Anton 
Tıngır) adlı eserleri yayımlamışlardır. 

Türkçülerin takip ettikleri anlayış, dilde sadeleşme çalışmalarında orta yolu temsil et-
mektedir. Fikren başka gruplara mensup olan pek çok sanatçı ve bilim adamı, yenileşme 
dönemi içinde sade dil tara�arı gözükmüş, yazılarında sade Türkçeyi kullanmaya özen 
göstermişlerdir.

Fecr-i Âtî Topluluğunun Dil İle İlgili Görüşleri
Bu dönemde daha önceki Servet-i Fünûnculara benzer şekilde Fecr-i Âtî topluluğunun da 
sadeleşmeye karşı olup kendi sanat anlayışlarına bağlı bir dil kullandıklarını belirtmek ge-
rekmektedir. Bunları belki kendi devrinde Genç Kalemler’deki “Yeni Lisan” başlıklı yazı-
sının şu satırlarında en güzel Ömer Seyfettin değerlendirmiştir: “Bugünküler, yani Fecr-i 
Âtî... Bunların yegâne meziyeti “dünküler namını verdikleri eski “Servet-i Fünûn” kümesinin 
mahiyetini, tamamiyle değilse bile, nispeten anlamış olmalarıdır. Fakat henüz kendileri de 
yeni bir şey yapmamışlar. Ancak beğenmedikleri dünkülerin sun’î eserlerini sahife sahife tek-
rar etmişlerdir. Dünküler en kullanılmayan kelimeleri eski kamus sahifeleri arasında bula-
rak bir muva�akiyet imiş gibi lisana katmaya çalışırlardı ki bugünküler yalnız bu münase-
betsizliği taklit etmediler. ... Anlamadan tercümeye başladılar. Bugün ilmî olarak yazdıkla-
rı, yani tercüme ettikleri sahifeleri karıştırır iseniz cümle değil, hatta birçok siga hataları bile 
göreceksiniz. Fakat vatanın bütün ümidi yine onlardadır. Onlar zekidirler. Çok gençtirler. ... 
Tabiî okuyacaklar, çalışacaklar, tekâmül edecekler, hele hiç şüphesiz asırlardan beri bizi millî 
bir edebiyattan mahrum bırakan eski ve sun’î lisanı terk edeceklerdir. Evet ümidimiz onlar-
dadır. Eskilerin hepsi öldü. Dünküler felce uğradılar. Artık yegâne nasipleri ölümdür. Eski li-
sanı yaşatan bugün “bugünküler”dir. Onların dünküleri taklit etmekten vazgeçtikleri daki-
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ka hakikî bir fecir olacak, onların sayesinde yeni bir lisanla terennüm olunan “millî bir ede-
biyat” doğacaktır.”

Bu topluluğa mensup olduğu halde Refik Halit’in sade dilli edebî nesrin güzel örnek-
lerini verdiğini zikretmek gerekir. Bu topluluğun dışında olarak Halide Edip, Yakup Kad-
ri sade dille yazmışlar ve edebî nesrin önemli temsilcileri olmuşlardır. 

Yeni Lisan ve Ömer Seyfettin
Türkçenin yenileşme serüveni içinde şüphesiz en önemlisini, Ömer Seyfettin’in öncülü-
ğünde Selanik’te çıkarılan Genç Kalemler dergisinde, 11 Nisan 1911 sayısından itibaren 
“Yeni Lisan” başlığı altında yayımlanan seri makalelerle sistemleştirilmiş olan yenileşme-
Türkçeleşme hareketi alır.

Ömer Seyfettin sade dil anlayışının bir program hâlinde sistemleştirilmesine öncü-
lük etmekten başka Türkçe için bizatihi yazdıklarıyla da mümtaz bir yere sahiptir. Otuz 
altı yıllık (1884-1920) kısa ömrüne sığdırdığı 138 hikâye, 21 küçük hikâye, 7 tiyatro ese-
ri, bazıları tamamlanmamış 7 roman, 1 masal, 71 şiir, 81 makale, 30’a yakın mensure ve 
siyasi-aktüel gazete fıkrası ile Kalevela ve İlyada başta olmak üzere manzum/mensur ter-
cümeler onun Türk kültür tarihindeki yerini göstermeye yeterlidir. Bu kabarık eser sayı-
sı aynı zamanda, sade lisanın örnekleri olmak hasebiyle sade Türkçe için de anlamlıdır. 

Yeni Lisan yazıları Genç Kalemler dergisinde çıkmaya başlamasından itibaren bu ha-
reket çok geniş bir kitlenin ilgisini çekmiş ve hüsnü kabulle karşılanmıştır. Daha sonra 
sade lisan anlayışını benimsemiş olmakla beraber Fuat Köprülü ve Yakup Kadri yeni lisan 
hareketine itiraz etmişler, ancak bu itirazlar muhataplarının azmini kamçılamaktan baş-
ka bir sonuç doğurmamıştır. Bunun en önemli sebebi, meseleyi tabii ortamından uzak-
laştırmadan Türk Derneği’nin yaptığı gibi tasfiyecilik yanlışlığına düşmemiş olmalarıdır. 

Yeni Lisan makalelerinin 7.si, İstanbul’da yeni çıkacak olan Muhîtü’l-Ma’arif mecmu-
ası heyetine yayımlanması ricasıyla gönderilen ve içinde 14 maddelik bir ilmî programı 
ihtiva eden lâyihanın Genç Kalemler’de yayımlanan suretidir. Burada şimdiye kadar orta-
ya konan görüşler özetlenmiş, bundan sonrakiler de bu program çerçevesinde götürül-
meye gayret gösterilmiştir. Tahrir Heyeti imzasıyla ancak Ziya Gökalp’in notunu taşıyan 
bu programın maddelerine geçilmeden önce Şinasi’den itibaren sadeleşme çalışmalarının 
çok kısa bir tarihçesi verilmiş, Yeni Lisan hareketinin şimdiye kadar değişik ortamlarda 
gördüğü ilgiden bahsedilmiştir. Maddeleri örnekleri azaltarak şu şekilde özetleyebiliriz: 

1. Türkçe terkipler ve cemiler ihtiyaca tamamıyla kâfî bulunduğundan Arapça Acem-
ce terkip ve cemiler kullanılmayacak.

2. Sadr-ı azam, şeyhü’l-İslâm, Bâb-ı âlî, şûrâ-yı devlet, arz-ı hâl, pâ-yı taht ... gibi 
terkip bünyesinde bulunduğu hâlde manaca basit ve evlâd, talebe, amele, erbâb, 
havâdis, ahlâk... gibi cemi bünyesinde bulunduğu hâlde manaca müfret olan tabir-
ler istimal olunabilecektir.

3. Bazı ıstılâhların mukabilleri olmak üzere hurdebîn, nîkbîn, bedbîn, müvellidü’l-
humûza, müvellidü’l-mâ gibi Arapça ve Acemce mürekkep kelimeler istimal 
olunabilecektir.

4. Hayvânât, nebâtât... gibi cemiler hayvanlar, nebatlar... manasında kullanılmayacak 
zoologie, botanique ilimlerinin mukabilleri olarak kullanılacaktır.

5. İlm-i rûh, ilm-i ictimâ... gibi tabirler Fransızca mukabilleri gibi basit addolunacaktır.
6. Sarf ile iştikak bahisleri birbirinden tamamıyla ayrılacak. İştikakça mürekkep olan 

yukarıdaki 2, 3, 4, ve 5. maddelerdeki tabirler sarfça basit telakkî olunacaktır. 
7. İştikakça terkip ve cemi bünyesinde bulunduğu hâlde sarfça basit ve müfret telakkî 

olunan kelimeler lügat ve muhit kitaplarında müstakil bir kelime vaziyetinde irae 

Ömer Seyfettin, Genç Kalemler 
dergisinde “Yeni Lisan” 
makalesi ile sade Türkçenin 
sistemleştirilmesi konusunda çok 
önemli bir yere sahiptir.
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olunacak, eski lügat kitaplarının mürekkebi basitte, cemiyi müfrette göstermek gibi 
kaideleri ilga edilecektir.

