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    ÖZET  

 Tarihî metinlerin neşrinde filolojik yöntem etkin 
olduğu için, eski harfli metinlerin yeni harflere bilimsel 
anlayışla aktarılmasında kullanılan yöntemin, 
kendisinden kaynaklanan, oldukça fazla imlâ sorunu 
vardır. Genellikle kelimeyi köken, kök ve eklerine ayırma 
endişesinden kaynaklanan “tahlilî imlâ”, araştırmacıları 
neyin ayrılıp neyin ayrılmayacağı konusunda, tereddüde 
düşürmektedir. Bu çalışmada, tahlilî imlâdan 
kaynaklanan tereddütlerin büyük ölçüde giderildiği, 
“terkibî imlâ” adını verdiğimiz yeni bir yazım anlayışı 
önerilmiş ve bu bağlamda, tarihî metinlerle 
uğraşmamızın getirdiği bazı dikkat ve tavsiyeler, bilim 
dünyasının değerlendirmesine sunulmuştur. 

 Anahtar Kelimeler: Metin Neşri, Tahlilî Đmlâ, 
Terkibî Đmlâ, Yeni Öneriler. 

 

NEW SUGGESTIONS AND IDEAS ON THE PROBLEM 
OF CRITICAL TEXTS’ ORTOGRAPHIC 

 ABSTRACT 

 Because of using philological method, there are a 
lot of problems about studying on historical texts. 
“Analytic ortographic”, that comes from the anxiety of 
dividing word its radical and addition, makes searches 
hesitate which will be divided which won’t be. In this 
study we suggest a new critical text writing method that 
we call “consolidative ortographic” and we report our 
ideas, come from our studies, to searchers. 

 Key Words: Text Publishing, Analytic Ortographic, 
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Türkçede tenkitli metin neşrinin bilimsel bir sorun olarak 
ortaya çıkışını, “Harf Đnkılâbı”ndan sonra, Arap kökenli Türk 
elifbasının, Latin kökenli Türk alfabesine aktarılmaya başlamasıyla 
tarihlemek mümkündür. Batı dünyasında, “Kitab-ı Mukaddes 
tercümesinin asıl şeklini tespit, yunan-latin klasiklerini tetkik ve 
onların eserlerini doğru olarak neşretmek ihtiyacından meydana 
çıkmış”(Ateş 1940–42: 253) olan tenkitli metin neşrinin uzun bir 
tarihî geçmişi vardır. Bu itibarla, ortaya çıkan bu sorunun çözümü 
için, Batı tecrübesine başvurulduğu görülür. Bu sorunun Türkoloji 
alanında ele alınışı, bizim tespitimize göre iki kol üzerinde yürür. 
Birinci kol, tenkitli metin neşirlerinde yöntem, ikinci kol da tenkitli 
metin neşirlerinde imlâ üzerinde durur.  

1. Tenkitli Metin Neşrind1. Tenkitli Metin Neşrind1. Tenkitli Metin Neşrind1. Tenkitli Metin Neşrinde Yöntem Üzerine Yazılanların e Yöntem Üzerine Yazılanların e Yöntem Üzerine Yazılanların e Yöntem Üzerine Yazılanların 
DeğerlendirilmesiDeğerlendirilmesiDeğerlendirilmesiDeğerlendirilmesi    

Türkoloji sahasında, tarihî metinleri tenkitli metin esaslarına 
göre neşretmeye dair ilk makale, “Metin Tenkidi Hakkında (DasitMetin Tenkidi Hakkında (DasitMetin Tenkidi Hakkında (DasitMetin Tenkidi Hakkında (Dasitānānānān----ı ı ı ı 
tevārįhtevārįhtevārįhtevārįh----i mülūki mülūki mülūki mülūk----ı ı ı ı ālālālāl----i Osman münasebeti ile)i Osman münasebeti ile)i Osman münasebeti ile)i Osman münasebeti ile) adıyla 1942 tarihinde 
Ahmed Ateş tarafından yazılır. Ahmed Ateş bu makaleyi, Nihad Sami 
Banarlı’nın Ahmedî’nin “Dāsitān-ı Tevārįh-i Mülūk-ı Āl-i ǾOsmān” 
adlı eserini yayımlaması üzerine tenkidî bir gaye ile kaleme alır. P. 
Collomp’un 1931’de yayınlanan “La Crıtıque des Textes” adlı 
eserinde önerilen yönteme dayanan bu makale, meseleyi bilimsel 
yöntem açısından ele alarak, tenkitli metin neşrinin nasıl yapılması 
gerektiğini gösterir.        

Ateş’in makalesini izleyen uzun bir süreçten sonra, Yusuf 
Ziya Kavakçı, “Đslam Araştırmalarında UsuĐslam Araştırmalarında UsuĐslam Araştırmalarında UsuĐslam Araştırmalarında Usul”l”l”l” adlı kitabında, tenkitli 
metin neşrinin gayesini, “müellif tarafından kendi nüshasında yazılmış 
bulunan kelimeleri mümkün olduğu nispette tespit etmek” olarak 
belirler. 

Konu üzerinde, 1983’ten beri eksilmeyen bir ilgiyle duran 
Mertol Tulum, makaleden kitaba giden bir süreç içerisinde konu 
üzerindeki görüşlerini olgunlaştırır. 1983’te “Filolojik Çalışma ve Eski Filolojik Çalışma ve Eski Filolojik Çalışma ve Eski Filolojik Çalışma ve Eski 
Metinlerin Neşri Üzerine GörüşlerMetinlerin Neşri Üzerine GörüşlerMetinlerin Neşri Üzerine GörüşlerMetinlerin Neşri Üzerine Görüşler” adlı makalesinde, metinden daha 
kolay yararlanmanın yolunu, filolojik usullerle tenkitli basım yapmak 
olarak gösterir.  

Tulum, 1996’da yazdığı, “Elvan Çelebi’nin Menâkıbu’lElvan Çelebi’nin Menâkıbu’lElvan Çelebi’nin Menâkıbu’lElvan Çelebi’nin Menâkıbu’l----    
Kudsiyye Adlı Eserinin Đkinci Baskısı Münasebetiyle / Bir Nice SözKudsiyye Adlı Eserinin Đkinci Baskısı Münasebetiyle / Bir Nice SözKudsiyye Adlı Eserinin Đkinci Baskısı Münasebetiyle / Bir Nice SözKudsiyye Adlı Eserinin Đkinci Baskısı Münasebetiyle / Bir Nice Söz” 
adlı makalesinde ise, tenkitli metin neşrine ilişkin genel yönteme 
vurgu yaptıktan sonra özelde, tarihî bir metnin araştırıcılar tarafından 
kolaylıkla kullanılabilmesi için, metnin bütün malzemesinin işlenerek 
değerlendirilmesini, güç anlaşılır yerlerin açıklayıcı notlarla 
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desteklenmesini, çeşitli unsurlarla ilgili açıklamalar yazılmasını, dizin 
yapılmasını ve sözlük konulmasını şart olarak ileri sürer.  

Bu makalede ileri sürdüğü görüşlerini zaman içinde genişleten 
Tulum, 2000 yılında, Tarihî Metin Çalışmalarında Usul/ Menâkıbu’lTarihî Metin Çalışmalarında Usul/ Menâkıbu’lTarihî Metin Çalışmalarında Usul/ Menâkıbu’lTarihî Metin Çalışmalarında Usul/ Menâkıbu’l----    
Kudsiyye Üzerinde Bir DenemeKudsiyye Üzerinde Bir DenemeKudsiyye Üzerinde Bir DenemeKudsiyye Üzerinde Bir Deneme adlı bir kitap yayımlar. Tulum’un usul 
açısından önemli olan bu kitabında, metin tenkidi iç ve dış olmak 
üzere iki yönlü bir tenkit olarak değerlendirilir. Tulum iç tenkidi, 
“metnin yanlışlarını bulmak ve düzeltmek sanatı”, dış tenkidi ise, 
“izah, şerh ve tefsir yoluyla metnin ihtiva ettiği bilgileri, tarih ve 
kültür unsurlarını ortaya çıkarmak, …doğruluk derecelerini irdelemek 
ve yorumlamak” sanatı olarak tarif eder. 

Gönül Alpay Tekin’in “Hamdullah Hamdî’nin Yeni Bir Leylâ Hamdullah Hamdî’nin Yeni Bir Leylâ Hamdullah Hamdî’nin Yeni Bir Leylâ Hamdullah Hamdî’nin Yeni Bir Leylâ 
ve Mecnun Nüshası ve Metin Tenkidi Hakkında Bazı düşüncelerve Mecnun Nüshası ve Metin Tenkidi Hakkında Bazı düşüncelerve Mecnun Nüshası ve Metin Tenkidi Hakkında Bazı düşüncelerve Mecnun Nüshası ve Metin Tenkidi Hakkında Bazı düşünceler” adlı 
makalesi, bir edebî metnin nüsha farklarındaki varyantları nasıl bir 
teknik yaklaşımla değerlendirmek gerektiğinin uygulamalı bir örneği 
olması bakımından ufuk açıcı bir nitelik taşır. 

Tenkitli Metin neşrinin yöntemi üzerinde en son duran 
araştırmacı, Atabey Kılıç’tır. Kılıç, “Günümüzde Metin Günümüzde Metin Günümüzde Metin Günümüzde Metin Neşri ve Neşri ve Neşri ve Neşri ve 
Problemleri Üzerine DüşüncelerProblemleri Üzerine DüşüncelerProblemleri Üzerine DüşüncelerProblemleri Üzerine Düşünceler” adlı makalesinde, konunun nazarî 
zemini üzerinde üretilen görüşleri serdettikten sonra, tenkitli metin 
neşri yöntemine göre yayımlanmış 30 eseri, eleştirel bir bakış açısıyla 
taramış ve ortaya çıkan problemleri, beş madde halinde sıralamıştır:  

1- Metin kurma, şecere ya da şema ve nüshaları tavsif hususundaki 
problemler, daha önce Ateş ve Kavakçı tarafından ortaya konan 
metoda uyulmamasından kaynaklanmaktadır.   

2- Tenkitli metin neşri için seçilen nüshalarda bilimselliğin ölçü 
olarak alınmaması, bu konuda keyfî davranılması. 

3- Tenkitli metin neşrinin olmazsa olmaz unsuru olan şema ve şecere 
tespitine gereken önemi vermemek. 

4- Nüsha tavsiflerinde özenli bilgi yerine, kimileyin tespit fişi 
düzeyindeki bilgiyi yeterli görmek. 

5- Aparatların uygulanmasındaki düzensizlik ve keyfîlikler. 

2. Tenkitli Metin Neşrinde Đml2. Tenkitli Metin Neşrinde Đml2. Tenkitli Metin Neşrinde Đml2. Tenkitli Metin Neşrinde Đmlaaaa    Sorunu Üzerine Yazılanların Sorunu Üzerine Yazılanların Sorunu Üzerine Yazılanların Sorunu Üzerine Yazılanların 
DeğerlendirilmesiDeğerlendirilmesiDeğerlendirilmesiDeğerlendirilmesi    

Tenkitli metin neşrinde imlâ sorununun, yöntem sorunu kadar 
ele alınmamış görünmesi, bu sorunun, yöntem sorunu içerisinde 
düşünülmesinden dolayıdır. Tarihî metinlerin çevriyazısıyla ilgili ilk 
problemler Millî Eğitim Bakanlığının 1941’de Đslam AnsiklopedisiĐslam AnsiklopedisiĐslam AnsiklopedisiĐslam Ansiklopedisi’ni 
yayımlamasıyla ortaya çıkmış, soruna çözüm üretmek üzere, Đstanbul 
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Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nce 1946’da hazırlanan “    Türk Đlmî Türk Đlmî Türk Đlmî Türk Đlmî 
Transkripsiyon KılavuzuTranskripsiyon KılavuzuTranskripsiyon KılavuzuTranskripsiyon Kılavuzu” eksikleri olmakla birlikte, bilimsel metin 
neşrinde kullandığımız çevriyazının temelini teşkil etmiştir.  

Bu tarihten sonra uzun müddet üzerinde durulmayan imlâ 
konusunda ilk kez, Zeynep Korkmaz bir yazı kaleme alır. Korkmaz, 
1976 tarihinde, Hamburg’da katıldığı bir sempozyumda,  “Eski Eski Eski Eski 
Osmanlı Kaynaklarının Yayınında Transkripsiyonla Đlgili Osmanlı Kaynaklarının Yayınında Transkripsiyonla Đlgili Osmanlı Kaynaklarının Yayınında Transkripsiyonla Đlgili Osmanlı Kaynaklarının Yayınında Transkripsiyonla Đlgili 
Değerlendirmeler”Değerlendirmeler”Değerlendirmeler”Değerlendirmeler” adlı bir bildiri sunar. Korkmaz, bu bildirisinde Eski 
Anadolu Türkçesi dönemi metinlerindeki Türkçe kelimelerin 
yazımında ünlü sistemiünlü sistemiünlü sistemiünlü sistemiyle ilgili olarak belirlediği değerlendirme 
aksaklıklarını şöyle sıralar:  

1- i/é sorunu.  

2- Eski Anadolu Türkçesi döneminde, düz sıradan kelime köklerine 
gelen yuvarlak ekler ve yuvarlak sıradan kelime köklerine gelen düz 
eklerin kural halinde devam etmesine uymayan bir imlânın görülmesi. 

3- “hurūf-ı imlā” denilen elif ve ye harflerinin, Arapça ve Farsçada 
tamamen ünlü uzunluklarını karşıladıkları halde Türkçe kelimelerde 
farklı değerlendirmelere tabi tutulması gereği. 

 4- Eski Anadolu Türkçesi döneminde dil benzeşmesi çok güçlü 
olduğundan liyezon ve enkliz yoluyla uyumdan kaçınan biçimlerin 
uyum gözetilerek olmışidi yerine olmışıdı şeklindeki yazımların tercih 
edilmesi. 

ÜnsüzlerÜnsüzlerÜnsüzlerÜnsüzler ile ilgili olarak ileri sürdüğü görüşler ise şunlardır:  

1- ilk dönem eserlerinde ç,t,p gibi ünsüzler, c, d, b harfleriyle 
karşılandığı ve fonetik bir anlam taşımadıkları için çevriyazıda 
asıllarına irca edilmelidirler.  

2- sinsinsinsin ile yazılması gereken kelimelerin bazen sadsadsadsadla yazıldığı görülür. 
Tarihî gelişme ve değişmeyi gösteren bu durum, imlâda muhafaza 
edilmelidir.  

3- t/ d değişimi.  

4- ön seslerde k/g değişimi. 

Korkmaz sonuçta, “bir sistem birliğine götürecek bazı ortak 
değerlendirme ölçülerine olan ihtiyaca” vurgu yapar.  

Korkmaz’ın bildirisinden uzun bir süre sonra, 1992’de 
gerçekleşen I. Eski Türk Edebiyatı Kollogyumu’nda, imlâ konusuna 
dikkat çeken üç bildiri sahibi vardır: Osman Horata, Đsmail Ünver ve 
Adnan Đnce.   
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Horata, kollogyumda sunduğu bildiriden hareketle geliştirdiği, 
“Klasik Edebiyatımıza Ait Metinlerin Neşrinde Karşılaşılan ĐmlKlasik Edebiyatımıza Ait Metinlerin Neşrinde Karşılaşılan ĐmlKlasik Edebiyatımıza Ait Metinlerin Neşrinde Karşılaşılan ĐmlKlasik Edebiyatımıza Ait Metinlerin Neşrinde Karşılaşılan Đmlaaaa    Đle Đle Đle Đle 
Đlgili Bazı Problemler”Đlgili Bazı Problemler”Đlgili Bazı Problemler”Đlgili Bazı Problemler” adlı makalesinde, sorunları tasnif ederek onlara 
değinmiş, kısmen de tercih ve öneriler ileri sürmüş ve sonuç olarak, 
“metin neşri konusunda bir sistem birliğine varılma”sını temenni 
etmiştir.  