8. Yukarıda tadat olunan ve ilmî meumların yeni ıstılahları olmak üzere vücutlarına 
ihtiyaç bulunan terkip ve cemilerden maada tahlili mümkün ne kadar klişeler var 
ise bozulacak yahut vücutlarına ihtiyaç yok ise katiyen terk olunacaktır. Sanat eseri, 
nazar noktası... gibi tabirler eser-i sanat, nokta-i nazar tabirlerine müreccahtır.

9. Arapça ve Acemce terkiplerin tufeylisi olan Türkçe terkiplerde yaşamasına imkân 
bulunmayan Arapça ve Acemce kelimeler artık istimal edilmeyecektir.

10. Arapça ve Acemce kelimelerin avamca temsil edilen şekilleri havasça muhafaza 
olunan asli şekillerine tercih edilecektir.

11. Türkçede Arapça Acemce kaideler hâkim olmayacağı gibi Arapça, Acemce tecvit-
ler de nâzım olmayacaktır. Türkçeye giren Arapça Acemce kelimeler Türkçenin ka-
idelerine tamamıyla tâbi olacağı gibi tedrîcî bir surette de Türkçenin tecvidine teta-
buk edecek, Türkçenin hususi ahengiyle itilaf peyda edecektir.

12. Arapça, Acemce kelimelere dahil yahut lâhik olacak Arapça Acemce edatlar da 
mümkünse Türkçe edatlarla değiştirilecektir.

13. Terkiplerle ifade olunan manalar basit kelimelerle ifade olunmaya çalışılacaktır.
14. Türk Derneği’nin ve sair tasfiyecilerin yaptıkları gibi Çağatayca, Türkmence’ye ya-

hut Anadolu, Rumeli lehçelerine mensup eski ve yeni kelimeler yeni lisanda isti-
mal olunmayacaktır. Yeni lisan İstanbul’da tekellüm edilen ve edebî lisanımızın ıs-
tıfasıyla nezih ve necip bir mevki ihraz eden üslûp ve kelimeleri istimal edecek ve 
bu üslûp ve kelimeleri İstanbul şivesinde mündemiç bedâete tevfîkan daha ziyade 
güzelleştirmeye çalışacaktır.

Ziya Gökalp ve Yeni Lisan Konusundaki Görüşleri
Gerek Ömer Seyfettin ile birlikte Genç Kalemler’deki edebî ve bilimsel yazılarıyla, gerek-
se başka gazete ve mecmualardaki yazılarıyla, müstakil kitaplarıyla Ziya Gökalp, Türkçü-
lük idealini benimsemiş, onu bir programa ve bir sisteme bağlamış, sözü ve fiiliyle öncü 
düşünürlerden birisi olmuştur. Fikirleriyle kendinden sonraki nesilleri etkilemiş olması 
bu sebepledir. Ömer Seyfettin’den farklı olarak, sadece dil konularıyla ilgilenmekle yetin-
memiş, Türkçülüğü bütün düşünce sistemiyle her alanda, bütün programlarıyla ortaya at-
mak lazım geldiğini savunmuş ve bu yolda yürümüştür. Esasen Genç Kalemler’deki “Yeni 
Lisan” hareketinin başlatılmasında yeni bir İttihat ve Terakkî üyesi olarak onun fiilî des-
teği bulunmaktadır.

Dil meselesi, Ziya Gökalp’in sistemleştirdiği Türkçülük anlayışı içinde önemli yere 
sahiptir. Çok önceleri kafasında yer eden Türkçülük anlayışının ortaya konmasında, 
Selanik’te Ali Canip ve Ömer Seyfettin’in öncülüğünde çıkan Genç Kalemler dergisi Ziya 
Gökalp için bir vesile teşkil etmiştir. Türkçülük ve yeni lisan meselesinde düşüncesini ge-
nel hatlarıyla bir çerçeve hâlinde çizdiği Turan manzumesinin Genç Kalemler dergisinde 
yayımlanmasıyla Ziya Gökalp, imparatorluğun fikrî coğrafyasındaki yerini de almış oldu. 

Balkan Savaşının mağlubiyetle bitmesiyle yeniden kuvvetlenen milliyetçilik/Türkçü-
lük duygusu Osmanlı aydınlarını da yeni arayışlara sevk etti. 1912 yılında faaliyete geçen 
Türk Ocağı bu hareketin merkezi olarak kuruldu. Ocak, daha çok bilimsel Türkçülüğün 
yayın organı görünümünde olan Türk Yurdu adında bir dergi çıkarmaya başladı. Ayrıca 
görüşlerini halka ulaştırmak için de Halka Doğru (1913) ve Türk Sözü (1914) adlı dergi-
leri çıkardılar. 1917 yılında İttihat ve Terakkî’nin desteğiyle Ziya Gökalp ve arkadaşları ta-
rafından çıkarılan Yeni Mecmua ile birlikte bu yayınlar Türkçük tara�arlarının merkezi 
hâlinde sade Türkçe ile millî edebiyat anlayışının ve milliyetçilik fikirlerinin yaygınlaşma-
sında önemli rol oynamışlardır. 
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Türkçülüğün Esasları kitabının “Dilde Türkçülük” bölümünde birçok yönüyle günü-
müzde de geçerliliğini ve önemini koruyan görüşlerini “Dilde Türkçülüğün Prensipleri” 
başlığı altında şu şekilde toplamıştır:

1. “Millî dilimizi vücuda getirmek için, Osmanlı dilini –hiç yokmuş gibi- bir tarafa 
atarak, halk edebiyatına temel vazifesi gören Türk dilini aynıyla kabul edip İstan-
bul halkının ve bilhassa İstanbul hanımlarının konuştukları gibi yazmak.

2. Halk dilinde Türkçe müteradifi bulunan Arapça ve Farsça kelimeleri atmak, tama-
mıyla müteradif olmayıp küçük nüansa malik olanları dilimizde muhafaza etmek.

3. Halk diline geçip söyleyiş ve mana bakımından galatât adını alan Arapça ve Farsça 
kelimelerin bozulmuş şekillerini Türkçe saymak ve imlalarını da yeni söyleyişleri-
ne uydurmak.

4. Yerlerine yeni kelimeler konulduğu için, fosil haline gelen eski kelimeleri diriltme-
meğe çalışmak.

5. Yeni terimler aranacağı zaman, ilkin halk dilindeki kelimeler arasından ara-
mak; bulunmadığı takdirde Türkçenin işlek edatlarıyla ve işlek terkip ve çekim 
usûlleriyle yeni kelimeler yaratmak.

6. Türkçede Arap ve Fars dillerinin kapitülasyonları ilga olunarak, bu iki dilin ne si-
gaları, ne edatları, ne de terkipleri dilimize sokulmamak.

7. Türk halkının bildiği ve kullandığı her kelime Türkçedir, halk için munis olan ve 
sun’î olmayan her kelime millîdir. Bir milletin dili, kendisinin cansız köklerinden 
değil, canlı tasarru�arından kurulan canlı bir uzviyyettir.

8. İstanbul Türkçesinin ses düzeni, ek ve kökleri ile cümle yapısı, yeni Türkçenin te-
meli olduğundan, başka Türk lehçelerinden ne kelime, ne siga, ne edat, ne de ter-
kip kaideleri alınamaz. 

9. Türk medeniyetinin tarihine dair eserler yazıldıkça, eski Türk müesseselerinin 
isimleri olmak dolayısıyla, çok eski Türkçe kelimeler yeni Türkçeye girecektir. Fa-
kat bunlar terim olarak kalacaklarından, bunların hayata dönmesi, fosillerin diril-
mesi mahiyetinde telakki olunmalıdır.