Ünver’in Kollogyum ve sonrasında, üzerinde olduğumuz 
konuyla ilgili üç yazısı vardır: 1- Arap Harfli Türkçe Metinlerin Arap Harfli Türkçe Metinlerin Arap Harfli Türkçe Metinlerin Arap Harfli Türkçe Metinlerin 
Çevirisinde Karşılaşılan Yanlışlar (1992), 2Çevirisinde Karşılaşılan Yanlışlar (1992), 2Çevirisinde Karşılaşılan Yanlışlar (1992), 2Çevirisinde Karşılaşılan Yanlışlar (1992), 2---- Eski Türk Edebiyatıyla Eski Türk Edebiyatıyla Eski Türk Edebiyatıyla Eski Türk Edebiyatıyla 
Đlgili Sorunlarımız (1993)Đlgili Sorunlarımız (1993)Đlgili Sorunlarımız (1993)Đlgili Sorunlarımız (1993), 3, 3, 3, 3----    Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine 
ÖnerilerÖnerilerÖnerilerÖneriler (1993)(1993)(1993)(1993) . Ünver’in ilk iki yazısı, gerek içerik gerekse üslup 
özellikleri itibarıyla sübjektif yönü ağır basan, yazarın kimi gözlem ve 
deneyimlerini aktarma amacı taşıyan, deneme/konuşma nitelikli 
yazılardır. Ancak bu yazılar, Ünver’in konu üzerinde ısrarla 
durduğunu ve bunu, sürekli bir sorun halinde zihninde taşıdığını 
göstermesi açısından önem taşırlar.  

Ünver’in konuya ilişkin asıl makalesi üçüncüsüdür. Bu 
makalede Arapça ve Farsça ek, edat, kelime ve terkipler üzerine 
sunulan öneriler, metin neşri konusunda bir dayanak arayan 
araştırmacılara oldukça önemli kolaylık sağlamıştır. Fakat önermenin, 
öneriler konusunda çok kararlı bir görünüm sergilememesi, bazı 
sorunları çözerken bazı sorunlara yol açmış, kimi önerilerde ortaya 
konan iki seçenekli tercihler, araştırmacıları zaman zaman kararsızlığa 
itmiştir. Her şeye rağmen bu makalenin yayımlanmasından sonra, 
metin neşri üzerinde çalışan genç bilim adamlarının, Ünver’in 
önerilerini dikkate aldıkları bir gerçektir.  

Adı geçen Kollogyumda, imlâ üzerine ileri sürülen 
bildirilerin, öneriler bakımından en dikkate değer olanı bizce, Adnan 
Đnce’nin   “Tenkitli Metin Kurmada Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Tenkitli Metin Kurmada Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Tenkitli Metin Kurmada Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Tenkitli Metin Kurmada Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm 
ÖnerileriÖnerileriÖnerileriÖnerileri” adlı bildirisidir. Đnce, imlâ meselesine daha geniş bir açıdan 
bakan ilk bilimsel dikkat olarak temayüz eder. Sorunları örnekler 
üzerinde gösterir ve çözüm önerileri sunar. Đnce’nin yöntem olarak 
bazı eksiklikler içeren, ancak bizce, sunulduğu zamanın idrakinin 
üzerinde bir değeri olan bu bildirisi, ne yazık ki hak ettiği ilgiyi 
görmemiştir. Bu bildirimizde Đnce’nin önerilerinden geniş şekilde 
yararlandığımızı ayrıca belirtme gereği duyuyoruz. 

Kendi görüşlerimizi ileri sürerken, tabiî olarak imlâ 
konusunda daha önce öne sürülen görüşleri bir tenkit süzgecinden 
geçirerek, bu konuda üretilen fikirlere katılıp katılmadığımıza, yeri 
geldikçe değindik. Şunu da belirtelim ki, bu konuda bizden önce fikir 
beyan eden bu bilginler olmasaydı, burada ileri sürülen görüşler, belki 
de bu kadar cesur bir hamleyle ortaya çıkma zemini bulamazdı.  
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IIII----    ARAPÇA UNSURLARIN ĐMLARAPÇA UNSURLARIN ĐMLARAPÇA UNSURLARIN ĐMLARAPÇA UNSURLARIN ĐMLAAAASISISISI    

AAAA----    Arapça Kelimelerin Başına Gelen Edat ve Ön Eklerin ĐmlArapça Kelimelerin Başına Gelen Edat ve Ön Eklerin ĐmlArapça Kelimelerin Başına Gelen Edat ve Ön Eklerin ĐmlArapça Kelimelerin Başına Gelen Edat ve Ön Eklerin Đmlaaaasısısısı    

 Bu konuda Ünver, “bütün ek ve edatların kendisinden sonra 
gelen kelimeden kısa çizgi ile ayrılarak yazılmasını” önerir. Bizim 
düşüncemiz; Arapça bütün ek ve edatların önüne geldiği kelimelerle 
bitiştirilmesidir. Böyle yapmakla Arapça ek ve edatların yazımında,  
kelime önünde çizgiyle ayırma, zamir önünde birleştirme 
keyfiyetinden kurtulmuş oluruz. Bu düşüncemizi Ünver’in bir örneği 
üzerinden yürütürsek mesele daha iyi anlaşılır. Ünver “harf-i cer”lerin 
yazımını, şöyle bir dizge içerisinde gösterir: 

    ǾalǾalǾalǾalā: ā: ā: ā:     

a) kelime başında; ǾalǾalǾalǾalāāāā-ėavlin, ǾalǾalǾalǾalāāāā---- ėaderi’l- imkān…. 

b) tamlamalarda; ǾaleǾaleǾaleǾale’l- ekŝer, ǾaleǾaleǾaleǾale’l- ħuśūś 

c) bitişen zamirlerde; ǾaleǾaleǾaleǾaleyh(i), ǾaleǾaleǾaleǾaleyküm… 

Örneklerde görüldüğü üzere bunların yazımı Ünver’in 
önerisinde ikilik içermektedir. Ayrıca bu ek ve edatlar, bir kelime 
önüne üst üste gelerek birleştikleri zaman, bizce zamirle 
bitişmelerinde olduğu gibi, yeni bir ifade yapısı oluşturmaktadırlar. Bu 
yapıya dikkat etmeyip bileşenlerine ayırdığımızda, ortaya çıkan 
görüntü, imlâ tahlili yapan bir meraklının alıştırma denemelerine 
benzemektedir. Ke’enKe’enKe’enKe’en----lemlemlemlem----yekūnyekūnyekūnyekūn, kekekeke----māmāmāmā----    fi’sfi’sfi’sfi’s----    sābsābsābsābııııėėėė benzeri bir imlâ, 
tahlilden hareket eden bir imlâdır. Tenkitli metin neşrinde, imlâ 
sorunları büyük ölçüde bu tahlilî tahlilî tahlilî tahlilî imlâimlâimlâimlâ    meylimizden 
kaynaklanmaktadır. Bu tahlil imlâsından vazgeçtiğimizde kelime, bu 
ek ve edatları alarak kavuştuğu yeni ifade görünümünde, daha rahat ve 
estetik bir imlâya kavuşmuş olacaktır: 

ke’enke’enke’enke’en----lemlemlemlem----yekūnyekūnyekūnyekūn yerine ke’enlemyekūnke’enlemyekūnke’enlemyekūnke’enlemyekūn , ke, ke, ke, ke----māmāmāmā----    fi’sfi’sfi’sfi’s----    sābsābsābsābııııė ė ė ė 
yerine        kemāfissābkemāfissābkemāfissābkemāfissābııııėėėė    yazmak gibi.    

Bir adım daha ileri giderek, bu edat ve ön ekler, herhangi bir 
kelimeyle tamlamaya girmiş olsalar bile, bunları yetkin bir tamlama 
olarak değerlendirmemekten yanayız. ǾAle’lǾAle’lǾAle’lǾAle’l----ekekekekŝer ŝer ŝer ŝer ve    Ǿani’lǾani’lǾani’lǾani’l----āāāāıyıyıyıyāb āb āb āb 
örneklerine bakalım.    Đlkinin    ekseriyet üzere, genellikle, ekseriyet üzere, genellikle, ekseriyet üzere, genellikle, ekseriyet üzere, genellikle, ikincisinin de 
gıyabındagıyabındagıyabındagıyabında, anlamlarına geldiğini görürüz. Bu anlamların, bildiğimiz 
şekilde bir tamlama olmadığı aşikârdır. Dil, bu yapıyı kullanarak 
kelime üzerine, anlamı değiştirmeden yeni bir işlev yüklemektedir. 
Yüklenen bu işlevin neticede bir “halhalhalhal” olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
durumda, söz konusu ek ve edatların yüklendikleri kelimeyle 
ayrılmaları değil, bitiştirilmeleri gerektiği sonucuna varırız. Ancak bu 
ek ve edatların yüklendiği bir kelime, diğer bir kelimeyle tamlamaya 
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girerse tamlamanın kurallarına uyulur: ǾalǾalǾalǾalāāāāėaderi’l-imkān, fįfįfįfįşehri’r-
ramaŜān…gibi. 

Bu çıkarıma göre, Arapça ön ek ve edatlarla birleşen 
kelimelerin imlâları, aşağıdaki örnekler gibi olmalıdır: 

1111----    ǾalǾalǾalǾalā: ( ā: ( ā: ( ā: ( bcd    ): üzere, ile. ): üzere, ile. ): üzere, ile. ): üzere, ile.     

ǾalǾalǾalǾalāāāāėavlin, ǾalǾalǾalǾalāāāāėaderi’l-imkān, ǾaleǾaleǾaleǾalelekŝer, ǾaleǾaleǾaleǾalelħuśūś, ǾaleǾaleǾaleǾaleyh, 
ǾaleǾaleǾaleǾaleyküm… 

2222----    Ǿan: ( Ǿan: ( Ǿan: ( Ǿan: ( ed    ): ): ): ): ----dan / dan / dan / dan / ----den.den.den.den.    

ǾanǾanǾanǾanaśl(in), ǾanǾanǾanǾanilāıyāb, ǾanǾanǾanǾaninnās, ǾanǾanǾanǾanhum… 

3333----    babababaǾd ( Ǿd ( Ǿd ( Ǿd ( fgh    ): sonra.): sonra.): sonra.): sonra.    

BaBaBaBaǾdǾdǾdǾdehu erkān-ı devlet cümleten tertįb ile 

Ol temāşāgāha ādāb üzre bir bir geldiler 

4444----    beyn ( beyn ( beyn ( beyn ( eij    ): arası, arasında, ara.): arası, arasında, ara.): arası, arasında, ara.): arası, arasında, ara.    

beynbeynbeynbeynennās, beynelmilel… 

5555----    bi: ( bi: ( bi: ( bi: ( k    ): ): ): ): ----a/a/a/a/----e, ile.e, ile.e, ile.e, ile.    

bibibibiĥaėėın, bibibibilǾaks, bibibibiźātihi, bibibibiāayri ĥaėėın, bibibibilāėayd u şarŧ, bibibibih, 
bibibibilcümle… 

6666----    fe: ( fe: ( fe: ( fe: ( o    ): işte, artık, o halde, öyleyse.): işte, artık, o halde, öyleyse.): işte, artık, o halde, öyleyse.): işte, artık, o halde, öyleyse.    

künfefefefeyekūn, fefefefeemmā, fefefefelā, fefefefeniǾmelmaŧlūb… 

7777----    fi: ( fi: ( fi: ( fi: ( bp    ): ): ): ): ----da / da / da / da / ----de, içinde.de, içinde.de, içinde.de, içinde.    

fifififilaśl, fifififişehri’r-ramaŜān, fifififilvāėiǾ, fįfįfįfįhā... 

8888----    āayr ( āayr ( āayr ( āayr ( qir    ): başka, ayrı, değil.): başka, ayrı, değil.): başka, ayrı, değil.): başka, ayrı, değil.    

āayriāayriāayriāayrimüslim, āayriāayriāayriāayriaħlāėį, āayriāayriāayriāayriėābil-i inkār… 

9999----    hasb: ( hasb: ( hasb: ( hasb: ( kst    ): miktar, göre, nazaran, gereğince.): miktar, göre, nazaran, gereğince.): miktar, göre, nazaran, gereğince.): miktar, göre, nazaran, gereğince.    

ĥasbĥasbĥasbĥasbelėader, biĥasbĥasbĥasbĥasbilǾāde… 

10101010----    ilā ( ilā ( ilā ( ilā (  اbv     ): ): ): ): ----e kadar, e kadar, e kadar, e kadar, ----a/a/a/a/----e.e.e.e.    

ilāilāilāilāāħirihi, ilānihāye, ileileileilelebed, ileyileyileyileyh… 

11111111----    in ( in ( in ( in ( ا ن    ): eğer, ise.): eğer, ise.): eğer, ise.): eğer, ise.    

 Śāf olur śafĥa-yı mirǿāt-i murād 

 Görürüz dembedem ininininşāallāh 
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12121212----    Ǿind ( Ǿind ( Ǿind ( Ǿind ( fzd    ): yan, taraf, yön, kat.): yan, taraf, yön, kat.): yan, taraf, yön, kat.): yan, taraf, yön, kat.    

ǾindǾindǾindǾindettaĥėįė, ǾindǾindǾindǾindelħāce… 

13131313----    ėabėabėabėabl ( l ( l ( l ( {j|    ): ön, önce, ): ön, önce, ): ön, önce, ): ön, önce, ----dan önce.dan önce.dan önce.dan önce.    

ėablėablėablėablelvuėūǾ, ėablėablėablėablettārįħ, ėablėablėablėableŧŧūfān… 

14141414----    ke: ( ke: ( ke: ( ke: ( }    ): gibi.): gibi.): gibi.): gibi.    

kekekekeşşems, kekekekelėamer, kekekekeźālik, kekekekemāfissābıė, kekekeke’enlemyekūn, 
kekekekemiŝlihi… 

15151515----    keyfe ( keyfe ( keyfe ( keyfe ( oi~    ): nasıl): nasıl): nasıl): nasıl    

keyfekeyfekeyfekeyfemāyeşāǿ, keyfekeyfekeyfekeyfemā… 

16161616----    lā ( lā ( lā ( lā ( �    ): yok, değil, sız/siz.): yok, değil, sız/siz.): yok, değil, sız/siz.): yok, değil, sız/siz.    

lālālālāyemūt, lālālālāmekān, lālālālāaėall, lālālālācerem, lālālālāyüsǿel… 

Ĥamdülillāh eyledi āsān Ħudā-yı lālālālāyenām 

17171717----    li: ( li: ( li: ( li: ( {    ): Đçin, dolayı, ötürü, yüzünden.): Đçin, dolayı, ötürü, yüzünden.): Đçin, dolayı, ötürü, yüzünden.): Đçin, dolayı, ötürü, yüzünden.    

lilililisebebin, lilililillāhi, lilililimüǿellifihi, lilililimünşihi, lelelelehu… 

18181818----    mā: ( mā: ( mā: ( mā: ( ��    ): o şey ki, ): o şey ki, ): o şey ki, ): o şey ki, ----daki.daki.daki.daki.    

māmāmāmāba’d, māmāmāmābeyn, māmāmāmāfilyed, māmāmāmācerā, māmāmāmāhasal, māmāmāmāǾadā, fihimāmāmāmāfih, 
māmāmāmādūn, māmāmāmāfevė… 

19191919----    mamamamaǾa ( Ǿa ( Ǿa ( Ǿa ( ��    ): ile, beraber, birlikte.): ile, beraber, birlikte.): ile, beraber, birlikte.): ile, beraber, birlikte.    

mamamamaǾaǾaǾaǾalesef, mamamamaǾaǾaǾaǾaliftiħār, mamamamaǾaǾaǾaǾalmemnūniyye, mamamamaǾaǾaǾaǾamāfįh, mamamamaǾaǾaǾaǾalcema’a, 
mamamamaǾaǾaǾaǾalkerâhe, mamamamaǾaǾaǾaǾatteśādüf… 

20202020----    min: ( min: ( min: ( min: ( e�    ): ): ): ): ----dan/dan/dan/dan/----den, den, den, den, ----den dolayı, sebebinden.den dolayı, sebebinden.den dolayı, sebebinden.den dolayı, sebebinden.    

minminminmināayri ĥaddin, minminminminelbāb ilelmiĥrāb,  minminminminhum, minminminmincihetin, 
minminminminelevvel… 

21212121----    ninininiǾme ( Ǿme ( Ǿme ( Ǿme ( �gz    ): ne güzel, ne ala, ne iyi, iyidir, güzeldir.): ne güzel, ne ala, ne iyi, iyidir, güzeldir.): ne güzel, ne ala, ne iyi, iyidir, güzeldir.): ne güzel, ne ala, ne iyi, iyidir, güzeldir.    

ninininiǾmeǾmeǾmeǾmelvesįle, ninininiǾmeǾmeǾmeǾmetteśādüf… 

22222222----    te (te (te (te (ت): için, hakkı için.): için, hakkı için.): için, hakkı için.): için, hakkı için.    

tatatatallāhi, teteteteǾālā…  

23232323----    ūlū/ ūlį (ūlū/ ūlį (ūlū/ ūlį (ūlū/ ūlį ( ��cا �bcا / / / /     ): sahip, sahipler.  ): sahip, sahipler.  ): sahip, sahipler.  ): sahip, sahipler.      

ūlūūlūūlūūlūlemr, ūlūūlūūlūūlūlelbāb, ūlūūlūūlūūlūlebśār… 

    

    



 
 
 
 
 
 
 
 
Tenkitli Metin Neşrinde Đmla Sorunu…                                  67                       

 

 
Turkish Studies 

International Periodical For the Languages, Literature  
and History of Turkish or Turkic   

Volume 3/6 Fall 2008 
 
 

24242424----    ve ( ve ( ve ( ve ( و    ): için, hakkı için.): için, hakkı için.): için, hakkı için.): için, hakkı için.    

ĐǾtimād it bu söze pādişehim vavavavallāhi 

Re’yiñe cümle pesend itdiler aǾlā ednā  

 

FeyŜü’t-temās-ı luŧf-ı Ǿaŧābūyuñum senüñ 

VeVeVeVelĥāśıl    ey Kerįm keremcūyuñum senüñ 

25252525----    vā ( vā ( vā ( vā ( ا�         ):):):):    

vāvāvāvāħayfā, vāvāvāvāveylā, vāvāvāvāesefā, vāvāvāvāĥasretā… 

26262626----    źevi ( źevi ( źevi ( źevi ( b� �    ): sahi): sahi): sahi): sahipler. pler. pler. pler.     

źeviźeviźeviźevilǾuėūl, źeviźeviźeviźevilĥayāt 

27272727----    źį ( źį ( źį ( źį ( b �    ): sahip.): sahip.): sahip.): sahip.    

źįźįźįźįĥayāt, źįźįźįźįėıymet, źįźįźįźįlyed… 

 Ele alduėça ol sulŧān-ı źįźįźįźįşān 

Olur buyā miŝāl-i verd-i ħandān 

28282828----    źü ( źü ( źü ( źü ( � �    ): sahip. ): sahip. ): sahip. ): sahip.     

Ben bir faėįr u bįkes u pürcürm ü pürelem 

Sen bir Āanį vü Ėādir-i ŹüŹüŹüŹülmenn ü ŹüŹüŹüŹülkerem 

BBBB----    AAAArapça Özel Đsim ve Yer Adlarının Đmlrapça Özel Đsim ve Yer Adlarının Đmlrapça Özel Đsim ve Yer Adlarının Đmlrapça Özel Đsim ve Yer Adlarının Đmlaaaasısısısı    

Özel isimler konusunda daha önce, Ünver ve Đnce görüş 
belirtmişlerdir. Đslam Ansiklopedisi’ndeki tutumu eleştiren Ünver, 
özel isimlerin Arapça tamlamadaki ses değişikliklerini dikkate alarak 
yazılmasından yanadır. Bu imlâların bizim geleneğimizde olduğu gibi 
yazılmasının doğru olduğunu belirtir; ǾAbdǾAbdǾAbdǾAbd----alalalal----rahmānrahmānrahmānrahmān yerine ǾAbdu’rǾAbdu’rǾAbdu’rǾAbdu’r----    
rahmānrahmānrahmānrahmān örneği gibi. Ünver ayrıca, “AllahAllahAllahAllah” kelimesinin tamlanan 
olduğu durumlarda bu kelimedeki “lām”ların ayrılmamasını, 
tamlananı “dįndįndįndįn” olan isimlerdeyse ilk kelimenin üstünle bağlanmasını 
kurala aykırı bularak ötreyle bağlanmasını önerir;    nūru’llāh, seyfü’dnūru’llāh, seyfü’dnūru’llāh, seyfü’dnūru’llāh, seyfü’d----
dįndįndįndįn…  

Đnce ise, dįn, Allāh kelimelerinin tamlanan olduğu durumlar 
ile tamlama halindeki özel isimler ve harf-i ta’rîf ile kullanılan unvan 
durumundaki özel adların bitişik yazılmasını önerir. Đnce, Muhammed 
adının Hz. Muhammed dışında nasıl kullanılacağına (Mehmed, 
Mehemmed) dair tereddütler olduğunu söyler, ancak çözüm önermez. 
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Arapça özel isimlerin Arapçadaki kamerî ve şemsî harfleri 
dikkate alarak Arapçadaki sese uygun yazılması hususunda Ünver’e, 
ancak özel isimlerin bitişik yazılması hususundaysa Đnce’nin görüşüne 
katılıyoruz. Buna göre: 

1111----        “Allāh”“Allāh”“Allāh”“Allāh”    ( ( ( ( ا�     ) kelimesinin tamlanan olduğu durumlarda özel isim ) kelimesinin tamlanan olduğu durumlarda özel isim ) kelimesinin tamlanan olduğu durumlarda özel isim ) kelimesinin tamlanan olduğu durumlarda özel isim 
bitişmelidir:bitişmelidir:bitişmelidir:bitişmelidir:    

Nūrullāhllāhllāhllāh, Seyfulllllāhlāhlāhlāh, FeyŜullāhllāhllāhllāh, ǾAbdullāhllāhllāhllāh, Ħalįlullāhllāhllāhllāh… 

2222----    “dįn”“dįn”“dįn”“dįn”    ( ( ( ( اeifv     ) kelimesinin tamlanan olduğu durumlarda özel isim ) kelimesinin tamlanan olduğu durumlarda özel isim ) kelimesinin tamlanan olduğu durumlarda özel isim ) kelimesinin tamlanan olduğu durumlarda özel isim 
bitişmelidir. bitişmelidir. bitişmelidir. bitişmelidir.     

Bu tip isimlerde ilk kelimenin Osmanlı Türkçesi’nde keyfî 
bile olsa üstünle bitişmesini, Türkçenin aktif bir tasarrufu olarak 
değerlendiriyor ve muhafaza edilmesini öneriyoruz. Zira hiçbir dil 
diğer dili olduğu gibi almak zorunda değildir. Malumdur ki    “galat“galat“galat“galat----ı ı ı ı 
meşhmeşhmeşhmeşhūr lügatūr lügatūr lügatūr lügat----i fasįhten evlādi fasįhten evlādi fasįhten evlādi fasįhten evlādır.”ır.”ır.”ır.”    

Nūreddįndįndįndįn, Seyfeddįndįndįndįn, Tāceddįndįndįndįn, Necmeddįndįndįndįn, Şerefeddįndįndįndįn …  

3333----    Terkip Halindeki Özel Đsimler BitişiTerkip Halindeki Özel Đsimler BitişiTerkip Halindeki Özel Đsimler BitişiTerkip Halindeki Özel Đsimler Bitişik Yazılmalıdır:k Yazılmalıdır:k Yazılmalıdır:k Yazılmalıdır:    

 Ebulėāsım, Ebulma’ālį, Źünnūn, Źülfeėār, Rūhulėuds, 
ǾAbdurraĥįm, ǾAbdulbāėį… 

4444----    HarfHarfHarfHarf----i Ta’rįf ( i Ta’rįf ( i Ta’rįf ( i Ta’rįf ( اv ) Đle Kullanılan Unvan ve Nisbe Durumundaki Özel ) Đle Kullanılan Unvan ve Nisbe Durumundaki Özel ) Đle Kullanılan Unvan ve Nisbe Durumundaki Özel ) Đle Kullanılan Unvan ve Nisbe Durumundaki Özel 
Adlar Bitişmelidir.Adlar Bitişmelidir.Adlar Bitişmelidir.Adlar Bitişmelidir.    

ElElElElhac Đbrahįm Efendi, EsEsEsEsseyyid Osman Efendi… 

5555----    ““““ebū veya ebāebū veya ebāebū veya ebāebū veya ebā” ( ” ( ” ( ” (  ا�h  / اbh         ) kelimesi isme harf) kelimesi isme harf) kelimesi isme harf) kelimesi isme harf----i ta’rîfle i ta’rîfle i ta’rîfle i ta’rîfle 
birleşmiyorsa ayrı yazılmalıdır:birleşmiyorsa ayrı yazılmalıdır:birleşmiyorsa ayrı yazılmalıdır:birleşmiyorsa ayrı yazılmalıdır:    

 Ebū Ebū Ebū Ebū Mūsā, EbūEbūEbūEbū Bekr, EbāEbāEbāEbā Müslim… 

6666----    ““““ibnibnibnibn” ( ” ( ” ( ” ( اeh     ) kelimesi isimlere harfi) kelimesi isimlere harfi) kelimesi isimlere harfi) kelimesi isimlere harfi----i ta’rîfle bağlanıyorsa bitişik, i ta’rîfle bağlanıyorsa bitişik, i ta’rîfle bağlanıyorsa bitişik, i ta’rîfle bağlanıyorsa bitişik, 
harfharfharfharf----i ta’rîfle bağlanmıyorsa ayrı yazılmalı ve ayrıca önündeki isme i ta’rîfle bağlanmıyorsa ayrı yazılmalı ve ayrıca önündeki isme i ta’rîfle bağlanmıyorsa ayrı yazılmalı ve ayrıca önündeki isme i ta’rîfle bağlanmıyorsa ayrı yazılmalı ve ayrıca önündeki isme 
kesreyle kesreyle kesreyle kesreyle bağlanmamalıdır:bağlanmamalıdır:bağlanmamalıdır:bağlanmamalıdır:    

 ĐbnĐbnĐbnĐbnürrüşd, ĐbnĐbnĐbnĐbn Sinā, ĐbnĐbnĐbnĐbn Haldūn… 

7777----    MuhammedMuhammedMuhammedMuhammed    ( ( ( ( f�t�    ) ismi Hz. Peygamber dışında kullanılıyorsa ) ismi Hz. Peygamber dışında kullanılıyorsa ) ismi Hz. Peygamber dışında kullanılıyorsa ) ismi Hz. Peygamber dışında kullanılıyorsa 
manzum metinlerdemanzum metinlerdemanzum metinlerdemanzum metinlerde----    vezin de işaret edecektirvezin de işaret edecektirvezin de işaret edecektirvezin de işaret edecektir----    MehemmedMehemmedMehemmedMehemmed, mensur , mensur , mensur , mensur 
metinlerde, aksine bir durum yoksa metinlerde, aksine bir durum yoksa metinlerde, aksine bir durum yoksa metinlerde, aksine bir durum yoksa MehmedMehmedMehmedMehmed    biçiminde yazılmalıdır.biçiminde yazılmalıdır.biçiminde yazılmalıdır.biçiminde yazılmalıdır.    

 Sezādır bir ėuśūrı Ǿafv olunsa böyle tārįħiñ 

    MehemmedMehemmedMehemmedMehemmed Beg yüz on ŧoėuzda itdi Ǿayn-ı pāk icrā                

8. Allāh ( 8. Allāh ( 8. Allāh ( 8. Allāh ( ا�     ) lafzına bağlanan kelime ve ibarelerin bitişik yazılmasını ) lafzına bağlanan kelime ve ibarelerin bitişik yazılmasını ) lafzına bağlanan kelime ve ibarelerin bitişik yazılmasını ) lafzına bağlanan kelime ve ibarelerin bitişik yazılmasını 
öneriyoruz. Zaten Allāh lafzöneriyoruz. Zaten Allāh lafzöneriyoruz. Zaten Allāh lafzöneriyoruz. Zaten Allāh lafzına bağlı kelimeler, kalıp ifadeler ına bağlı kelimeler, kalıp ifadeler ına bağlı kelimeler, kalıp ifadeler ına bağlı kelimeler, kalıp ifadeler 
halindedirler.halindedirler.halindedirler.halindedirler.    
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ĥamdülillāh, resūlullāh, biĥamdillāh, māşāallāh, bārekallāh 

CCCC----    Ecvef Köklerin ĐsmEcvef Köklerin ĐsmEcvef Köklerin ĐsmEcvef Köklerin Đsm----i Fâil Halinde Hemzeyle Yazılması Meselesii Fâil Halinde Hemzeyle Yazılması Meselesii Fâil Halinde Hemzeyle Yazılması Meselesii Fâil Halinde Hemzeyle Yazılması Meselesi1111    

Arapça kökenli kelimelerin imlâsında, hiç değinilmeyen 
ancak, bizce önemli bir imlâ ikiliği gösteren hususlardan birisi de 
mu’tel olan ecvef köklerin ism-i fail kalıbına girdiklerinde illet harfi 
olan vav ve yelerin hemzeye dönüşmüş kabul edilmesidir. Bu 
durumda mehmuzü’l-ayn olan mehmuz köklerle ecvefler, ism-i fâil 
kalıbında aynı işleme tabi tutularak, illetli olanla sâlim olan 
birleşmektedir. Bu işlemde bir eksiklik yahut yanlışlık olmalı ki, 
müstensihler ecveflerin ism-i fâillerini yazarken bazen hemzehemzehemzehemze bazen 
de yyyy ile yazmaktadırlar. Arapça üçlü kökleri göz önüne getirdiğimizde, 
ecvef olanların mehmuz olanlara sayıca üstünlük teşkil ettiğini 
söylemek mümkündür. Kural, çoğun aza değil, azın çoğa 
benzeşmesini gerektirir. Mehmuzü’l- aynlar, ism-i failde yyyy ile yazılsa 
bu anlaşılır bir durumdur. Ancak ecveflerin hemzeyle yazılması 
anlaşılır olmaktan uzaktır. Bizce ecveflerin ism-i faillerinde hemzeyle 
gösterimine son vererek, onları yyyy ile yazıp asıllarına döndürmek en 
doğrusudur.  

Bu durumda; dādādādāǿim, ǿim, ǿim, ǿim, ėāėāėāėāǿim, mǿim, mǿim, mǿim, māāāāǿil, sǿil, sǿil, sǿil, sāāāāǿiǿiǿiǿiė, ė, ė, ė, şşşşāāāāǿiǿiǿiǿiė ė ė ė gibi imlâlar; ; ; ; 
dāyim, ėāyim, māyil, sāyiė, dāyim, ėāyim, māyil, sāyiė, dāyim, ėāyim, māyil, sāyiė, dāyim, ėāyim, māyil, sāyiė, şşşşāyiė āyiė āyiė āyiė şeklinde olmalıdır. 