10. Kelimeler, delâlet ettikleri manaların tari�eri değil, işaretleridir. Kelimelerin ma-
naları, köklerini bilmekle anlaşılmaz.

11. Yeni Türkçenin, bu esaslar dahilinde, bir lügatiyle bir de grameri vücuda getiril-
meli ve bu kitaplarda, yani yeni Türkçeye girmiş olan Arapça ve Farsça kelimele-
rin ve tabirlerin bünyelerine ve terkip tarzlarına ait bilgiler, dilin türeme kısmına 
konulmalıdır.”

Ziya Gökalp görüldüğü gibi, fesahatçılara olduğu gibi tasfiyecilere de karşıdır. İkin-
ci Meşrutiyet sonrası başlayan, özellikle 1910’dan itibaren Yeni Lisan hareketiyle başla-
yan ve 1932’ye kadar süren bu devre, sadeleşme hareketinin müdahalesiz, gönüllü bir ge-
lişme olarak süregeldiği, yazar, sanatçı ve diğer ilgililerin çabalarında görülen tabii bir ye-
nileşme devresidir. 

Yeni Türkçe olarak da nitelendirilen bu devrede üç farklı görüş bulunmaktadır:
a “Fesahatçılar” olarak da bilinen Süleyman Nazif gibi eski ve süslü üslûba bağlı 

ediplerin yazmakta ısrar ettikleri “Osmanlıca”
b. Türkçülerin temsil ettiği ve Ziya Gökalp’in sistemleştirdiği “Türkçeleşmiş Türkçe” 

anlayışını esas alan “sade lisan” 
c. Fuat Köseraif ’in öncülüğünü ettiği “Türkçede yabancı unsur bırakmayacağız, her 

şeyi Türkçeleştireceğiz” diyen “tasfiyecilik” akımı 
Bu üç anlayış, Türkçülerin hâkimiyeti altında 1932 yıllarına kadar devam etmiştir. Bu 

yıllardan sonra Türkçe, bir devlet adamı olarak Atatürk’ün bizzat ilgisi ve müdahalesiy-
le “Tasfiyecilik” veya “Öztürkçecilik” istikametinde gelişmeye zorlanmıştır. Yeni kurulan 
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devlet düzeni içinde Millîleşme anlayışına katkı sağlamak için kararlı bir inkılapçı olarak 
Atatürk de tasfiyecilik hareketini benimsemiş ve bu ilgisi 1935 yıllarına kadar sürmüş-
tür. Kendisinin bir takım tecrübelerden sonra “Dilde ve musikide inkılap olmaz, anlaşıl-
dı.” cümlesinde ifadesini bulan dili tabii gelişme seyrine bırakma düşüncesine rağmen dil-
de tasfiyecilik anlayışı, onun ölümünden sonra da uydurmacılık veya Öztürkçecilik hare-
keti halinde devam etmiştir. 

İkinci Meşrutiyet sonrası, özellikle 1910’dan itibaren Yeni Lisan hareketiyle başlayan ve 
1932’ye kadar süren yenileşme devresinde hangi görüşler/akımlar ön plana çıkmıştır ve 
bunların temsilcileri kimlerdir?

ALFABE TARTIŞMALARI VE HARF İNKILABI
Cumhuriyet devrimleri içinde çok önemli bir yere sahip olan harf devrimi, Türk toplumun-
da uzun bir süre tartışıldıktan sonra belli usuller çerçevesinde gerekli hazırlıklar yapılarak uy-
gulanmasına geçilmiştir. Böyle önemli bir değişikliğin gerçekleşme şartlarını ve sonuçları-
nı değerlendirebilmek için, Harf inkılabına varan süreci gözden geçirmemiz gerekmektedir.

Alfabe, bir dilin seslerini karşılayan şekillerin oluşturduğu sistemin adıdır. 
Türkler, VIII. yüzyıldan başlayarak Şamanizm, Budizm, Brahmanizm, Hıristiyanlık, 

Manilik, Musevilik, İslamlık gibi değişik dinlerin ve Hint, Çin, Arap ve batı gibi çeşitli kül-
tür çevrelerinin etkisiyle birbirinden farklı 17 değişik alfabe kullanmışlardır.

Alfabe değişikliklerinin gerekçeleri üç maddede toplanabilir:
1. Din değiştirme 
2. Sosyal ve siyasal durum değişikliği
3. Farklı kültür ve medeniyet ortamına geçme
Alfabe değişikliğini hazırlayan süreç XIX. yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır ve yapı-

lan tartışmaları iki başlık altında toplamak mümkündür:
a. Batılılaşma
b. Yazının yetersizliği
Batılılaşma, Osmanlı devlet yapısı ve Batıdan esinlenerek kültürel müesseselerde uy-

gulamaya konulan yeniliklerin de sebebi olmuştur. Özellikle Tanzimat Fermanı sonrasın-
da görülen askerî, idarî alanlarda ve eğitim konularında gerçekleştirilen yeni düzenleme-
lerin arkasında bu Batılılaşma, diğer bir deyişle, çağdaşlaşma düşüncesi yatmaktadır. 

Arzulanan yenilikleri gerçekleştirecek elemanların yetiştirilmesi maksadıyla Londra, 
Paris, Viyana gibi şehirlere ihtiyaç duyulan alanlarda (askerî, tıp, ziraat vb.) ihtisas yapma-
ları için öğrenciler gönderilmiştir. 1834-1838 yılları arasında 26 askerî öğrenci, II. Abdül-
hamit zamanında (1876-1909) 15 doktor, 24 subay ve bir hayli ziraatçi ihtisas eğitimi al-
maları için gönderilmişlerdir.

Önce askerî okullarda verilmeye başlanan, meslekî bilgilerin yanında yabancı dil eği-
timi, Türk insanını yeni bir alfabeyle karşılaştırmış, yabancı dilin Fransızca olması dolayı-
sıyla da bu alfabe Fransız alfabe sistemi olmuştur. 

Bu yeni dönemde eğitim kurumlarında da yeni yapılanmaya gidilirken Osmanlıca, 
Arapça ve Farsçanın yanında rüşdiyelerde (1849) ve idadilerde (1863) Fransızca da res-
men öğretilmeye başlanmıştır. Sultan Abdülaziz’in isteği üzerine Fransızların yardımıyla 
açılan Galatasaray Sultanîsi (Mekteb-i Sultanî, bugünkü Galatasaray Lisesi) Fransızca eği-
tim yapacak şekilde programlanmıştır.

Azınlıkların ve yabancıların kurdukları okullara Türk ve Müslüman çocuklarının da 
gitmeleri Latin alfabesinin toplumun daha geniş bir kesiminde tanınmasına yol açmıştır. 
Buralarda Rumca, Ermenice, İbranice anadilleri yanında Fransızca, İtalyanca ve İngilizce 
gibi zamanın önemli sayılan dilleri de öğretilmekteydi.

2

Türklerin en çok kullandığı 
alfabeler Köktürk, Uygur, Arap, 
Kiril ve Latin alfabeleridir.
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Gerçi Türkçenin Latin alfabesiyle tanışması Codex Cumanicus’a (XIII. yüzyıl) kadar 
uzanmaktadır. XVII. yüzyıldan itibaren artarak görülen ve Türk olmayanlara Türkçe öğ-
retmek maksadıyla yabancılarca telif edilmiş olan gramer kitapları, sözlükler bulunmak-
tadır. Bu ve benzeri şekillerde batılılaşma çalışmaları içinde Osmanlı toplumu, özellikle  
aydın kesim Arap har�eri dışında başka alfabelerle de tanışmış durumdadır. 

Alfabe tartışmalarının en önemli iki dayanak noktası nedir? Bunları kısaca açıklayınız.

Tartışmalar ve Yeni Çalışmalar
Tanzimat sonrasında önemle üzerinde durulan konulardan birisi de eğitim sisteminin el-
den geçirilmesi, eğitimin yaygınlaştırılması ve okuma yazmanın kolaylaştırılması için yazı 
sisteminin ıslah edilmesi olmuştur. Bu konuyu ilk defa ele alan Ahmet Cevdet Paşadır. 
Kavaid-i Osmaniyye (1851) adlı gramer kitabında Türkçede bulunup da mevcut alfabe-
de karşılığı olmayan seslerin belirtilmesi için bir yol bulunması gerektiğini vurgulamıştır. 

Benzer hususlar, bundan on yıl kadar sonra, Münif Paşa tarafından da dile getirilmiş-
tir. Münif Paşa, Avrupa’da görev yaptığı yıllarda Batı medeniyetini yakından inceleme fır-
satı bulmuş, Fransızca, Almanca ve İngilizce gibi Avrupa dillerini bilen bir Türk aydınıdır. 
Cemiyetteki konferansında ve daha sonraki çalışmalarında ortaya koyduğu fikirlere bakı-
lırsa, Münif Paşa Avrupa’da görev yaptığı yıllarda, genç Türk aydınlarını etkileyen Fransız 
sosyoloğu Constantin François Chasse-Boeuf Volney’den (1757-1820) etkilenmiş gözük-
mektedir. Volney de, Doğu toplumlarının, bu arada da Türklerin cahilliğinin ve geri kal-
mışlığının en temel sebebi olarak Arap har�erinin kullanılmasını göstermiştir. Dolayısıyla 
Batı medeniyetine ulaşmanın yolu bu alfabeyi terk edip medeniyette ileri olan milletlerin 
alfabesini yani Latin alfabesini kabul etmekten geçer iddiasında bulunmuştur. 

Münif Paşa, bizde beş yüz cins harfi bulan harf karakterleri yüzünden (hâlbuki Batı-
da bu sayı otuz-kırk civarındadır) kitap basmanın başlı başına bir müşkilâtlı iş olduğu-
nu belirttikten sonra, ilim ve fennin önündeki bu engelin kaldırılması için iki yol gösterir: 

a. Har�ere hareke ve işaret koymak
b. Kelimeleri, har�eri bitiştirmeden (hurûf-ı munkatıa veya hurûf-ı munfasıla ile) 

ayrı ayrı yazmak.
Okunmayı ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir yol olmakla birlikte, matbuat sisteminde 

har�ere hareke ve işaret koymak, zorluğa zorluk katmaktan başka bir şey değildir.
İkinci yol yani har�eri ayrı ayrı yazmak usulü ise, açıkça ifade edilmese de, bir yönüy-

le aslında Latin har�erini çağrıştıran bir tekli�ir. Münif Paşa, Avrupalıların yazılarını ör-
nek verirken buna da işaret etmiş olmaktadır. Bu ayrı ayrı yazma usulü daha sonra Enver 
Paşa tarafından tatbik edilmeye çalışılmış ancak, sistem Arap har�erinin karakterine ters 
düştüğünden genel kabul görmemiştir.

Volney’in düşüncesini destekleyen bir başka kişi de Mirza Fethali Ahundzade’dir. O 
da İslam dünyasındaki geri kalmışlığın tek sebebini okur yazar sayısının azlığında gör-
müş, bu azlığın sebebi olarak da kullanılan Arap har�erini göstermiştir. Ahundzade, Mü-
nif Paşa’nın konferansından kısa bir zaman sonra (on dört ay sonra) Ti�is’ten İstanbul’a 
gelerek (1863) konuyla ilgili tasarısını Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa’ya (1815-1869) ver-
miş, Paşa da bunu müzakere edilmek üzere Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniyye’ye göndermiş-
tir. Burada esas olarak Arap har�erinin noktalarının kaldırılması ve yerine başka işaretle-
rin kullanılması önerilmekteydi. Bu tekli�er mecliste görüşüldükten sonra, harf ıslahı ve 
değişikliği esas olarak uygun bulunmakla beraber uygulamada doğuracağı zorluklar sebe-
biyle kabul görmemiştir.

Bu konuyla ilgili II. Meşrutiyete (1908) kadar yapılan tartışmalarda iki fikir hâkim ol-
muştur. Biri, har�erin okuma ve yazmada karışıklığa yol açan aksaklıklarını giderecek şe-
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kilde düzenlenmesi düşüncesi, ikincisi ise yabancı bir alfabenin (Latin, Latin-İslav, Erme-
ni) kullanılmasıdır. II. Meşrutiyetin ilanından sonra oluşan hürriyet ortamı alfabe tartış-
malarını da hızlandırmış, bu konuda makale ve eserler yayımlanmıştır.

Başından beri alfabe konusundaki fikirler şu şeklide sını�andırabilir:
a. Mevcut alfabeyi kullanmaya devam etmek
b. Arap alfabesini bırakarak başka bir alfabe kullanmak
c. Arap ve Latin alfabelerini kullanmayarak tamamen yeni ve modern bir alfabe oluş-

turmak
Bunlardan farklı alfabe kullanmayı teklif edenler değişik alfabeler önermişlerdir:
1. İslamiyetten önceki Türk yazılarından birini, Göktürk veya Uygur yazısını kullan-

mak. Pek savunucusu olmayan bu fikir A. H. Mustafa adlı birisi tarafından teklif 
edilmiştir.

2. Ermeni har�erini kullanmak. Bu konuda A. Mithat Efendi Ermeni har�erinin zen-
ginliğinden söz etmiş, alınıp alınmaması hususunda bir fikir ortaya koymamıştır. 
Bunu isteyen sadece Macid Paşa olmuştur.

3. Latin har�erini kabul etmek. Genellikle Batı’da eğitim görmüş kimselerin ortaya 
koydukları görüştür. Özellikle II. Meşrutiyetten sonra en çok benimsenmiş fikir 
buydu. 

Mevcut alfabeyi kullanmaya devam edelim diyenler de fikir birliği içinde değildirler:
1. Har�eri olduğu gibi yazmaya devam etmek gerektiğini söyleyenler. 
2. Islah etmek gerektiğini söyleyenler. Bu da bir kaç türlü gerçekleştirilmelidir:

a. İşaret ve imla har�eri eklemek, harf almak veya atmak yoluyla düzeltmek
b. Har�eri birleştirmeden ayrı yazmak
c. Avrupalılar gibi soldan sağa yazmak
ç. Har�erin karakterini değiştirmek

Alfabe ve yazı konularındaki fikirler, genel olarak söz konusu ettiğimiz bu anlayış-
lar etrafında ortaya konmuş ve tartışmalar daha çok Arap har�erinin devamını isteyen-
lerle bunların kaldırılarak Latin har�erinin kabul edilmesini savunanlar arasında cere-
yan etmiştir. 

Münif Paşa Arap alfabesinin ıslahı konusunda neler yapılmasını teklif eder?

Mustafa Kemal Atatürk ve Latin Har�eri
Mustafa Kemal Atatürk’ün, daha gençlik yıllarında ülkesinin ve mensubu bulunduğu ce-
miyetin kültürel geleceği ile ilgili de planlar yapmakta olduğu anlaşılmaktadır. Batı top-
lumlarının Doğu toplumları karşısında göz kamaştırıcı gelişmişliği, Atatürk’ün, diğer 
alanlarda olduğu gibi Latin alfabesine ilgisinin artırmasında da önemli rol oynamıştır.

Sofya’da bulunduğu sırada (13 Mayıs 1914) İstanbul’daki bir tanıdığına Fransızca ve 
Latin har�i Türkçe mektuplar yazmıştır. 

1916 yılında kendisine gösterilen Gy. Nemet’in Turkische Grammatik adlı kitabındaki 
Arap har�eriyle alınan parçaların Latin har�eriyle ve fakat Yunan alfabesine dayanan kar-
şılıklarını görünce, Türkçe için düşünülen alfabenin böyle har�erin üzerine konan işaret 
külfetinden ve yabancı izlerden uzak olacağını belirtmiştir. 