Ĥaė budur kim miŝlini seyr itmemişdür kkkkāyināyināyināyināt 

Ėullaruñ sāye-yi lüŧfuñda ola nāyilnāyilnāyilnāyil-i kām 

DDDD----    Nakıs ve Lefiflerin ĐsmNakıs ve Lefiflerin ĐsmNakıs ve Lefiflerin ĐsmNakıs ve Lefiflerin Đsm----i Fail Olması Durumunda i Fail Olması Durumunda i Fail Olması Durumunda i Fail Olması Durumunda 
Terkiplerdeki Yazımı: Terkiplerdeki Yazımı: Terkiplerdeki Yazımı: Terkiplerdeki Yazımı:     

Nakıs ve lefiflerin ism-i fail olmaları halinde “fāǾil” kalıbı 
sondaki illet harfinden dolayı, “fāfāfāfāǾiyǾiyǾiyǾiy” biçimine girer. Osmanlı 
Türkçesinde, sondaki “ye”, “į” ye dönüştürülür ve vezin “fāfāfāfāǾǾǾǾįįįį” şeklini 
alır. Buna göre; “bāėbāėbāėbāėıyıyıyıy” şeklinde olması gereken “b, ė, y” kökü, 
“bāėįbāėįbāėįbāėį”, “sāėsāėsāėsāėıyıyıyıy” şeklinde olması gereken “s, ė, y” kökü de “sāėįsāėįsāėįsāėį” 
imlâsıyla ism-i fail olurlar. Ancak bu ism-i failler bir terkibe 
girdiklerinde asıllarına rücu ederler. Bu durum özellikle manzum 
metinlerde kendini açıkça gösterir. 

Cāna rāĥatdur ser-i kūyuŋda āh itdükleri 

Ol hevālar BāėįBāėįBāėįBāėį----i bįmāri bįmāri bįmāri bįmāra āāyet ħoş gelür 

                                                 
1 Hemze ve ye’nin Arapça, Farsça ve Türkçedeki seyri üzerine daha geniş 

bilgi sahibi olmak isteyenler, Ümit Tokatlı’nın bu sempozyumdaki ilginç 

tespitlerle dolu tebliğine ve ilgili makalelerine bakmalıdırlar. Biz bir 

ayrıcalık olarak, Tokatlı’nın sohbetlerinden de yararlandık.  
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Bakį Divan’ından alınan yukarıdaki beyitte, fāǾilātün/ 
fāǾilātün/ fāǾilātün/ fāǾilün vezni, ikinci dizenin ikinci tefǾilesinde bu 
kurala uyulmadığından dolayı bozulmakta ve şair önemli bir aruz 
kusuru olan zihafa başvurmuş görünmektedir. Oysa beyitteki terkip 
aslına uygun hale getirilse, bu hataya meydan verilmeyecektir: 

Cāna rāĥatdur ser-i kūyuŋda āh itdükleri 

Ol hevālar BāėBāėBāėBāėıyıyıyıy----i bįmāri bįmāri bįmāri bįmāra āāyet ħoş gelür 

Not: Not: Not: Not: Sonu elifle biten isimler, şair mahlasları münasebetiyle nispet eki 
aldıklarında, nispet ekiyle elif arasına hemze girmesi doğru değildir. 
Araya hemze değil, ye girmelidir. Dolayısıyla; 

NevāNevāNevāNevāǿǿǿǿį, į, į, į, ǾǾǾǾĀŧāĀŧāĀŧāĀŧāǿǿǿǿį, Śafāį, Śafāį, Śafāį, Śafāǿǿǿǿį, Fedāį, Fedāį, Fedāį, Fedāǿǿǿǿį , Cefāį , Cefāį , Cefāį , Cefāǿǿǿǿįįįį… gibi imlâların, 

Nevāyį, Nevāyį, Nevāyį, Nevāyį, ǾǾǾǾĀŧāyį, Śafāyį, Fedāyį, Cefāyį… Āŧāyį, Śafāyį, Fedāyį, Cefāyį… Āŧāyį, Śafāyį, Fedāyį, Cefāyį… Āŧāyį, Śafāyį, Fedāyį, Cefāyį… şeklinde yazılmaları gerekir. 

IIIIIIII----    FARSÇA UNSURLARIN ĐMLFARSÇA UNSURLARIN ĐMLFARSÇA UNSURLARIN ĐMLFARSÇA UNSURLARIN ĐMLAAAASISISISI    

AAAA----    Farsça Ön Ek ve Edatların YazımıFarsça Ön Ek ve Edatların YazımıFarsça Ön Ek ve Edatların YazımıFarsça Ön Ek ve Edatların Yazımı    

Đnce, bu eklerden hal eki ifade edenlerin ayrı, diğerlerinin 
bitişik yazılmasını önerir. Ünver ise, bunların çizgiyle ayrılmasından 
yanadır. Đnce’nin önerisinin ikinci kısmına katılıyoruz. Ön eklerden 
hal eki ifade edenlerin ayrı yazılması meselesine gelince; Farsça’nın 
bir Hint-Avrupa dili oluşu ve Hint-Avrupa dillerinde hal eklerinin 
genelde ayrı yazılmasının kuraldan olduğu göz önünde bulundurunca, 
bu öneri, tamamen Farsça’dan oluşantamamen Farsça’dan oluşantamamen Farsça’dan oluşantamamen Farsça’dan oluşan bir metnin çevriyazısında 
dikkate alınabilir. Ancak Farsça’dan Osmanlı Türkçesine geçen bu 
ekler büyük ölçüde belli kalıplar içinde ve sınırlı sayıdadırlar. Bu 
itibarla bu ek ve edatların Türkçenin söz dizim mantığına tabi olmaları 
gerekir. 

 Böyle olunca bunların bir kelimeye bitişirken çizgiyle 
ayrılması, “evden”  kelimesini “ev“ev“ev“ev----den”den”den”den”, “ezhāne” kelimesini “ez“ez“ez“ez----
hāne”hāne”hāne”hāne” şeklinde yazmakla aynı şeydir. Diğerlerini de bu örneğe kıyas 
ederek bitişik yazmalıyız. Bu önerinin getireceği en büyük kazanım, 
bu ön ek ve edatlarla teşkil edilen kelimelerle karşılaştığımızda, nasıl 
yazacağım, nasıl göstereceğim şeklinde her adımda önümüze çıkan 
tereddütten kurtulmak olacaktır. Bunların çözüme kavuşması, genç 
araştırmacıların ciddi bir sorun yumağından kurtulmaları anlamına 
gelecektir. 

1111----    bā ( bā ( bā ( bā ( �h    ): ile, ): ile, ): ile, ): ile, ----lı / lı / lı / lı / ----li.li.li.li.    

bābābābāśavāb, bābābābāħuśūś, bābābābāselāmet, bābābābāśafā… 
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2222----    bāz ( bāz ( bāz ( bāz ( ��h    ): tekrar, defa. ): tekrar, defa. ): tekrar, defa. ): tekrar, defa.     

bāzbāzbāzbāzgūne, bāzbāzbāzbāzmānde…. 

3333----    be ( be ( be ( be ( �h    ): ): ): ): ----lı/lı/lı/lı/----li.li.li.li.    

bebebebeçeşm, bebebebehemeĥāl, bebebebebāā… 

4444----    ber ( ber ( ber ( ber ( qh    ):üzere, üzeri.):üzere, üzeri.):üzere, üzeri.):üzere, üzeri.    

berberberbermurād, berberberberħurdār, berberberbergüzār, berberberberbād… 

5555----    bį ( bį ( bį ( bį ( bh    ): ): ): ): ----sız/sız/sız/sız/----siz.siz.siz.siz.    

bįbįbįbįvefā, bįbįbįbįdil, bįbįbįbįcān, bįbįbįbįihtiyār, bįbįbįbįedeb, bįbįbįbįpervā, bįbįbįbįtāb… 

6666----    der ( der ( der ( der ( qf    ):):):):----dddda/a/a/a/----de, içinde, içine.de, içinde, içine.de, içinde, içine.de, içinde, içine.    

derderderder’aėab, derderderder’uhde, derderderderkenār, derderderderāāūş, derderderderĥāl… 

7777----    ender( ender( ender( ender( اqfz     ): içinde, içine.): içinde, içine.): içinde, içine.): içinde, içine.    

enderenderenderenderbehişt, enderenderenderendercihān… 

8888----    ez ( ez ( ez ( ez ( ا�     ): ): ): ): ----dan/dan/dan/dan/----den.den.den.den.    

ezezezezber, ezezezezėaŜā, ezezezezcān u dil… 

9999----    fürūfürūfürūfürū----ferā ( ferā ( ferā ( ferā ( �q�  /qا�     ): aşağı.): aşağı.): aşağı.): aşağı.    

fürūfürūfürūfürūmāye, fürūfürūfürūfürūmānde… 

10101010----hem ( hem ( hem ( hem ( ه�    ): hem, ): hem, ): hem, ): hem, ----daş/daş/daş/daş/----deş, aynı. deş, aynı. deş, aynı. deş, aynı.     

hemhemhemhemçün, hemhemhemhemderd, hemhemhemhemvāre, hemhemhemhemcins, hemhemhemhemtā, hemhemhemhemrāh, hemhemhemhemdem… 

11111111----    me ( me ( me ( me ( �    ): ): ): ): ----sız/sız/sız/sız/----siz.siz.siz.siz.    

memememebād, memememebādā… 

12121212----    nā ( nā ( nā ( nā ( �z    ): ): ): ): ----sız/sız/sız/sız/----siz, değil.siz, değil.siz, değil.siz, değil.    

nānānānāçār, nānānānātamām, nānānānāsezā, nānānānāħoş, nānānānāmerd, nānānānāħalef… 

13131313----    nābe ( nābe ( nābe ( nābe ( �h�z    ): ): ): ): ----sız/sız/sız/sız/----siz. siz. siz. siz.     

nābenābenābenābesamān, nābenābenābenābecā, nābenābenābenābedįd, nābenābenābenābekār, nābenābenābenābemaĥal… 

14141414----    ne ( ne ( ne ( ne ( �z    ): ): ): ): ----sız/sız/sız/sız/----siz, değil.siz, değil.siz, değil.siz, değil.    

nenenenedįde, nenenenerevā, nnnnişküfte… 

15151515----    tābe ( tābe ( tābe ( tābe ( �h��    ): ): ): ): ----e kadar.e kadar.e kadar.e kadar.    

tābetābetābetābeħaşr… 

16161616----    vā ( vā ( vā ( vā ( ا�     ): tekrar, bir daha.): tekrar, bir daha.): tekrar, bir daha.): tekrar, bir daha.    

vāvāvāvāreste, vāvāvāvābeste, vāvāvāvāpesįn… 
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Not: Not: Not: Not: Farsçada; “çok, dolu, tam, tekrar, sahip, malik”  anlamlarına 
gelen “pürpürpürpür” ve “yeni” anlamına gelen “nevnevnevnev” kelimeleriyle türetilen 
yeni kelimelerde, pür ve nev kelimelerinin işlevleri, ön ek işlevine 
benzediği için, bunlarla yapılan kelimelerin de bitişik yazılmaları 
düşünülebilir: 

pürpürpürpürŧumŧuraė, pürpürpürpürĥiddet, pürpürpürpürtelāş, nevnevnevnevcivān, nevnevnevnevžuhūr… gibi. 

BBBB----    Farsçada Sona Gelen Ek ve Edatlar: Farsçada Sona Gelen Ek ve Edatlar: Farsçada Sona Gelen Ek ve Edatlar: Farsçada Sona Gelen Ek ve Edatlar:     

Ünver, sona gelen eklerden “rā” ile yazılanları çizgiyle 
ayırmayı, hitap elifi olan  “ā” ile yazılanları ise bitişik yazmayı 
önermektedir. Bize göre her ikisi de bitişik yazılmalıdır: 

1111----    ā ( ā ( ā ( ā ( �    ): ey.): ey.): ey.): ey.    

ħoşāāāā, ħusrevāāāā, şehāāāā, cānāāāā, Nedįmāāāā, Bāėiyāāāā… 

2222----    rā ( rā ( rā ( rā ( qا     ): ): ): ): ----ı/ı/ı/ı/----i, için, i, için, i, için, i, için, ----a/a/a/a/----e.e.e.e.    

Muśŧafārārārārā, ėaŜārārārārā … 

CCCC----    Tekrarlanan Đki Kelime Arasına Gelen Ek ve EdatlarTekrarlanan Đki Kelime Arasına Gelen Ek ve EdatlarTekrarlanan Đki Kelime Arasına Gelen Ek ve EdatlarTekrarlanan Đki Kelime Arasına Gelen Ek ve Edatlar    

Farsça ek ve edatların iki kelime arasına gelmesi durumunda, 
bu eklerin yazımında Ünver, çizgi ile ayırmayı yeğlerken, Đnce, özel 
bir öneri getirmeksizin bitişik yazılmasını tercih eder. Bizim 
düşüncemiz, Đnce’nin önerisinin tercihe daha uygun olduğudur. Zira 
bu ekler iki kelime arasına, ayrım değil terkip işleviyle getirilerek, 
oluşturdukları yeni ifadenin, ayrılmaz bir parçası konumunu alırlar, bu 
konum, onların bitişik yazılmalarını gerektirecek bir baskınlık içerir. 

1111----    ā ( ā ( ā ( ā (  � /ا         ):):):):    

berāāāāber,  demāāāādem, mālāāāāmāl, rengāāāārenk, serāāāāser… 

2222----    be ( be ( be ( be ( �h    ):):):):    

serbebebebeser, dembebebebedem, cābebebebecā, lebbebebebeleb… 

Cābebebebecā mānend-i gülbün güller açdı śad hezār 

Źāt-ı pāki dembebebebedem sāǾatbebebebesāǾat günbebebebegün 

3333----    der ( der ( der ( der ( qf    ): ): ): ):     

peyderderderderpey… 

4444----ender ( ender ( ender ( ender ( اqfz     ):):):):    

behiştenderenderenderenderbehişt, cihānenderenderenderendercihān… 

4444----    me ( me ( me ( me ( �    ):):):):    

keşmemememekeş, küşmemememeküş… 
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5555----    tā(te) ( tā(te) ( tā(te) ( tā(te) (  �� /�     ):):):):    

sertātātātāser, sertātātātāėadem, serteteteteser… 

Eyledi seylāb-ı ħūn dünyāyı sertātātātāser ħarāb 

       Çözme žālim nāfe-yi gįsū-yı Ǿanberbāruñı 

6666----tābe ( tābe ( tābe ( tābe ( �h��    ):):):):    

sertābetābetābetābepā… 

ÇÇÇÇ----    Farsça Kelimelerin Sonuna Gelen Yapım Eklerinin YazımıFarsça Kelimelerin Sonuna Gelen Yapım Eklerinin YazımıFarsça Kelimelerin Sonuna Gelen Yapım Eklerinin YazımıFarsça Kelimelerin Sonuna Gelen Yapım Eklerinin Yazımı    

Ünver’in makalesinin araştırmacılar için asıl yararlanılan 
yönü, Arapça ve Farsça kelimelerin sonuna gelen ve yapım eki olarak 
kullanılan bazı eklerin yazımı konusunda getirdiği bitişik yazılma 
önerisidir. Ancak bazı ekler konusunda belirtilen tereddüt, sorunu 
devam ettirmektedir2. Bu bahiste, Ünver’in bitişik yazılmasını 
önerdiği kısımlara aynen katılıyor, fakat mastarların geniş zaman 
köklerinden gelen benzer yazımlı eklerin, kelimelere eklenmesi 
durumunda ayrı yazılması fikrine iştirak etmiyoruz. Ünver’in ayrı 
yazılmasını önerdiği mastar + kelime mastar + kelime mastar + kelime mastar + kelime bileşenli yapılar, bize göre 
bitişik yazılma hususunda önerilen yapılardan daha önceliklidir. Bu 
konudaki anlayışımız, “vasıf terkibi durumunda bulunan bu birleşik 
yapıların bitişik yazılmasını” bir çözüm önerisi olarak sunan Đnce ile 
örtüşmektedir.  

1111----    ān ( ān ( ān ( ān ( �e     ):):):):    

çeşmānānānān, zādegānānānān, dānāyānānānān, ebrūvānānānān, müjgānānānān…. 

 

                                                 
2 Ünver, bu eklerin bitişik yazılması konusunda çok rahat değildir. Bu eklere 
benzeyen ve mastarların geniş zaman kökleri olan, aynı yazılışlı eklerin, kelimelere 

eklenmesi durumunda bunları belirtmek üzere, ilave kayıtlar koyup, bunların ayrı 
yazılmasını teklif etmektedir.  Söz gelimi, (āsā, sā) benzetmelik biçimi ile, (sā, sāy) 
geniş zaman kökünün yazımının karıştırılmaması gerektiğini, (bār) bir şeyin çokça 
bulunduğu yer ismini gösteren ekle, defa ve kez veya yük meyve anlamında 

kullanıldığında yahut bārįden mastarının geniş zaman kökünden geldiğinde ayrı 
yazılması gerektiğini; (dār) sahiplik ekinin bitişik, berdāşten fiilinden gelen (dār)ın 
ise ayrı yazılmasını, (dān) alet ismi yapan ekin bitişik, (dānisten) mastarının geniş 
zaman kökünden gelen (dān)ın ayrı yazılmasını; bir nesnenin çok bulunduğu yer 
ismini gösteren (zār) ekiyle, güçsüz, zayıf, değersiz anlamındaki zār ve inleyiş, 
ağlayıp yakarış anlamındaki (zār)ın ayrı yazılmasını; yer veya zaman bildiren 
isimler yapan (istān-sitān) ekinin (sitānden) fiilinin geniş zaman kökünden 
geldiğinde ayrı yazılması gerektiğini söyleyerek, araştırmacıyı tereddüde 

düşürmektedir.  
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Esįrānānānān-ı firāėıñ mažhar-ı feyŜ-i viśāl itdiñ 

ŦulūǾ-ı pertev-i ĥüsniñ nümāyān oldı ĥünkārım 

 

Bu iki beyt-i vālāyı ŧavāf itmekde peyderpey  

Gehį ehl-i zemįn geh ėudsiyānānānān-ı Ǿālem-i bālā 

2222----    āne ( āne ( āne ( āne ( ��z     ):):):):    

merdāne, mestāne, şāhāne, dervįşāne… 

Đçenler cām-ı laǾl-i nābıñı mestāneāneāneānelenmişler  

Çekenler zülfüñüñ zencįrini dįvāneāneāneānelenmişler  

3333----    āsā/ sā ( āsā/ sā ( āsā/ sā ( āsā/ sā ( ���     ): ): ): ):     

dįvāsāāsāāsāāsā, şįrāsāāsāāsāāsā, ħurşįdsāsāsāsā… 

Cevr-i ferzendān-ı YaǾėūb-ı zamānesifleden 

Yūsufāsāāsāāsāāsā çāh ile zindāna inmiş çıėmışız 

4444----    bān ( bān ( bān ( bān ( e�j    ):):):):    

derbānbānbānbān, bādbānbānbānbān, merzbānbānbānbān, nigehbānbānbānbān… 

Ħalėa şükūfebaħş olıcaė bāābānbānbānbān-ı dehr 

Dāā-ı derūn-ı Ǿaşė olan lāle virmedi 

        5555----    bārbārbārbār 

     cūybārbārbārbār, rūdbārbārbārbār, hindūbārbārbārbār, zengįbārbārbārbār… 

Ħavf eyle çeşm-i terden aėan cūybārbārbārbārdan 

Ey serv-i serkeş eyleme vaĥşet kenāra gel 

5555----    bed/büd ( bed/büd ( bed/büd ( bed/büd ( fj    ): ): ): ):     

bārbedbedbedbed, mūgbedbedbedbed, sipehbedbedbedbed…  

6- bün ( ej ): 

Gülbünbünbünbün-i cismim çiçekler açdı ol sevdāyile 

7777----    çe ( çe ( çe ( çe ( ��    ):):):):    

bāāçeçeçeçe, kemānçeçeçeçe, tāėçeçeçeçe, deryāçeçeçeçe… 

ĤaŜret-i pādişeh-i dehri Fener Bāāçeçeçeçesine 

Ėıldı daǾvet yine paşa-yı śadāėateŝeri 
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8888----    dān ( dān ( dān ( dān ( fاe     ):):):):    

sürmedāndāndāndān, nemekdāndāndāndān, çāydāndāndāndān…  

Zihį güzįde ėalemdāndāndāndān-ı pāk-i pürśanǾat 

Ki ehl-i ŧabǾa olur seyri māye-yi nüzhet 

9999----    dār ( dār ( dār ( dār ( fار     ):):):):    

ābdārdārdārdār, nigehdārdārdārdār, māldārdārdārdār…    

Nedir o maėŧaǾ-ı śāf beyāŜ ü cevherdārdārdārdār 

Nažįf ü bįbedel ü bįbehā vü źįėıymet 

10101010----    gįne ( gįne ( gįne ( gįne ( �zآ�    ))))    

ābgįnegįnegįnegįne…  

11111111----    įn (įn (įn (įn (e�        ):):):):        

āhenįnįnįnįn, ħūnįnįnįnįn, müşgįnįnįnįn, zerrįnįnįnįn… 

Beñzer egerçi ŧurra-yi müşgįnįnįnįni sünbüle 

Ammā ki berg-i lāleden aħmer Ǿiźārı var 

12121212----    istān / sitān ( istān / sitān ( istān / sitān ( istān / sitān ( اe� s  e� s     ):):):):    

Tācikistānistānistānistān, zemistānistānistānistān, neyistānistānistānistān, bahāristānistānistānistān… 

ŞāǾiriyyet yalıñız vezne ŧabįǾatle degil  

Bir şükūfeyle çemenzār-ı gülistānistānistānistān olmaz 

13131313----    fām ( fām ( fām ( fām ( ��p    ):):):):    

sürħfāmfāmfāmfām, siyehfāmfāmfāmfām, mįnāfāmfāmfāmfām… 

Aāzı āonca ruħları gül ėāmeti serv-i sehį  

Çeşmi nergis sünbül ü şebbūsı zülf-i müşgfāmfāmfāmfām  

14141414----    gāh/geh ( gāh/geh ( gāh/geh ( gāh/geh ( آ�¡    آ�     ):):):):    

bārgāhgāhgāhgāh, dergehgehgehgeh, śubĥgāhgāhgāhgāh… 

Ĥūrveş ādemi dilbeste ider taśvįri 

Bezmgāhgāhgāhgāh-ı ĥarem-i cennet-i Ǿālādır bu 

15151515----    gān ( gān ( gān ( gān ( eآ�    ):):):):    

şāyegāngāngāngān, dihgāngāngāngān, rāyegāngāngāngān… 

16161616----    gāne ( gāne ( gāne ( gāne ( �zآ�    ):):):):    

yegānegānegānegāne, dügānegānegānegāne… 
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Pādişāh-ı yegānegānegānegāne žıll-i Ħudā  

YaǾni Ħān Aĥmed-i ħucestemekān 

17171717----    gār ( gār ( gār ( gār ( رآ�     ):):):):    

restgārgārgārgār, Perverdigārgārgārgār, Kirdigārgārgārgār… 

Senden ümmįd eyleriz ol źāt-ı pākiñ śıĥĥatin 

Sen ėıl anı cümle Ǿilletden Đlāhį restgārgārgārgār 

18181818----    ger ( ger ( ger ( ger ( رآ     ):):):):    

kūzegergergerger, āhengergergerger, sitemgergergerger, kefşgergergerger… 

 Gāh olurdı maślaĥatsāz-ı umūr-ı müşterį 

 Gāh iderdi kendüyi zįb-i dükān-ı zergergergergerį 

19191919----    gį (  gį (  gį (  gį (  bآ):):):):    

āzādegįgįgįgį, hastegįgįgįgį… 

20202020----    gede ( gede ( gede ( gede ( fآ¡     ):):):):    

Bu leŧāfetle bu rūşengedegedegedegede-yi āyįne degil 

Pertev-i cilvegeh-i Ǿālem-i bālādır bu 

21212121----    gįgįgįgįn ( n ( n ( n ( eآ�    ):):):):    

āamgįngįngįngįn, şermgįngįngįngįn, ħışmgįngįngįngįn… 

21212121----    gūn ( gūn ( gūn ( gūn ( eآ�    ) :) :) :) :    

gülgūngūngūngūn, nįlgūngūngūngūn… 

22222222----    gūne ( gūne ( gūne ( gūne ( �zآ�    ):):):):    

laŧįfegūnegūnegūnegūne… 

23232323----    kār ( kār ( kār ( kār ( رآ�     ):):):):    

keremkārkārkārkār, vefākārkārkārkār, cefākārkārkārkār, ŝebātkārkārkārkār… 

 Dāmen-i lüŧfını elden ėoma Dürrį o mehiñ 

 Belki bir gün diye bir Ǿabd-i ŝenākārkārkārkārım var 

24 kį24 kį24 kį24 kįş ( ş ( ş ( ş ( ¢آ�    ):):):):    

bedkįkįkįkįşşşş.. 

25252525----    lāħ ( lāħ ( lāħ ( lāħ ( خ�     ) :) :) :) :    

āteşlāħlāħlāħlāħ, dįvlāħlāħlāħlāħ, senglāħlāħlāħlāħ… 
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26262626----    lān (lān (lān (lān (e�):):):):    

şįrlānlānlānlān, nemeklānlānlānlān…  

27272727----    mān ( mān ( mān ( mān ( e��    ):):):):    

şādümānmānmānmān, kahramānmānmānmān,.. 

Ey taǾaccüb eyleyenler mülk-i dil taĥrįbini 

Destbürd-i ėahramānmānmānmān-ı çeşm-i fettānın görüñ 

28282828----    mend ( mend ( mend ( mend ( fz�    ):):):):    

derdmendmendmendmend, sūdmendmendmendmend, hünermendmendmendmend, dānişmendmendmendmend… 

Bahārından hemān tek Ǿandelįbān ĥiśśemendmendmendmend olsun 

Bu bāāın ėanmazız bir bergine faśl-ı ħazānından 

29292929----    nāk ( nāk ( nāk ( nāk ( }�z    ):):):):    

elemnāknāknāknāk, āamnāknāknāknāk, sūznāknāknāknāk, derdnāknāknāknāk… 

Sāde bir cevlān ile çün baĥri itdi lerzenāknāknāknāk 

Düşmene olmaz mı her bir ŧūpı bir dāā-ı ciger 

30303030----    sān ( sān ( sān ( sān ( e�s    ):):):):    

yeksānsānsānsān, dįvsānsānsānsān... 

Şanıña lāyıė mıdır ey mažhar-ı lüŧf-ı Ǿamįm 

Ħāk ile yeksānsānsānsān ola Dürrį gibi dürr-i yetįm 

31313131----    sār ( sār ( sār ( sār ( �sر     ):):):):    

kūhsārsārsārsār, çeşmesārsārsārsār, ħāksār…sār…sār…sār… 

 Śaėlama Ǿuşşāėdan ħurşįd-i ruħśārśārśārśārıñ şehā 

32323232----    serā/serāy ( serā/serāy ( serā/serāy ( serā/serāy ( s    راsراى     ):):):):    

gülşenserā…serā…serā…serā…    

33333333----    şşşşen ( en ( en ( en ( e¥    ):):):):    

Virür feyŜ-i nesįmi ehl-i ŧabǾa źevė-i rūĥānį 

Đder lüŧf-ı bahārı gülşenşenşenşen-i firdevse istiānā 

34343434----    ter ( ter ( ter ( ter (  ر     ):):):):    

bihterterterter, bedterterterter… 

Śaçıñdan ey perįpeyker gelür bir nefĥa-yı ħoşterterterter 

            Ne nefĥa nefĥa-yı Ǿanber ne Ǿanber Ǿanber-i sārā  
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35353535----    terįn (terįn (terįn (terįn (     رe�     ):):):):    

zįbāterįnterįnterįnterįn… 

36363636----    vār ( vār ( vār ( vār ( ار�     ):):):):    

gūşvārvārvārvār, perįvārvārvārvār, şāhvārvārvārvār, pelengvārvārvārvār… 

Pervānevārvārvārvār sūziş-i hicriñle raėś ider 

Ey şemǾ śorma ĥāli dil-i bįėarārdan 

37373737----    vāre ( vāre ( vāre ( vāre ( �¡ار     ):):):):    

hemvārevārevārevāre.. 

38383838----    ver ( ver ( ver ( ver ( ر�     ) :) :) :) :    

nāmverververver, hünerverververver, behreverververver, serverververver… 

Olur āŝār-ı rūĥāniyyetinden behreverververver lābüd  

Olan zāyir mezār-ı fāyizü’l-envār-ı ebrārı 

39393939----    veş ( veş ( veş ( veş ( ¢�    ):):):):    

ėamerveşveşveşveş, āoncaveşveşveşveş, mehveşveşveşveş, perįveşveşveşveş… 

Kendüzin Ǿārif ider ėayd-ı Ǿalāyıėdan berį 

Kim Mesįĥāveşveşveşveş śuǾūd itmekde çarħa ferd olur 

    40404040----    vend ( vend ( vend ( vend ( fz�    ):):):):    

devletvendvendvendvend, peyvendvendvendvend, Ħudāvendvendvendvend… 

YaǾni hengām-ı śafābaħş-ı şehenşāh-ı cihān  

Mihr-i gerdūn-ı kerem žıll-i Ħudāvendvendvendvend-i Mecįd 

    41414141----    yār ( yār ( yār ( yār ( ر��     ):):):):    

şehriyāryāryāryār, baħtiyāryāryāryār, devletyāryāryāryār… 

Ol şehriyār-ı śāfŧabiǾat ki eyledi 

Sįrāb-ı Ǿadl gülşen-i şerǾ-i Muĥammedį 

    42424242----    zār ( zār ( zār ( zār ( ار�     ):):):):    

gülzārzārzārzār, benefşezārzārzārzār, lālezārzārzārzār… 

Yoħsa bir rengįn bahāristān-ı feyŜāŝārdır 

Oldı verd ü yāsemin ü lāleden üşkūfezārzārzārzār 
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DDDD----    Farsça Birleşik Sıfatların Yazımı Üzerine Düşünceler:Farsça Birleşik Sıfatların Yazımı Üzerine Düşünceler:Farsça Birleşik Sıfatların Yazımı Üzerine Düşünceler:Farsça Birleşik Sıfatların Yazımı Üzerine Düşünceler:    

Farsça birleşik sıfatların türetiliş biçimi ve yapılarına bakınca, 
amacın yeni bir sıfat türetmek olduğu görülür. Birleşik sıfatları kuran 
mekanizma, dile yeni sıfatlar kazandırmak için işlemektedir. Bu gaye 
uyarınca, dokuz grupta toplanan Farsçadaki bütün birleşik sıfatların Farsçadaki bütün birleşik sıfatların Farsçadaki bütün birleşik sıfatların Farsçadaki bütün birleşik sıfatların 
bitişik yazılmasıbitişik yazılmasıbitişik yazılmasıbitişik yazılması önerilir. Tarihî metinlerde büyük bir yekûn tutan bu 
sıfatların imlâlarında, nasıl yer ettiği izaha muhtaç olan çizginin 
kaldırılması, araştırmacıları büyük bir külfetten kurtaracaktır. Bu 
önerinin uygulamalı örnekleri aşağıdadır: 

1111----    Đzâfet Kesresini Kaldırarak Yapılan SıfatlarĐzâfet Kesresini Kaldırarak Yapılan SıfatlarĐzâfet Kesresini Kaldırarak Yapılan SıfatlarĐzâfet Kesresini Kaldırarak Yapılan Sıfatlar    

āoncadehen, gülrū, deryādil, śāĥibnažar, māhpeyker, śāĥibėırān, 
mihrruħsār, lāleruħ, mehsįmā…  

2222----    Đsim Tamlamasını Ters Çevirerek Yapılan Sıfatlar:Đsim Tamlamasını Ters Çevirerek Yapılan Sıfatlar:Đsim Tamlamasını Ters Çevirerek Yapılan Sıfatlar:Đsim Tamlamasını Ters Çevirerek Yapılan Sıfatlar:    

 āhūçeşm, meleksįmā, sengdil, müşkbū… 

3333----Sıfat Kesresini Kaldırarak Yapılan Sıfatlar:Sıfat Kesresini Kaldırarak Yapılan Sıfatlar:Sıfat Kesresini Kaldırarak Yapılan Sıfatlar:Sıfat Kesresini Kaldırarak Yapılan Sıfatlar:    

    rūsiyāh, dilteng, serbülend, dilşād, sergerdān… 

4444----    Sıfat Tamlamasını TersSıfat Tamlamasını TersSıfat Tamlamasını TersSıfat Tamlamasını Ters    Çevirerek Yapılan Sıfatlar:Çevirerek Yapılan Sıfatlar:Çevirerek Yapılan Sıfatlar:Çevirerek Yapılan Sıfatlar:    