Nihayet alfabe tartışmalarının olgunlaştığını düşündüğü 1927 yılında, Türkiye’de bu-
lunan ve kısa zamanda Türkçe öğreneceğini söyleyen Amerikalı avukat Mr. Winn’e şöyle 
demiştir: “Arap har�eriyle Türkçeyi öğrenmeniz çok zordur. Bir yıl daha bekleyiniz, gele-
cek yıl yazı devrimi yapacak ve Latin har�erini getireceğim. Onunla Türkçeyi daha çabuk 
ve kolayca öğrenirsiniz.”
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Cumhuriyetin ilanından sonra, bulunduğu meclislerde harf meselesini gündeme ge-
tirmiş, çevresindekileri konuşturmuş, aydınlar arasında tartışılmasını sağlamıştır. Ancak 
bu yıllarda Türk aydınının bütünüyle Latin alfabesine tara�ar oldukları söylenemez. Me-
sela, 1926 yılında Akşam gazetesinin açtığı “Latin Har�erini Kabul Etmeli mi, Etmemeli 
mi?” başlıklı ankete katılan 16 kişiden sadece üç kişi olumlu cevap vermişti. 

Konuyla ilgili ilk resmî girişim, 26 Mart 1926’da Maarif Vekili Mustafa Necati Bey’in 
Maarif Teşkilatına ait kanunun görüşülmesi sırasında bir dil heyetinin kurulmasını teklif 
etmesi ve meclisin uygun bulmasıyla gerçekleştirilmiştir. 

Maarif Vekâleti bünyesinde kurulan bu özel heyet, bazı çalışmalarda bulunmuşsa da 
kabul edilebilecek özelliklerde bir alfabe hazırlayamamıştır. 

Mayıs 1928’de, yazar ve öğretmenlerle birlikte diplomat ve siyasetçilerin de yer aldı-
ğı bir başka komisyon kurulmuştur. Tatil için İstanbul’a gelen Mustafa Kemal Paşa, Maa-
rif Vekili Mustafa Necati’yi İstanbul’a çağırarak yeni har�eri seçecek bir komisyonun ku-
rulmasını emretmiş ve üyelerini de bizzat kendisi belirlemiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın 
emriyle hazırlanan “Latin har�erinin incelenmesi için bir komisyonun kurulmasına izin 
verilmesi” hakkındaki kanun metni 20 Mayıs 1928’de Başbakanlığa sunulmuş ve üç gün 
sonra da onaylanmıştır. Böylece yeni bir Dil Heyeti resmen kurulmuştur. Yaklaşık bir aylık 
tartışmalı toplantılardan sonra şu ön prensiplerde fikir birliğine varıldı:

1. Çi� harf bulundurulmayacak
2. Millî bir Türk alfabesi olacak
3. Har�erin uluslararası değerleri değiştirilmeyecek
4. İşaretli har�ere mümkün olduğu kadar az yer verilecek
Esas alınacak Latin har�erinin hangi alfabe olması hususunda da çeşitli görüşler or-

taya çıkmıştı:
1. Fransız alfabesini esas almak
2. Bugün çeşitli dillerde yazılışları dikkate alınmadan ilk Latin alfabesini esas almak
3. Bütün alfabeleri bir araya getirerek Türkçenin ihtiyaçlarına cevap verecek har�eri 

hepsinden seçmek
4. Azerbaycan alfabesini dikkate almak
Bunların içinden 3. madde benimsendi ve buna göre Avrupa’da kullanılan bütün alfa-

beler incelendi, yeni Türk alfabesi oluşturuldu.
12 Temmuz 1928’de Yeni Türk Alfabesi projesinin tamamlandığı basın aracılığıyla du-

yuruldu.
Ardından, Mustafa Kemal Paşa, çalışmaları daha yakından takip etmek ve hızlandır-

mak için komisyonu İstanbul’a çağırdı. Otuz altı günlük çalışmanın ardından hazırlanan 
kırk bir sayfalık rapor Paşa’ya takdim edildi. Raporda bu günkü har�erden başka q, w, x 
har�eri de bulunuyordu; ancak ğ, ö, ü har�erine yer verilmemişti.

6 Ağustos 1928’de Galatasaray Lisesi’nde Maarif Vekili Mustafa Necati Bey’in başkan-
lığında yapılan toplantıda, Mustafa Kemal Paşa’nın işaretiyle alfabe yeniden ele alındı ve 
bazı değişiklikler yapılarak Türkçenin seslerini karşılayabilecek duruma getirilmeye çalı-
şıldı. Bu çalışmalar esnasında, Arapça ve Farsça kelimelerdeki sesleri karşılamak üzere ko-
nulan har�erin çıkarılmasına karar verildi. Çalışmalara Atatürk bizzat nezaret etti, teklif-
lerde bulundu.

Nihayet 4-5 Ağustos 1928 gecesi Dolmabahçe’den İsmet Paşaya yazdığı mektupta 
“Har�ere son şekli vermek için komisyon üyeleriyle anlaştığını, teklif ettiği ve değiştirdiği 
noktaların komisyonca da uygun karşılandığını” bildirmiştir. Böylece hazırlıklar tamam-
lanmış, sıra durumu kamuoyuna açıklamaya gelmiştir.
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Sarayburnu Açıklaması
Aylar süren çalışmalardan sonra, tasarlanan Türk alfabesi halka açıklanmış oldu. Atatürk, 
bundan sonra çıktığı gezilerde yeni Türk har�erini tanıtmak için büyük çaba göstermiş, 
bizzat öğreticilik ve önderlik etmiştir. 

23 Ağustos 1928 günü Ertuğrul yatıyla Tekirdağ’a, 1 Eylül 1928’de Çanakkale-
Arıburun’a, 2 Eylül Gelibolu’ya, 14 Eylül’den sonra da Karadeniz ve İçanadolu seyahatleri-
ne çakmış ve uğradığı her yerde beldenin resmî görevlilerini, ileri gelenlerini, halkını yeni 
har�eri öğrenmeye teşvik etmiştir.

Dil Encümeni tarafından tespit edilmiş olan ve Dolmabahçe toplantılarında uygula-
maları yapılan, 29 har�i Yeni Türk Alfabesi bir kanun tasarısı hâlinde üç milletvekilinin 
imzasıyla 31 Ekim 1928’de meclis başkanlığına verilmiş, 1 Kasım 1928 tarihinde kabul 
edilmiştir. “Türk Har�erinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun” adını taşıyan 11 mad-
delik kanun, 3 Kasım 1928 günü de Resmî Gazetede yayımlanarak resmen yürürlüğe gir-
miştir. İlk maddesi şöyledir: Şimdiye kadar yazmak için kullanılan Arap har�eri yerine 
Latin esasından alınan ve merbut cetvelde şekilleri gösterilen har�er (Türk Har�eri) un-
van ve hukuku ile kabul edilmiştir.

Alfabe değişikliğinden sonra, 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu çatısı altında 
gerçekleştirilen ve Atatürk’ün sağlığında toplanan I., II. ve III. Türk Dil Kurultayları, Gü-
neş Dil Teorisi ve onun ölümünden sonra hız kazanan Öztürkçe akımı ve bu çerçevede ya-
pılan çeşitli çalışmalarla sistemli bir dil planlaması şeklinde yürütülen Dil İnkılabı (Devri-
mi), şiddetli tartışmaların yaşandığı yepyeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. 