    şįrįnedā, tengdil, girānmāye, rūşendil… 

5555----    ĐsmĐsmĐsmĐsm----i Fâille Yapılan Sıfatlar:i Fâille Yapılan Sıfatlar:i Fâille Yapılan Sıfatlar:i Fâille Yapılan Sıfatlar:    

    cānsūzān, müjderesān, eşkrįzān, cānsitān… 

6666----    ĐsmĐsmĐsmĐsm----i Mef’ulle Yapılan Sıfatlar:i Mef’ulle Yapılan Sıfatlar:i Mef’ulle Yapılan Sıfatlar:i Mef’ulle Yapılan Sıfatlar:    

dilbeste, Ŝarardįde, ėademnihāde, sevdāzede, Ǿalemefrāħte…    

7777----    Mâzî GövdesMâzî GövdesMâzî GövdesMâzî Gövdesiyle Yapılan Sıfatlar:iyle Yapılan Sıfatlar:iyle Yapılan Sıfatlar:iyle Yapılan Sıfatlar:    

    rehāverd, sāyeperverd, dāmenālūd, mįrzād… 

8888----    Zamir ve Bildirme Eksiz Đsim Cümleleriyle Yapılan SıfatlarZamir ve Bildirme Eksiz Đsim Cümleleriyle Yapılan SıfatlarZamir ve Bildirme Eksiz Đsim Cümleleriyle Yapılan SıfatlarZamir ve Bildirme Eksiz Đsim Cümleleriyle Yapılan Sıfatlar    

 pāderhevā, pāberrikāb, çeşmberāh, ħāneberdūş… 

9999----    Emir Gövdesiyle Yapılan SıfatlarEmir Gövdesiyle Yapılan SıfatlarEmir Gövdesiyle Yapılan SıfatlarEmir Gövdesiyle Yapılan Sıfatlar    

Bu grubu oluşturan kelimelerin bitişik yazılmalarının bir 
çözüm olacağı önerisini, ilk kez, çekinik bir dille de olsa- dile getiren 
kişi, Đnce’dir. Bizce Đnce’nin önerisi, çok yerinde ve isabetli bir 
görüştür. Yukarıda da bir vesileyle söylediğimiz gibi, bu gruba dâhil 
olan kelimelerin bitişik yazılması hususu, ön ve son eklerin bitişik 
yazılması hususundan daha elzemdir. Onların bitişik yazılması 
konusunda az çok oluşan mutabakat, bunların bitişik yazılması 
konusunda hiç tereddüt etmemelidir. 
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1111----    āferįn (āferįden) ( āferįn (āferįden) ( āferįn (āferįden) ( āferįn (āferįden) ( �eiq�     ): yaratmak.): yaratmak.): yaratmak.): yaratmak.    

siĥrāferįn, cānāferįn… āferįnħān, āferįniş… 

2222----    āāāāāāāāāz  (āāz  (āāz  (āāz  (āāāāāāzįden)( āzįden)( āzįden)( āzįden)( ���r     ): başlamak.): başlamak.): başlamak.): başlamak.    

serāāāz… āāāzgāh… 

3333----    āgen / āgįn (āgenden) ( āgen / āgįn (āgenden) ( āgen / āgįn (āgenden) ( āgen / āgįn (āgenden) ( �e~     ): doldurmak.  ): doldurmak.  ): doldurmak.  ): doldurmak.      

vaħşetāgįn…āgendegūş 

4444----    ālāy (ālūden) ( ālāy (ālūden) ( ālāy (ālūden) ( ālāy (ālūden) ( �b�     ): bulaştırmak.  ): bulaştırmak.  ): bulaştırmak.  ): bulaştırmak.      

ālāyiş. 

5555----    āmūz (āmūhten) ( āmūz (āmūhten) ( āmūz (āmūhten) ( āmūz (āmūhten) ( ����     ): öğretmek.): öğretmek.): öğretmek.): öğretmek.    

edebāmūz, vaĥyāmūz… 

6666----    āmįz (āmįhten) ( āmįz (āmįhten) ( āmįz (āmįhten) ( āmįz (āmįhten) ( ��i�     ): karıştırmak.): karıştırmak.): karıştırmak.): karıştırmak.    

Ǿibretāmįz, ĥayretāmįz… 

7777----    ārā / ārāy (ārāsten) ( ārā / ārāy (ārāsten) ( ārā / ārāy (ārāsten) ( ārā / ārāy (ārāsten) ( �qاb     ): donatmak, tezyin etmek. ): donatmak, tezyin etmek. ): donatmak, tezyin etmek. ): donatmak, tezyin etmek.     

cihānārā, meclisārā… 

 Ne rūşen āfitāb-ı Ǿālemārā-yı saǾādetdir 

 Ki feyŜ-i pertevinden rūşen oldı dįde-yi dünyā 

8888----    ārām (ārāmįdenārām (ārāmįdenārām (ārāmįdenārām (ārāmįden) ( ) ( ) ( ) ( را��     ): dinlenmek.): dinlenmek.): dinlenmek.): dinlenmek.    

ārāmbaħş, ārāmcū, ārāmcūyāne, ārāmgāh, ārāmrübā, ārāmsāz, 
ārāmsūz... 

9999----    āsā / āsāy (āsāyįden / āsūden) ( āsā / āsāy (āsāyįden / āsūden) ( āsā / āsāy (āsāyįden / āsūden) ( āsā / āsāy (āsāyįden / āsūden) ( ����   §��     ): rahat etmek.): rahat etmek.): rahat etmek.): rahat etmek.    

āsāyiş, āsāyişbaħş, āsāyişcū, āsāyişcūyāne, āsāyişperver…  

10101010----    āāāāşşşşām ( āām ( āām ( āām ( āşşşşāmįden) ( āmįden) ( āmįden) ( āmįden) ( ���¥     ): içmek.): içmek.): içmek.): içmek.    

dürdāşām, meyāşām… 

11111111----    āāāāşşşşūb (āūb (āūb (āūb (āşüften) ( şüften) ( şüften) ( şüften) ( ��¥ب     ): karıştırmak.): karıştırmak.): karıştırmak.): karıştırmak.    

dilāşūb… 

 Āāyet-i imā ile Dürrį didi tārįħini 

 Ŧūp-ı şehrāşūb-ı nevįcād-ı Sulŧān Aĥmedį 

12121212----    āver (āverden) ( āver (āverden) ( āver (āverden) ( āver (āverden) ( ر��     ): getirmek.): getirmek.): getirmek.): getirmek.    

dilāver, cengāver, cānāver 
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Ābı neĥr-i selsebįliñ Ǿaynıdır 

 ŦaǾmıdır reşkāver-i ėand ü nebāt 

13131313----    āvįz (āvįħten) ( āvįz (āvįħten) ( āvįz (āvįħten) ( āvįz (āvįħten) ( ����     ): asmak.): asmak.): asmak.): asmak.    

 ǾĀlem benim eşǾār-ı dilāvįzime ħayrān 

 Ben çeşm-i ümįdim gibi ħayrān-ı zeǾāmet   

14141414----    āzār (āzürden) ( āzār (āzürden) ( āzār (āzürden) ( āzār (āzürden) ( ار��     ) : incitmek.) : incitmek.) : incitmek.) : incitmek.    

dilāzār… 

15151515----    āzmā /āzmāy (āzmūden) ( āzmā /āzmāy (āzmūden) ( āzmā /āzmāy (āzmūden) ( āzmā /āzmāy (āzmūden) ( �  �������§     ): denemek.): denemek.): denemek.): denemek.    

cenkāzmā… 

16161616----    bābābābāf (bāften) ( f (bāften) ( f (bāften) ( f (bāften) ( o�j    ): dokumak.): dokumak.): dokumak.): dokumak.    

zerbāf, būriyābāf… 

17171717----    babababaħħħħş (baħşş (baħşş (baħşş (baħşįden) ( įden) ( įden) ( įden) ( ¢©j    ): bağışlamak.): bağışlamak.): bağışlamak.): bağışlamak.    

 Gūşe gūşe ħalė-ı Ǿālem oldılar mest-i sürūr 

 Neşǿebaħş oldı ėulūba bu ħaber mānend-i rāĥ 

18181818----    babababaħħħħşşşşā (bahā (bahā (bahā (bahşşşşūden) ( ūden) ( ūden) ( ūden) ( �¥©j    ): bağışlamak.): bağışlamak.): bağışlamak.): bağışlamak.    

śafābaħşā…    

 Nola olsa feyŜbaħşā dile ėaśr-ı cennetāsā 

 Yine bu ħuceste meǿvā o hümāya oldı lāne 

19191919----    bār (bārįden) ( bār (bārįden) ( bār (bārįden) ( bār (bārįden) ( �jر     ): yağdırmak.): yağdırmak.): yağdırmak.): yağdırmak.    

      āteşbār… 

  Sezmedik meyden śafā-yı laǾl-i sükkerbārıñı 

      Bulmadıė sükkerde źevė-i leźźet-i güftārıñı 

20202020----    bāz (bāhten) ( bāz (bāhten) ( bāz (bāhten) ( bāz (bāhten) ( ��j    ): oynamak.): oynamak.): oynamak.): oynamak.    

cānbāz, dilbāz, siĥirbāz, ĥoėėabāz… 

21212121----    bend (besten) ( bend (besten) ( bend (besten) ( bend (besten) ( fzj    ): bağlamak.): bağlamak.): bağlamak.): bağlamak.    

zincirbend, naǾlbend… 

22222222----    ber (borden) ( ber (borden) ( ber (borden) ( ber (borden) ( jر     ): iletmek, götürmek, almak. ): iletmek, götürmek, almak. ): iletmek, götürmek, almak. ): iletmek, götürmek, almak.     

 Dilber-i sįneçāke beñzer kim  

 Ėol śalup her ŧaraf ider cevelān  
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23232323----    bįn (dįden) ( bįn (dįden) ( bįn (dįden) ( bįn (dįden) ( e�j    ): görmek.): görmek.): görmek.): görmek.    

 Baėılsa ger ol revzen-i dilnişįn 

 Olur çeşm-i endįşeye dūrbįn 

24242424----    būy (būyįden) ( būy (būyįden) ( būy (būyįden) ( būy (būyįden) ( �jى     ): koklamak.): koklamak.): koklamak.): koklamak.    

 FeyŜü’t-temās-ı lüŧf-ı Ǿaŧābūyuñum seniñ 

 Velĥāśıl ey Kerįm keremcūyuñum seniñ 

25252525----    būs (būsįden) ( būs (būsįden) ( būs (būsįden) ( būs (būsįden) ( ª�j    ): öpmek.): öpmek.): öpmek.): öpmek.    

 ǾAceb mi ehl-i zemįn virse pāybūsuña cān 

 Müşerref oldı ėudūmüñle cümle ehl-i semā 

26262626----    cū / cūy (cüsten) ( cū / cūy (cüsten) ( cū / cūy (cüsten) ( cū / cūy (cüsten) ( �«  �«ى     ) aramak. ) aramak. ) aramak. ) aramak.     

 FeyŜü’t-temās-ı lüŧf-ı Ǿaŧābūyuñum seniñ 

 Velĥāśıl ey Kerįm keremcūyuñum seniñ 

27272727----    çeş  (çeşçeş  (çeşçeş  (çeşçeş  (çeşįden) ( įden) ( įden) ( įden) ( ¢¬): tatmak. ): tatmak. ): tatmak. ): tatmak.     

nemekçeş… 

28282828----    ççççįn (įn (įn (įn (ççççįden) (įden) (įden) (įden) (e�¬    ): toplamak, devşirmek. ): toplamak, devşirmek. ): toplamak, devşirmek. ): toplamak, devşirmek.     

 Bend idüp çįn-i Ǿaraėçįnine cān riştesini 

 Uāradıė ŧūl-ı emel ėaydına kākül diyerek 

29292929----    dān (dānisten) ( dān (dānisten) ( dān (dānisten) ( dān (dānisten) ( fاe ): bilmek.): bilmek.): bilmek.): bilmek.    

Bu eŝer çünkim žuhūr itdi o şehenşāhdan 

Başladı tārįħini terėįme her bir nüktedān 

30303030----    dār (dādār (dādār (dādār (dāşten) ( şten) ( şten) ( şten) ( fار ): tutmak, sahip olmak.): tutmak, sahip olmak.): tutmak, sahip olmak.): tutmak, sahip olmak.    

ĥükümdār, mühürdār…      

31313131----    dddder (derįden) ( er (derįden) ( er (derįden) ( er (derįden) ( fر ): yırtmak.): yırtmak.): yırtmak.): yırtmak.    

śafder… 

32323232----    dih (dāden) (dih (dāden) (dih (dāden) (dih (dāden) ( f¡     ): vermek.): vermek.): vermek.): vermek.    

ārāmdih… 

33333333----    dūz (dūhten) ( dūz (dūhten) ( dūz (dūhten) ( dūz (dūhten) ( ��f):  dikmek.):  dikmek.):  dikmek.):  dikmek.    

çuvāldūz… 

34343434----    efgen / figen (efgenden) ( efgen / figen (efgenden) ( efgen / figen (efgenden) ( efgen / figen (efgenden) ( اeآp   eآp ): düşürmek.): düşürmek.): düşürmek.): düşürmek.    
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Ĥançer bekef gelirken o şūħı görüp didim 

 Şūrefgen-i cihān olacaėdır geliş budur 

35353535----    efrāz / firāz (efrāhten / efrāefrāz / firāz (efrāhten / efrāefrāz / firāz (efrāhten / efrāefrāz / firāz (efrāhten / efrāşten) ( şten) ( şten) ( şten) ( اpراp   را�� ): yükselmek, ): yükselmek, ): yükselmek, ): yükselmek, 
yükseltmek.yükseltmek.yükseltmek.yükseltmek.    

serefrāz… 

 Şuėėaperdāz-ı livā-yı žaferi ħayl-i sürūş 

 ǾĐlmfirāz-ı der-i salŧanatı baħt-ı saǾįd 

36363636----    efrūz /efrūhten) ( efrūz /efrūhten) ( efrūz /efrūhten) ( efrūz /efrūhten) ( اpر�� ): parlatmak.): parlatmak.): parlatmak.): parlatmak.    

 Cemāl-i bākemāli bedr-i tābān gibi şehrefrūz 

 Cebįni neyyir-i aǾžam gibi nūr-ı reşād üzre 

37373737----    efşefşefşefşān (efān (efān (efān (efşşşşānden) ( ānden) ( ānden) ( ānden) ( اe�¥p ): saçmak.): saçmak.): saçmak.): saçmak.    

 Degildir mevc-i peyderpey o ėaśra baĥr idüp taǾžįm  

 Sürüp dāmānına rūyın güherefşān olur gūyā 

38383838----    efzā (efzāyįden) ( efzā (efzāyįden) ( efzā (efzāyįden) ( efzā (efzāyįden) ( ا�pاى ): artırmak, çoğaltmak.): artırmak, çoğaltmak.): artırmak, çoğaltmak.): artırmak, çoğaltmak.    

 Açılup ŧabǾ-ı behcetefzāsı 

 Ola gül gibi ħurrem ü ħandān 

39393939----    endāz (endāhten) ( endāz (endāhten) ( endāz (endāhten) ( endāz (endāhten) ( اfzا� ): atmak.): atmak.): atmak.): atmak.    

tįrendāz… 

40404040----    endįendįendįendįş (endş (endş (endş (endįįįįşşşşįden) ( įden) ( įden) ( įden) ( ا¢�fz ): düşünmek.): düşünmek.): düşünmek.): düşünmek.    