Türkçenin sadeleşmesini, XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı, XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı, XVIII. 
Yüzyıl Türk Edebiyatı, XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı kitaplarınızdaki örnek metinlerden ta-
kip edebilirsiniz.
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Özet
Türkçenin XVI-XIX. yüzyıllardaki genel durumunu 
betimleyebilmek
Batı Türkçesinin ilk devresi Eski Anadolu Türkçesi-
dir. Batı Türkçesinin kuruluş döneminde, Anadolu’da 
bir bakıma Türk siyasi teşekkülünün de başlangıç dö-
nemi olduğundan dil ile siyasi yapı arasındaki mesafe 
henüz birbirine çok uzak değildir. Bu dönemde Arap-
ça ve Farsça eserler de bulunmakla beraber, Beylik-
ler sınırları içinde yazılan dinî, edebî ve bilim konulu 
Türkçe eserler hep bu özelliği taşırlar. Özellikle men-
sur eserlerde, giriş cümlelerinde (sebeb-i telif) ifade 
edildiği üzere, eserin daha geniş kitlelere faydalı ol-
masını sağlamak, halkı eğitmek maksadı gözetildiğin-
den dil de muhatap kitlenin özelliğine göre sade ve 
anlaşılır olmuştur. 

 Batı Türkçesinin ikinci devresi Osmanlı Türkçesidir. 
Sanat kudretini göstererek edebiyat çevrelerinde söz 
sahibi olmak maksadıyla eserler ortaya konmaya çalı-
şıldığı bu dönemde bu türlü eserlerin dilinde de tabi-
ilikten ve sadelikten uzaklaşma görülmeye başlar. İm-
paratorluğun siyasi gelişmesine paralel biçimde Türk-
çe de siyasi yapının unsurlarının çeşitliliğini barındır-
maya başlamıştır. Özellikle XV. yüzyılın sonlarından 
itibaren edebî maksatla kaleme alınan eserlerin dilin-
de Arapça ve Farsça gramer unsurlarının artmasıyla 
değişmeye, eserlerin cümle kurgusu sade yapılı cümle 
görüntüsünden uzaklaşmaya başlar.

Bu devrenin, Batı Türkçesinin tarihi gelişme süreci için-
de Osmanlı Türkçesi denilen en önemli dönemini oluş-
turduğunu ifade edebilmek 

 Batı Türkçesinin ikinci dönemi olan Osmanlı Türk-
çesi, XV. yüzyıldan XX. yüzyılın başlarına kadar sür-
müştür. Bu dönemin metin örnekleri topluca göz 
önünde bulundurulduğunda başlangıcından Tanzi-
mat devrine kadar olan süreçte Türkçenin birbirine 
paralel üç ana kolda gelişmiş olduğu görülür:

a. Halkın konuştuğu dili esas alan sade dilli metinlerin 
Türkçesi

b. Temel cümle kuruluşu Türkçe olduğu hâlde Arapça ve 
Farsça kelime, tamlama ve diğer gramer unsurlarının 
fazlaca kullanıldığı, söz sanatlarına da yer veren süslü 
(müzeyyen) dilli metinlerin Türkçesi

c. Arapça ve Farsça gramer unsurlarına yer vermekle 
beraber sanat kaygısı güdülmeksizin telif edilmiş olan 
ve kısmen sade nesrin özelliklerini de taşıyan orta sa-
delikte metinlerin Türkçesi

 Bu üç çeşit içinde orta sadelikte metinlerin Türkçesi, 
Osmanlı devri Türk dilinin ana gövdesini teşkil eder. 
Osmanlı Türkçesi devresinin ana gövdesini teşkil eden 

orta dilli eserlerin Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi 
devresinin sonlarından itibaren farklılaşmış ve bir ba-
kıma imparatorluğun kültür dili (yazı dili) hâlini al-
mıştır. Bu ana gövdeden ayrı, bir yandan eski özelliğini 
sürdüren bir kol ile Arapça ve Farsça dil unsurlarının 
fazlaca yer aldığı süslü ve ağdalı bir başka kol da var-
lığını devam ettirir. Klasik dönemde Türkçe genel an-
lamda bu üç kol şeklinde akıp gelir. Bu açıdan nesir dili 
ile şiir dili arasında bir farklılıktan söz edilemez. 

Sadeleşmenin aslında dili kullanma tercihi demek oldu-
ğunu ifade edebilmek
Tanzimat devrinde dilde yenileşme çalışmaları dilin 
vasıta olarak kullanıldığı bütün alanlarda yürütül-
müştür. Özellikle dilde sadeleşme çalışmalarına bazı 
yazar ve edebiyatçıların özel gayretleri büyük bir kat-
kı yapmıştır. 

 Şinasi Bey “gazete dili”ni kurmuş olması yanında Tan-
zimat döneminin dilini nazım ve nesir alanında da ilk 
temsil eden kişidir. Muhteva olarak Tanzimat fikri et-
rafında geleneksel düşünüşün kalıplarını aşan ve Ba-
tılı anlayışın örneklerini Osmanlı Türk toplumuna 
sunan Şinasi’nin eserlerinde kullandığı dil de asrına 
göre oldukça yenidir. 

 Namık Kemal’in dil ve özellikle Türkçe için yaptığı 
önerileri, dilin sadeleşmesi ve gelişmesini sağlayacak, 
böylece yeni edebî dilin kurulmasına imkân verecek 
esasları ihtiva eder. 

 Ziya Paşa, kültür tarihimizde daha çok edebî ve siyasi 
kimliğiyle yer alsa da yazdığı eserlerin diliyle, eserlerinde 
tatbik ettiği dil ile Namık Kemal’in yanında dilde sadeleş-
menin öncüleri arasına girmeye hak kazanmıştır.

 Tanzimat devrinin amaçladığı dilde sadeleşme ve ye-
nileşme hedefine en çok yaklaşan isim Ahmet Mithat 
Efendi olmuştur. Onun dilin sadeleşmesi noktasında 
hede�ediği merhaleye varmasında elbette ki seçtiği 
konuların ve şahısların halk kitlesinden olmasının da 
büyük rolü olmuştur. 

 Tanzimat neslinin dil anlayışındaki yenilikler şu şekil-
de şunlardır:

a. Kelime ve tamlamalarda 
b. Cümle ve ifade biçimlerinde 
c. Nesirde seci anlayışında
ç. Edatların kullanımında 
d. Nesirde yazıya başlamadan önce ağır ve bazen Arapça 

giriş yapma alışkanlığında 
e. Konuşma üslûbunun yazıda kullanılmasında
f. İmlayla ilgili olarak noktalama işaretlerinin kullanıl-

masında

1

2

3
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Türkî-i Basit (Mahallileşme) akımının ne olduğunu ve 
temsilcilerini anlatabilmek
Batı Türkçesinin gelişme tarihi içinde önemli bir yeri 
olan Türkî-i Basît akımı, kelime anlamı itibariyle “Ba-
sit Türkçe” demektir. Özellikle XV. yüzyıldan itibaren 
nesir ve nazım dilinde Arapça ve Farsça kelime ve ter-
kiplerin yoğun olarak kullanılmaya başlandığı dik-
kat çekmektedir. Yazar ve şairlerin dil kullanmada-
ki becerilerini ve sanat güçlerini göstermek için baş-
vurdukları bu yol, bazı yazar ve şairler tarafından be-
nimsenmemiş, hatta içlerinden bazıları bu gidişe kar-
şı bir tepki olarak anlaşılacak tarzda şiirler yazmışlar-
dır. Bunların içinde XV. yüzyılda Tatavlalı Mahremî, 
Aydınlı Visalî ve Edirneli Nazmî en çok bilinenleridir. 
Bu üç şair, şiirlerinde özellikle Türkçe kelimeleri kul-
lanmışlar, Arapça ve Farsça kelime ve terkipleri kul-
lanmaktan kaçınmışlardır. Ancak bu şekilde yazılan 
manzumeler Yunus Emre, Hoca Dehhani, Necati Bey, 
Zati, Baki ve Fuzuli gibi şairlerin kurduğu divan şii-
ri diline yabancı kalmış, dolayısıyla sanat çevrelerinde 
pek itibar görmemiştir. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan sade-
leşme tartışmaları hakkında yorum yapabilmek
XIX. yüzyılın sonlarına doğru dilde yenileşme hare-
keti üç temel nokta esas alınarak gelişmeye devam 
etti. Farklı siyasi düşünce kamplarında bulunan Meh-
met Akif ’in Ömer Seyfettin ve arkadaşlarıyla sade li-
san anlayışında, Süleyman Nazif ile Tevfik Fikret’in 
süslü ve ağdalı edebî dilin devamı anlayışında buluş-
maları örnek olarak zikredilebilir. Bu üç temel dil an-
layışı şunlardır:

a. Türk dilinden yabancı kurallarla birlikte yabancı ke-
limeleri de atmak düşüncesinde olanlar; bunlar siya-
si düşünce olarak Türkçüler idi ve tasfiyeciler olarak 
anıldılar.

b. Hiçbir müdahaleyi kabul etmeyerek dili olduğu gibi 
bırakmak düşüncesinde olanlar.

c. Dilden yabancı kuralları atmak ama kelimelere do-
kunmamak düşüncesinde olanlar. Bu gruptakiler de 
“Yeni Lisancılar” olarak anıldılar. 

 Ahmet Vefik Paşa ve Şemseddin Sami bu dönemde 
öne çıkan isimlerdir. Bu döneme Servet-i Fünûn Top-
luluğunun, Türk Derneği’nin ve Fecr-i Âtî Topluluğu-
nun dil anlayışı damgasını vurmuştur. 

 Türkçenin yenileşme serüveni içinde şüphesiz en 
önemli isimlerden birisi Ömer Seyfettin’dir. O, Selanik’te 

çıkarılan Genç Kalemler dergisinde “Yeni Lisan” 
başlığı altında yayımlanan seri makalelerle yenileşme-
Türkçeleşme hareketini sistemleştirmiştir. Daha sonra 
gerek Ömer Seyfettin ile birlikte Genç Kalemler’deki 
edebî ve bilimsel yazılarıyla, gerekse başka gazete 
ve mecmualardaki yazılarıyla, müstakil kitaplarıyla 
Ziya Gökalp, Türkçülük idealini benimsemiş, onu bir 
programa ve bir sisteme bağlamış, sözü ve fiiliyle öncü 
düşünürlerden birisi olmuştur. O, Ömer Seyfettin’den 
farklı olarak, sadece dil konularıyla ilgilenmekle 
yetinmemiş, Türkçülüğü bütün düşünce sistemiyle 
her alanda, bütün programlarıyla ortaya atmak lazım 
geldiğini savunmuş ve bu yolda yürümüştür. 

Dil tartışmaları içinde yer alan alfabe tartışmalarını 
açıklayabilmek
Alfabe değişikliğini hazırlayan süreç XIX. yüzyılın 
ikinci yarısında başlamıştır ve yapılan tartışmaları iki 
başlık altında toplamak mümkündür: a. Batılılaşma b. 
Yazının yetersizliği

 Tanzimat sonrasında önemle üzerinde durulan konu-
lardan birisi de eğitim sisteminin elden geçirilmesi, 
eğitimin yaygınlaştırılması ve okuma yazmanın ko-
laylaştırılması için yazı sisteminin ıslah edilmesi ol-
muştur. Bu konuyu ilk defa ele alan Ahmet Cevdet Pa-
şadır. Benzer hususlar, bunda on yıl kadar sonra, Mü-
nif Paşa tarafından da dile getirilmiştir. Münif Paşa 
Avrupa’da görev yaptığı yıllarda Batı medeniyetini ya-
kından inceleme fırsatı bulmuştur. Münif Paşa har�e-
re hareke ve işaret koymayı veya kelimeleri, har�eri 
bitiştirmeden ayrı ayrı yazmayı teklif etmiştir. 

 Alfabe konusundaki fikirler şu şekilde sını�andıra-
bilir: a. Mevcut alfabeyi kullanmaya devam etmek b. 
Arap alfabesini bırakarak başka bir alfabe kullanmak 
c. Arap ve Latin alfabelerini kullanmayarak tamamen 
yeni ve modern bir alfabe oluşturmak

 Alfabe konusundaki tartışmalar daha çok Arap harf-
lerinin devamını isteyenlerle Latin har�erinin kabul 
edilmesini savunanlar arasında cereyan etmiştir. 

 Batı toplumlarının Doğu toplumları karşısında göz 
kamaştırıcı gelişmişliği, Atatürk’ün, diğer alanlar-
da olduğu gibi Latin alfabesine ilgisinin artırmasın-
da önemli rol oynamıştır. Mustafa Kemal Atatürk ba-
şından beri Arap har�eri ile Türkçenin öğrenilmesi-
nin zor olduğuna inanmıştı. Latin alfabesine geçişte 
çalışmalara bizzat kendisi öncülük etmiştir.

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Türkçe hangi dönemde halkın kolaylıkla anlayabileceği 
biçimde olabildiğince sadedir?

a. Eski Türkçe
b. Orta Türkçe
c. Eski Anadolu Türkçesi
d. Klasik Osmanlı Türkçesi
e. Ana Türkçe

2. “… bir tara�an yer yer sade konuşma dilini yazıda kul-
lanmayı denerlerken diğer tara�an yazıda da bulunmayan 
Arapça ve Farsça kelimeleri sözlüklerden çıkararak, yeni keli-
meler ve birleşikler uydurarak, Türkçe cümle ve ifade biçim-
lerinde değişiklikler yaparak farklılıklarını ortaya koydular.” 
cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geti-
rilmelidir?

a. Servet-i Fünûncular
b. Fecr-i Âtîciler
c. Tanzimatçılar
d. Osmanlıcılar
e. Yeni Lisancılar

3. “XVI. yüzyılda ortaya çıkan … akımı ile Tatavlalı 
Mahremî, Aydınlı Visalî, Edirneli Nazmî gibi şairler şiirlerin-
de özellikle Türkçe kelimeleri kullanmışlar; Arapça ve Farsça 
kelime ve terkipleri kullanmaktan kaçınmışlardır.” cümlesin-
de boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a. Türki-i Basit
b. Yenileşme
c. Fesahatçilik
d. Tasfiyecilik
e. Türkçülük

4. Tanzimat neslinin dil anlayışında aşağıdaki yeniliklerden 
hangisi yoktur?

a. Kelime ve tamlamalarda yenilik
b. Cümle ve ifade biçimlerinde yenilik
c. Konuşma üslûbunun yazıda kullanılmasında yenilik
d. İmlayla ilgili olarak noktalama işaretlerinin kullanıl-

masında yenilik
e. Şiirde kafiye anlayışında yenilik 

5. Arap kökenli Osmanlı Türkçesi alfabesinin ıslah edilme-
sini ilk defa dile getiren kimdir?

a. Münif Paşa
b. Ahmet Cevdet Paşa
c. Enver Paşa
d. Mustafa Kemal Atatürk
e. Edirneli Nazmi

6. Alfabe tartışmaları esnasında aşağıdakilerden hangisi 
gündeme gelmemiştir?

a. Mevcut alfabeyi kullanmaya devam etmek
b. Arap alfabesini bırakarak başka bir alfabe kullanmak
c. Arap ve Latin alfabelerini kullanmayarak tamamen 

yeni ve modern bir alfabe oluşturmak
d. Ermeni har�erini kullanmak
e. Kiril har�erini kullanmak

7. Esas alınacak Latin har�eri ile ilgili aşağıdaki görüşler-
den hangisi benimsenmiştir?

a. Fransız alfabesini esas almak
b. Çeşitli dillerdeki yazılışları dikkate almadan ilk Latin 

alfabesini esas almak
c. Bütün alfabeleri bir araya getirerek Türkçenin ihti-

yaçlarına cevap verecek har�eri hepsinden seçmek
d. Azerbaycan alfabesini esas almak
e. Gelişmiş milletlerin kullandığı Latin alfabesini esas 

almak

8. Dil ve tarih sahasındaki çalışmaları ile ülkemizin en eski 
hatta ilk Türkoloğu sıfatını kim kazanmıştır?

a. Şinasi
b. Namık Kemal
c. Ahmet Vefik Paşa
d. Ali Suavi
e. Ziya Paşa

9. Şemseddin Sami tarafından yazılan, devrinde Türkçeyi 
temel alan ve Türkçede halkın kullandığı, yaygınlık kazan-
mış kelimeleri Türkçeleşmiş sayan bir anlayışla tertip edilmiş 
ve hâlâ öneminden bir şey kaybetmemiş sözlük aşağıdakiler-
den hangisidir?