 Ol şeh-i merĥametendįş ki devrinde anıñ 

 Tā kemānħāne-yi eflāke çıėar tįr-i duǾā 

41414141----    endūz ( endūhten) ( endūz ( endūhten) ( endūz ( endūhten) ( endūz ( endūhten) ( ا��fz ): kazanmak.): kazanmak.): kazanmak.): kazanmak.    

ĥikmetendūz, ŧarabendūz… 

42424242----    engįz (engįhten) ( engįz (engįhten) ( engįz (engįhten) ( engįz (engįhten) ( آ��اz ): koparmak.): koparmak.): koparmak.): koparmak.    

 YaǾni kim cānib-i ĥüccāc-ı žaferrehberden 

 Bir peyām-ı ŧarabengįz beşāret geldi 

43434343----    fersā / fersāy (fersūden) (fersā / fersāy (fersūden) (fersā / fersāy (fersūden) (fersā / fersāy (fersūden) ( pرp   ى��ر��     ): eskitmek, yıpratmak.): eskitmek, yıpratmak.): eskitmek, yıpratmak.): eskitmek, yıpratmak.    

taĥammülfersā… 

44444444----    fermā / fermāy (fermūfermā / fermāy (fermūfermā / fermāy (fermūfermā / fermāy (fermūden) ( den) ( den) ( den) ( pرp   ى��ر�� ): buyurmak.): buyurmak.): buyurmak.): buyurmak.    

ĥükümfermā… 
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45454545----    fezā (füzūden) ( fezā (füzūden) ( fezā (füzūden) ( fezā (füzūden) ( �pا ): arttırmak.): arttırmak.): arttırmak.): arttırmak.    

Zülfeler mūy-ı cebįn-i şāhid-i iėbāldir 

Ya riyāŜ-ı salŧanatda sünbül-i behcetfezā 

46464646----    firįb (firįften) (firįb (firįften) (firįb (firįften) (firįb (firįften) ( pب�ر ): aldatmak.): aldatmak.): aldatmak.): aldatmak.    

dilfirįb… 

47474747----    fürūfürūfürūfürūş (fürş (fürş (fürş (fürūhten) (ūhten) (ūhten) (ūhten) ( pر¢� ): satmak.): satmak.): satmak.): satmak.    

Ħadeng-i ŧaǾna-yı ħalėa vücūd olursa hedef 

        Yolunda bādefürūşuñ nüėūd olursa telef 

48484848----    gįr (giriften) ( gįr (giriften) ( gįr (giriften) ( gįr (giriften) ( رآ� ): tutmak.): tutmak.): tutmak.): tutmak.    

Budur ümmįdimiz iėbāl-i Ǿālemgįr-i şāhįde 

Çerāā olsun murād üzre vezāretle olup mükrem 

49494949----    gū / gūy ( güften) (gū / gūy ( güften) (gū / gūy ( güften) (gū / gūy ( güften) ( ىآ� ): söylemek.): söylemek.): söylemek.): söylemek.    

rāstgū, meŝelgūy.. 

50505050----    güdāz (güdāhten) (güdāz (güdāhten) (güdāz (güdāhten) (güdāz (güdāhten) ( fاآ� ): eritmek. ): eritmek. ): eritmek. ): eritmek.     

ŧāėatgüdāź… 

51515151----    gürįz (gürįhten) (gürįz (gürįhten) (gürįz (gürįhten) (gürįz (gürįhten) ( ��رآ ): kaçmak.): kaçmak.): kaçmak.): kaçmak.    

merdümgürįz… 

52525252----    güsār (güsārden) (güsār (güsārden) (güsār (güsārden) (güsār (güsārden) ( رآ�� ): yemek, içmek.): yemek, içmek.): yemek, içmek.): yemek, içmek.    

āamgüsār… 

53535353----    güster (güsterden) (güster (güsterden) (güster (güsterden) (güster (güsterden) (  sرآ     ): döşemek, yaymak.): döşemek, yaymak.): döşemek, yaymak.): döşemek, yaymak.    

MaǾārif ehline ikrām idersin ey keremgüster 

54545454----    güşgüşgüşgüşā/ güā/ güā/ güā/ güşşşşāy (güāy (güāy (güāy (güşşşşāden) ( āden) ( āden) ( āden) ( �¥آ¥�   آ§     ): açmak.): açmak.): açmak.): açmak.    

kişvergüşā, müşkilgüşā… 

55555555----    güźār / güźer (güźāgüźār / güźer (güźāgüźār / güźer (güźāgüźār / güźer (güźāşten) ( şten) ( şten) ( şten) ( zار   آ zرآ     ): geçmek, geçirmek, yapmak.): geçmek, geçirmek, yapmak.): geçmek, geçirmek, yapmak.): geçmek, geçirmek, yapmak.    

 ŦabįǾat pürelem cān ĥasta dil maĥzūn ciger büryān  

 Bu derd-i cāngüźāra bulmadım Ǿālemde hįç dermān 

56565656----    güzįn güzįn güzįn güzįn (güzįden) ((güzįden) ((güzįden) ((güzįden) (eآ��): seçmek.): seçmek.): seçmek.): seçmek.    

vaĥdetgüzįn… 

57575757----    ħħħħā / ħāy (ħāyįden) ( ā / ħāy (ħāyįden) ( ā / ħāy (ħāyįden) ( ā / ħāy (ħāyįden) ( �©   �©ى     ): çiğnemek.): çiğnemek.): çiğnemek.): çiğnemek.    
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ŞiǾr-i şįrįnüñ oėur şimdi Revānį ħūblar 

 Her güzel olmış yine ŧūŧį-yi şekkerħāy-ı Ǿıyd 

58585858----    ħħħħˇāh (ħˇāsten) ( ˇāh (ħˇāsten) ( ˇāh (ħˇāsten) ( ˇāh (ħˇāsten) ( �©¡ا     ): istemek. ): istemek. ): istemek. ): istemek.  

 Cümle dilħˇāhımla taħlįśe şefāǾat isterem  

59595959----    ħħħħˇān (ħˇānden) ( ˇān (ħˇānden) ( ˇān (ħˇānden) ( ˇān (ħˇānden) ( �©اe ): okumak. ): okumak. ): okumak. ): okumak.     

 TaǾlįmħāne oldı gülistān bu demde kim  

 Gül ŧablalardur anda āazelħˇān durur hezār 

60606060----    ħħħħˇār/ hūr (hūrden) ( ˇār/ hūr (hūrden) ( ˇār/ hūr (hūrden) ( ˇār/ hūr (hūrden) ( �©   ر©�ار ): yemek.): yemek.): yemek.): yemek. 

āamhˇār… 

61616161----    ħħħħırırırırāāāāş (ħş (ħş (ħş (ħırırırırāāāāşşşşįden) ( įden) ( įden) ( įden) ( ©را¢ ): tırmalamak.): tırmalamak.): tırmalamak.): tırmalamak.    

dilħırāş, cānħırāş… 

62626262----    ħħħħįz (ħˇāstenįz (ħˇāstenįz (ħˇāstenįz (ħˇāsten) ( ) ( ) ( ) ( ��©): kalkmak. ): kalkmak. ): kalkmak. ): kalkmak.     

 Enderūn ħıdmetine lāyıė olup 

 ŞuǾleħįz oldı çerāā-ı emeli 

63636363----    keş (keşkeş (keşkeş (keşkeş (keşįden) ( įden) ( įden) ( įden) ( ¢آ): çekmek, kaldırmak, çekilmek.  ): çekmek, kaldırmak, çekilmek.  ): çekmek, kaldırmak, çekilmek.  ): çekmek, kaldırmak, çekilmek.      

 Bālākeş olma şuǾle gibi rūzigārda 

 Mānend-i āb ħāke yüzüñ sür meniş budur 

64646464----    ken (kenden) ( ken (kenden) ( ken (kenden) ( ken (kenden) ( eآ): kazmak.): kazmak.): kazmak.): kazmak.    

kūhken… 

65656565----    kūkūkūkūb(kūbįden) (b(kūbįden) (b(kūbįden) (b(kūbįden) ( بآ� ): dövmek, tepelemek.): dövmek, tepelemek.): dövmek, tepelemek.): dövmek, tepelemek.    

zerkūb… 

66666666----    küş (küşten) (küş (küşten) (küş (küşten) (küş (küşten) (¢آ): öldürmek.): öldürmek.): öldürmek.): öldürmek.    

zebūnküş… 

67676767----    lįs (lisįden) (lįs (lisįden) (lįs (lisįden) (lįs (lisįden) (ª�c): yalamak.): yalamak.): yalamak.): yalamak.    

kāselįs… 

68686868----    māl (mālįden) ( māl (mālįden) ( māl (mālįden) ( māl (mālįden) ( {��): sürmek. ): sürmek. ): sürmek. ): sürmek.     

 RavŜa-yı pürnūruña rūmāle himmet isterem  

69696969----    nevāz /nüvāz (nevāhten) ( nevāz /nüvāz (nevāhten) ( nevāz /nüvāz (nevāhten) ( nevāz /nüvāz (nevāhten) ( �zا� ): okşamak.): okşamak.): okşamak.): okşamak.    

dilnüvāz… 
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70707070----    nih (nihāden) (nih (nihāden) (nih (nihāden) (nih (nihāden) (�z): koymak.): koymak.): koymak.): koymak.    

ėademnih… 

71717171----    nişnişnişnişįn (niįn (niįn (niįn (nişesten) (şesten) (şesten) (şesten) (e�¥z): oturmak.): oturmak.): oturmak.): oturmak.    

Baėılsa ger ol revzen-i dilnişįn 

Olur çeşm-i endįşeye dūrbįn 

72727272----    nūnūnūnūş (nş (nş (nş (nūūūūşşşşįden) ( įden) ( įden) ( įden) ( ¢�z): içmek.): içmek.): içmek.): içmek.    

 Biĥamdillāh hele dārü’ş-şifā-yı feyŜ-i Rabbānį 

 Ėadehnūş-ı zülāl-i āfiyet ėıldı dil ü cānı 

73737373----    nümā/ nümāy (nümūden) (nümā/ nümāy (nümūden) (nümā/ nümāy (nümūden) (nümā/ nümāy (nümūden) ( ��z   ��z§     ): göstermek.): göstermek.): göstermek.): göstermek.    

rūnümā, rehnümā… 

74747474----    nüvįs ( nüvinüvįs ( nüvinüvįs ( nüvinüvįs ( nüvişten) (şten) (şten) (şten) (ª��z): yazmak.): yazmak.): yazmak.): yazmak.    

ĥikāyenüvis… 

75757575----    pāpāpāpāş (pş (pş (pş (pāāāāşşşşįden) ( įden) ( įden) ( įden) ( ¢�®): saçmak.): saçmak.): saçmak.): saçmak.    

 Sensin ol źāt-ı keremgüster-i deryādil kim  

 Kef-i dürpāşıña mānend olamaz baĥr-ı sefįd 

76767676----    penāh (penāhįden) (penāh (penāhįden) (penāh (penāhįden) (penāh (penāhįden) ( �z®¡ ): sığınmak.): sığınmak.): sığınmak.): sığınmak.    

 Ėıyām-ı sāyebān-ı devlet-i Ǿālempenāhıñ içün 

 Cibāh-ı ehl-i ŧāǾat vaėf-ı miĥrāb-ı sücūd oldı 

77777777----    per (perįden) (per (perįden) (per (perįden) (per (perįden) ( ر® ): uçmak.): uçmak.): uçmak.): uçmak.    

şebper… 

78787878----    perdāz (perdāhten) (perdāz (perdāhten) (perdāz (perdāhten) (perdāz (perdāhten) ( �اfر®     ): düzenlemek.): düzenlemek.): düzenlemek.): düzenlemek.    

 Olup bād-ı śabāsı nefħaperdāz dem-i Ǿalįsi 

 Ėılur feyŜ-i hevāsı mürde-yi śadsāleyi iĥyā 

79797979----    perest (perestįden) ( perest (perestįden) ( perest (perestįden) ( perest (perestįden) ( ®ر�� ): tapmak, tapınmak.): tapmak, tapınmak.): tapmak, tapınmak.): tapmak, tapınmak.    

 Bir kerre mažhar olmaāıla çeşm-i mestine 

 Oldum rübūde vādi-yi Ǿāşıėperestine  

80808080----    perver (perverden) ( perver (perverden) ( perver (perverden) ( perver (perverden) ( ®ر�ر ) beslemek, büyütmek.) beslemek, büyütmek.) beslemek, büyütmek.) beslemek, büyütmek.     

  Şehenşāh-ı keremver pādişāh-ı mekremetperver 

 ǾAŧāda reşk-i Bū CaǾfer seħāda āıbŧa-yı Ħātem 
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81818181----    pesend (pesendįden) ( pesend (pesendįden) ( pesend (pesendįden) ( pesend (pesendįden) ( fz�®): beğenmek.): beğenmek.): beğenmek.): beğenmek.    

 Ĥükmine teslįm iderdi gerden-i Đskenderi 

 Ki göreydi reyǿ-i Eflāŧūnpesendiñ Filuffuś 

82828282----    peymā / peymāy (peymūden) (peymā / peymāy (peymūden) (peymā / peymāy (peymūden) (peymā / peymāy (peymūden) ( ���®   ���®§ ): ö): ö): ö): ölçmek.lçmek.lçmek.lçmek.    

      hevāpeymā, bādpeymā, bādepeymā… 

83838383----    peźįr (peźįreften) (peźįr (peźįreften) (peźįr (peźįreften) (peźįr (peźįreften) ( ر®�� ): kabul etmek, almak, bulmak.): kabul etmek, almak, bulmak.): kabul etmek, almak, bulmak.): kabul etmek, almak, bulmak.    

 Āvāze śaldı Ǿāleme bu nažm-ı dilpeźįr 

 Ŧoldı śadā-yı dilkeş ile her diyār fetĥ 

84848484----    pįrā / pįrāy (pįrāsten) (pįrā / pįrāy (pįrāsten) (pįrā / pįrāy (pįrāsten) (pįrā / pįrāy (pįrāsten) ( را§®�را   ®� ): süslemek.): süslemek.): süslemek.): süslemek. 

erįkepįrā… 

85858585----    pūpūpūpūşşşş    (pū(pū(pū(pūşşşşįden) (įden) (įden) (įden) (¢�®): giymek, örtmek.): giymek, örtmek.): giymek, örtmek.): giymek, örtmek.    

 Baėmayan āyine-yi cāma Felāŧūnāsā  

 Ħam-ı esrār-ı sipihriñ açamaz serpūşın 

86868686----    rān (rānden) (rān (rānden) (rān (rānden) (rān (rānden) ( eرا ): sürmek.): sürmek.): sürmek.): sürmek.    

 Dāyim olsun ol şehenşāh-ı meǾānįmenėabet  

 Kāmbaħş ü kāmrān ü kāmbįn ü kāmyāb 

87878787----    res (resįden) (res (resįden) (res (resįden) (res (resįden) ( ªر ): erişmek.): erişmek.): erişmek.): erişmek.    

mededres, destres… 

88888888----    rev (reften) (rev (reften) (rev (reften) (rev (reften) ( �ر ): gitmek.): gitmek.): gitmek.): gitmek.    

peyrev, kalemrev… 

89898989----    rįz (rįhten) (rįz (rįhten) (rįz (rįhten) (rįz (rįhten) ( ��ر ): dökmek.): dökmek.): dökmek.): dökmek.    

ħūnrįz… 

90909090----    rübā/ rübāy (rübūden) (rübā/ rübāy (rübūden) (rübā/ rübāy (rübūden) (rübā/ rübāy (rübūden) ( §�jر�j  ر ): kapmak.): kapmak.): kapmak.): kapmak.    

kehrübā, dilrübā… 

91919191----    sā /sāy (sāyįden) (sā /sāy (sāyįden) (sā /sāy (sāyįden) (sā /sāy (sāyįden) ( �s  �s§ ): sürtmek.): sürtmek.): sürtmek.): sürtmek.    