a. El-kitâbu Lugati’t-Türkiyye
b. Kâmûs-ı Türkî
c. Tarih-i Âlem
d. Kavâ’id-i Türkiyye
e. Kavâ’id-i Osmâniyye

10. Aşağıdakilerden hangisi dilde Türkçülüğün ilkelerinden 
biri değildir?

a. İstanbul halkının ve bilhassa İstanbul hanımlarının 
konuştukları gibi yazmak

b. Halk dilinde Türkçe müteradifi bulunan Arapça ve 
Farsça kelimeleri atmak

c. Halk dilindeki Arapça ve Farsça kelimelerin bozul-
muş şekillerini Türkçe saymak ve imlalarını da yeni 
söyleyişlerine uydurmak

d. Yerlerine yeni kelimeler konulduğu için, fosil haline 
gelen eski kelimeleri diriltmemeğe çalışmak

e. Başka Türk lehçelerinden kelime, siga, edat ve terkip 
kaidelerini almak
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Yanıtınız yanlış ise “Tanzimat Dönemi Öncesinde 

Genel Durum” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. a Yanıtınız yanlış ise “Servet-i Fünûn Topluluğunun 

Dil Anlayışı ve Yapılan Tartışmalar” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

3. a Yanıtınız yanlış ise“Türkî-i Basît Akımı” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

4. e Yanıtınız yanlış ise “Sadeleşme Çalışmaları” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

5. b Yanıtınız yanlış ise “Tartışmalar ve Yeni Çalışmalar” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. e Yanıtınız yanlış ise “Tartışmalar ve Yeni Çalışmalar” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. c Yanıtınız yanlış ise “Mustafa Kemal Atatürk ve Latin 
Har�eri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. c Yanıtınız yanlış ise “Dilde Yenileşme Tartışmaları” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. b Yanıtınız yanlış ise “Dilde Yenileşme Tartışmaları” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yanıtınız yanlış ise “Ziya Gökalp ve Yeni Lisan Konusun-
daki Görüşleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Türkî-i Basît akımının ilkeleri şunlardır: Sade ve basit Türk-
çe kullanma, Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalara olduk-
ça az yer verme, sanat yapma amacı gütmeksizin akıcı bir dil 
kullanma ve atasözü ve deyimlerle birlikte günlük dilden kul-
lanımlara da yer verme. Bu akımın mensuplarının asıl he-
defi şiir ve nesir dilinin sadece yüksek tahsil görmüş kimse-
ler tarafından değil halk tarafından da kolayca anlaşılması-
nı sağlamaktır.

Sıra Sizde 2
Yenileşme devresi olarak adlandırılabilecek olan devrede üç 
farklı görüş bulunmaktadır:
a. Fesahatçılar: Eski ve süslü üslûbun, yani Osmanlıcanın 

devam ettirilmesini isteyen yazarların bağlı bulundu-
ğu akımdır. Bu görüşün en önemli temsilcisi Süleyman 
Nazif ’tir. 

b. Sadeleştirme tara�arları: Sade Lisan da denilebilecek bu 
akıma göre Türkçeleşmiş, yani halkın aladığı her kelime 
Türkçe olarak kabul edilir. Türkçülerin temsil ettiği bu 
akımın en önemli temsilcisi Ziya Gökalp’tir. 

c. Tasfiyeciler: Türkçedeki yabancı unsurların tamamının 
dilden atılmasını isteyen yazarların bulunduğı akımdır. 
En önemli temsilcisi ise Fuat Köseraif ’tir. 

Sıra Sizde 3
Alfabe tartışmalarının en önemli iki dayanak noktası Batı-
lılaşma ve yazının yetersizliğidir. Batılılaşma, Osmanlı dev-
let yapısında Batıdan esinlenerek çeşitli alanlarda yenilikle-
rin yapılması esasına dayanır. Özellikle Tanzimat Fermanı 
sonrasında görülen askerî, idari alanlarda ve eğitim konula-
rında gerçekleştirilen yeni düzenlemelerin arkasında bu Ba-
tılılaşma, diğer bir deyişle, çağdaşlaşma düşüncesi yatmak-
tadır. Yenilikleri gerçekleştirecek elemanların yetiştirilmesi 
maksadıyla Londra, Paris, Viyana gibi şehirlere ihtiyaç duyu-
lan alanlarda ihtisas yapmaları için öğrenciler gönderilmiştir. 
Arap alfabesi özellikle Türkçenin ünlülerini göstermekte ye-
terli bir alfabe değildi. Bu alfabede Türkçenin sekiz ünlü-
sü üç ünlü işareti ile gösterilmeye çalışılıyordu. Ünlülerdeki 
bu yetersizliğe karşılık Arap alfabesinde birbirine yakın bazı 
ünsüzler için birden fazla işaret vardı. Buna rağmen imlada 
Türkçenin bazı ünsüzlerini de tespit etmek çok zordu. Arap 
kökenli Türk alfabesi Batıyla olan ilişkilerin artması sonucu 
ortaya çıkan yeni terimlerin, isimlerin karşılanmasında iyice 
yetersiz kalmış; üslûp, kelime kadrosu gibi dilin iç yapısında 
meydana gelen değişikliklere paralel olarak imla konusunda 
da düzensizlikler görülmeye başlanmıştır. Bu durum har�e-
rin ıslah edilmesi ve daha sonra da değiştirilmesi yönündeki 
çalışmalara sebep olan amillerden birisi olmuştur.

Sıra Sizde 4
Münif Paşa Avrupa’da görev yaptığı yıllarda Batı medeni-
yetini yakından inceleme fırsatı bulmuş, Fransızca, Alman-
ca ve İngilizce gibi Avrupa dillerini bilen bir Türk aydınıdır. 
O özellikle Fransız sosyoloğu Constantin François Chasse-
Boeuf Volney’den (1757-1820) etkilenmiştir. Volney’e göre 
Türklerin geri kalmışlığının en temel sebebi olarak Arap harf-
lerinin kullanılmasıdır. Münif Paşa da alfabe konusunda-
ki fikirlerini bu temel üzerine bina etmiştir. Münif Paşa’ya 
göre yazma ve okuma oldukça güç öğrenilmekte; insanların 
ömürleri aslında bir vasıta olan yazıyı sökmekle geçmekte-
dir. Sayısı beş yüz cins harfi bulan harf karakterleri yüzünden 
kitap basmak da başlı başına bir külfettir. Münif Paşa bu sı-
kıntıların giderilmesi için iki yol gösterir: Har�ere hareke ve 
işaret koymak, kelimeleri ve har�eri bitiştirmeden yazmak. 
Okunmayı ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir yol olmakla bir-
likte, matbuat sisteminde har�ere hareke ve işaret koymak, 
zorluğa zorluk katmaktan başka bir şey değildir. İkinci yol 
yani har�eri ayrı ayrı yazmak usulü ise, açıkça ifade edilme-
se de, bir yönüyle aslında Latin har�erini çağrıştıran bir teklif-
tir. Münif Paşa, Avrupalıların yazılarını sitayişle örnek verir-
ken buna da işaret etmiş olmaktadır. Malum olduğu üzere bu 
ayrı ayrı yazma usulü daha sonra Enver Paşa tarafından tat-
bik edilmeye çalışılmış ancak, sistem Arap har�erinin karak-
terine ters düştüğünden genel kabul görmemiştir.
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