Ĥabbeźā dürc-i gevher-i āalŧān  

Ki olur destsāy-i Aĥmed Ħān 

92929292----    sāz (sāhten) (sāz (sāhten) (sāz (sāhten) (sāz (sāhten) (��s): yapmak.): yapmak.): yapmak.): yapmak.    

demsāz, çāresāz, ħāŧırsāz… 
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93939393----    senc (sencįden) (senc (sencįden) (senc (sencįden) (senc (sencįden) (¯zs): tartmak.): tartmak.): tartmak.): tartmak.    

süħansenc… 

94949494----    serā / serāy (sürūden) (serā / serāy (sürūden) (serā / serāy (sürūden) (serā / serāy (sürūden) ( s  راs§را     ): şarkı söylemek.): şarkı söylemek.): şarkı söylemek.): şarkı söylemek.    

āazelserā… 

95959595----    sitān (sitāden) ( sitān (sitāden) ( sitān (sitāden) ( sitān (sitāden) ( e� s): almak.): almak.): almak.): almak.    

cānsitān… 

96969696----    sūz (sūhten) (sūz (sūhten) (sūz (sūhten) (sūz (sūhten) (��s): yakmak.): yakmak.): yakmak.): yakmak.    

 Gūş idenler Ǿillet-i cānsūzunı bįtāb olup 

 Ŧaşlar ile gömgök itdi tenlerin dįvānevār 

97979797----    şikşikşikşikāf (āf (āf (āf (şikşikşikşikāften) ( āften) ( āften) ( āften) ( oآ�¥): yarmak.): yarmak.): yarmak.): yarmak.    

mūşikāf.. 

98989898----    şikşikşikşikār (ār (ār (ār (şikşikşikşikārįden) (ārįden) (ārįden) (ārįden) ( ر¥آ� ): avlanmak): avlanmak): avlanmak): avlanmak    

dilşikār… 

99999999----    şiken (şikesten) (şiken (şikesten) (şiken (şikesten) (şiken (şikesten) (�sآ¥): kırmak.): kırmak.): kırmak.): kırmak.    

ħāŧırşiken… 

100100100100----    şinşinşinşināsāsāsās    (şin(şin(şin(şināhten) (āhten) (āhten) (āhten) (ª�z¥): tanımak.): tanımak.): tanımak.): tanımak.    

mūsiėįşinās… 

101101101101----    şşşşūy (ūy (ūy (ūy (şüsten) (şüsten) (şüsten) (şüsten) ( �¥§ ): yıkamak.): yıkamak.): yıkamak.): yıkamak.    

Muĥtāc-ı āb-ı Ǿafv-ı günehşūyuñum seniñ 

102102102102----    tāb (tābįden) (tāb (tābįden) (tāb (tābįden) (tāb (tābįden) ( ب � ): parlatmak, aydınlatmak.): parlatmak, aydınlatmak.): parlatmak, aydınlatmak.): parlatmak, aydınlatmak.    

Olunca heft māha sinni ol mihr-i cihāntābıñ 

Dür-i dendānı revnaėbaħş-ı dürr-i şāhvār oldı 

103103103103----    tırtırtırtırāāāāş (tırş (tırş (tırş (tırāāāāşşşşįden) (įden) (įden) (įden) ( ¢را  ): yontmak.): yontmak.): yontmak.): yontmak.    

ėalemtırāş, heykeltırāş… 

104104104104----    yāb (yāften) (yāb (yāften) (yāb (yāften) (yāb (yāften) ( ب�� ): bulmak.): bulmak.): bulmak.): bulmak.    

žaferyāb… 

105105105105----    zā / zāy (zāden) (zā / zāy (zāden) (zā / zāy (zāden) (zā / zāy (zāden) ( ا§�ا  � ): doğurmak.): doğurmak.): doğurmak.): doğurmak.    

gevherzā… 

106106106106----    zen (zeden) (zen (zeden) (zen (zeden) (zen (zeden) (e�): vurmak.): vurmak.): vurmak.): vurmak.    

neyzen, tįrzen… 
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EEEE----    Farsça Đsim Tamlamalarının ĐmlFarsça Đsim Tamlamalarının ĐmlFarsça Đsim Tamlamalarının ĐmlFarsça Đsim Tamlamalarının Đmlaaaası Üzerine Tesı Üzerine Tesı Üzerine Tesı Üzerine Tekliflerkliflerkliflerklifler    

1111----    ĐzĐzĐzĐzââââfet Kesresi Kaldırılan (Đzfet Kesresi Kaldırılan (Đzfet Kesresi Kaldırılan (Đzfet Kesresi Kaldırılan (Đzââââfetfetfetfet----i Makti Makti Makti Maktûûûû’) Tamlamaların Đml’) Tamlamaların Đml’) Tamlamaların Đml’) Tamlamaların Đmlaaaasısısısı    

Farsçada izafet kesresinin kaldırılması suretiyle yapılan 
işlemler, tamlamayı başka bir yolla ifade etmek endişesinden değil, 
yeni bir kelime ve kavram üretmek için yapılmaktadır. Bu mantıktan 
hareketle izāfet-i maktū’ durumundaki kelimelerin bitişik yazılması 
salık verilir. Zaten bunların Osmanlı Türkçesi’nde yaygın kullanılan 
biçimleri tek kelime gibi algılanmalarını mümkün kılmaktadır. Hem 
bunların üretilmesinde bazı kelimelerin dikkat çektiği görülmektedir. 

1111----ser (ser (ser (ser ( sر ) kelimesinin başa alınmasıyla türetilenler:) kelimesinin başa alınmasıyla türetilenler:) kelimesinin başa alınmasıyla türetilenler:) kelimesinin başa alınmasıyla türetilenler:    

serçeşme, sermuĥarrir, serlevĥa, serrişte, serkātib, serħayl, serkār, 
sermenzil, sermāye, serĥadd… 

    2222----    mįr (mįr (mįr (mįr ( ر�� ) kelimesinin başa alınmasıyla türetilenler:) kelimesinin başa alınmasıyla türetilenler:) kelimesinin başa alınmasıyla türetilenler:) kelimesinin başa alınmasıyla türetilenler:    

mįrbahr, mįrşikār, mįrāhūr, mįralay, mįrlivā… 

3333----velįvelįvelįvelį    ((((bc�))))    kelimesinin başa alınmasıyla türetilenler:kelimesinin başa alınmasıyla türetilenler:kelimesinin başa alınmasıyla türetilenler:kelimesinin başa alınmasıyla türetilenler:    

velįǾahd, velįniǾmet… 

4444----Diğer Diğer Diğer Diğer     

dersaǾādet, ħāceserāy… 

2222----    Ters Çevrilen (ĐzTers Çevrilen (ĐzTers Çevrilen (ĐzTers Çevrilen (Đzââââfetfetfetfet----i Makli Makli Makli Maklûûûûb) Tamlamaların Đmlb) Tamlamaların Đmlb) Tamlamaların Đmlb) Tamlamaların Đmlaaaası:sı:sı:sı:    

Farsça’da Đzāfet-i maklūb ile oluşturulan tamlamalara 
bakıldığında yine bunların da yeni kavram ve kelime üretmek 
amacıyla kullanıldığı görülür. Bu tamlamalar da yine belli kelimeler 
kullanılmak suretiyle yapıldığı için bazı kelimelerin bu yolla ek 
hüviyetine sokulduğu görülür. Bu durumda böyle biçimleri bitişik 
yazmayı öneriyoruz. 

1111----nāme (nāme (nāme (nāme (���z) kelimesinin terkibin sonuna alınmasıyla yapılanlar:) kelimesinin terkibin sonuna alınmasıyla yapılanlar:) kelimesinin terkibin sonuna alınmasıyla yapılanlar:) kelimesinin terkibin sonuna alınmasıyla yapılanlar:    

pendnāme, mahabbetnāme, şehnāme… 

2222----    hāne (hāne (hāne (hāne (�z�©) ) ) ) kelimesinin terkibin sonuna alınmasıyla yapılanlar:kelimesinin terkibin sonuna alınmasıyla yapılanlar:kelimesinin terkibin sonuna alınmasıyla yapılanlar:kelimesinin terkibin sonuna alınmasıyla yapılanlar:    

mihmānħāne, eczāħāne, ħayālħāne, kārħāne, meyħāne, kütübħāne… 

3333----    sssserā / serāy (erā / serāy (erā / serāy (erā / serāy ( s  راs§را ) kelimesinin terkibin sonuna) kelimesinin terkibin sonuna) kelimesinin terkibin sonuna) kelimesinin terkibin sonuna    alınmasıyla alınmasıyla alınmasıyla alınmasıyla 
yapılanlar:yapılanlar:yapılanlar:yapılanlar:    

būstānserā, diremserā, endūhserā, mihmānserāy, kervānserāy…  

4444----sālār (sālār (sālār (sālār ( ��sر ) kelimesinin terkibin sonuna alınmasıyla) kelimesinin terkibin sonuna alınmasıyla) kelimesinin terkibin sonuna alınmasıyla) kelimesinin terkibin sonuna alınmasıyla    yapılanlar:yapılanlar:yapılanlar:yapılanlar:    

māidesālār, sipehsālār, kāfilesālār, ħānsālār… 
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5555----diğdiğdiğdiğer…er…er…er…    

ser’asker, kedħudā, kedbānū, mehtāb, şemspāre, cihānşāh, güldeste, 
gülberg… 

3333----    Kaynaşmış Terkiplerin (TerkibKaynaşmış Terkiplerin (TerkibKaynaşmış Terkiplerin (TerkibKaynaşmış Terkiplerin (Terkib----i Mezci Mezci Mezci Mezcîîîî) Đml) Đml) Đml) Đmlaaaası:sı:sı:sı:    

Yukarıdaki tamlama biçimleri için ileri sürdüğümüz görüşler, 
mezcî terkipler için de geçerlidir. Bu terkiplerde kelimelerin 
kaynaşarak yeni anlam kazanmaları daha barizdir. Bunların bitişik 
yazılmaları gereği, her türlü tartışmadan varestedir. 

neyşeker, sįmāb, ābdest, mürgāb, cāmeħ’āb, ābrū, nāħudā, 
kejdüm, şemşįr, zerdālū… 

4444----    Atıf Terkiplerinin Yazımı:Atıf Terkiplerinin Yazımı:Atıf Terkiplerinin Yazımı:Atıf Terkiplerinin Yazımı:    

Đki kelime arasına “vav” getirilerek yapılan bu terkipleri, 
Farsça gramer kitapları dörde ayırır: 

1. Anlamları birbirine yakın kelimelerle yapılanlar; (berg ü bār…), 

2. Anlamları birbirine zıt kelimelerle yapılanlar; (āmed ü reft…), 

3. Bir fiilin mazi ve muzari köküyle yapılanlar; ( cüst ü cū…) ve 

4. Kelimenin ilk harfinin “mim” ile değiştirilmesiyle yapılanlar; (tār u tār u tār u tār u 
mār, herc ü merc, ħān u mānmār, herc ü merc, ħān u mānmār, herc ü merc, ħān u mānmār, herc ü merc, ħān u mān..) 

Atıf terkiplerinin yazımında ilk üç maddenin bir sorun teşkil 
ettiğini sanmıyoruz. Bunlar iki kelimenin arasına “vav” getirilmek 
suretiyle ayrı yazılmalıdır. Fakat metinlerde, dördüncü maddede yer 
alan örneklerin araya vav konulmaksızın;    tārmār, hercmerc, ħānmān tārmār, hercmerc, ħānmān tārmār, hercmerc, ħānmān tārmār, hercmerc, ħānmān 
biçiminde yazıldığı vakidir. Bunların kimi harekeli metinlerde tārtārtārtārımımımımār, ār, ār, ār, 
ħħħħānānānānımımımımān ān ān ān şekillerine sokulduğu da bir gerçektir. Ancak halk tipi 
metinlere konan gelişigüzel harekelerin itimada şayan 
olamayacaklarını belirtelim. Bunların bitişik yazılmaları genel bir 
eğilim gösterdiği için, bitişik yazarken tārtārtārtārımımımımār,  ħānār,  ħānār,  ħānār,  ħānımımımımān… ān… ān… ān… biçimi 
yerine tārumār, hercümerc, ħānumān… tārumār, hercümerc, ħānumān… tārumār, hercümerc, ħānumān… tārumār, hercümerc, ħānumān… biçiminde yazmak daha 
ehvendir. 

5555----    Farsça Đsim ve Sıfat Tamlamalarının ĐmlFarsça Đsim ve Sıfat Tamlamalarının ĐmlFarsça Đsim ve Sıfat Tamlamalarının ĐmlFarsça Đsim ve Sıfat Tamlamalarının Đmlaaaasında Hemze Meselesi.sında Hemze Meselesi.sında Hemze Meselesi.sında Hemze Meselesi.    

 Arapça unsurların imlâsı bahsinde değindiğimiz gibi, Farsçada 
da hemzeden kaynaklanan bir imlâ meselesi vardır. Asıl kurala göre, 
sonu ünlü okunan “hā-yı resmiye” ve “ye” ile biten bir kelimenin, 
diğer kelimeye bağlanırken terkibe işaret etmek üzere, sonuna “ye” 
yazılması gerekir. Ancak müstensihlerin kolaylık amacıyla, imlâya 
müdahale ederek, “ye” yi , “hā” ve “ye” nin üstüne koymaları, yeni 
şeklin hemze olarak algılanmasına yol açmış, böylelikle ortaya, Farsça 
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isim ve sıfat tamlamalarında, terkiplerin imlâsında olmayan yapay bir 
hemze meselesi çıkmıştır. Örnek verecek olursak; 

    BāgBāgBāgBāgçeçeçeçe----i cennet, çeşmei cennet, çeşmei cennet, çeşmei cennet, çeşme----i ābi ābi ābi āb----ı ı ı ı ĥayĥayĥayĥayāt, tūdeāt, tūdeāt, tūdeāt, tūde----i sefįd, nai sefįd, nai sefįd, nai sefįd, naāmeāmeāmeāme----i i i i 
bülbül, Nizāmįbülbül, Nizāmįbülbül, Nizāmįbülbül, Nizāmį----i Gencevį, Fuzūlįi Gencevį, Fuzūlįi Gencevį, Fuzūlįi Gencevį, Fuzūlį----i Bai Bai Bai Baādādādādādįādįādįādį…………    

 Đmlasıyla yazılan terkiplerin imlâsı; 

    BāgBāgBāgBāgçeçeçeçe----yi cennet, çeşmeyi cennet, çeşmeyi cennet, çeşmeyi cennet, çeşme----yi ābyi ābyi ābyi āb----ı ı ı ı ĥayĥayĥayĥayāt, tūdeāt, tūdeāt, tūdeāt, tūde----yi sefįd, nayi sefįd, nayi sefįd, nayi sefįd, naāmeāmeāmeāme----yi yi yi yi 
bülbül, Nizāmįbülbül, Nizāmįbülbül, Nizāmįbülbül, Nizāmį----yi Gencevį, Fuzūlįyi Gencevį, Fuzūlįyi Gencevį, Fuzūlįyi Gencevį, Fuzūlį----yi Bayi Bayi Bayi Baādādādādādį…ādį…ādį…ādį…    

 Şeklinde olmalıdır.  

 Bu durumda sonu ünlüyle biten Farsça kelimelerin, isim ve 
sıfat tamlamaları oluşturmaları hâlinde, itibar edilecek kuralı şöyle 
ifade etmek mümkündür; sonu ünlüyle biten bir kelime, Farsça isim 
ve sıfat tamlamasına girdiğinde, kalın sıradan bir ünlüyle bitiyorsa, 
izafet çizgisinden sonra “yı”, ince sıradan bir ünlüyle bitiyorsa “yi” ile 
yazılmalıdır.  

    FFFF----    Sayıların ĐmlSayıların ĐmlSayıların ĐmlSayıların Đmlaaaası:sı:sı:sı:      

 Tarihî metinlerde Farsça sayıların yazımı da bir sorundur. 
Sayılar, ismin önüne sayı sıfatı olarak geldiklerinde ayrı yazılmalıdır; 

heft heft heft heft iėlįm,    ççççār ār ār ār gūşe,    nüh nüh nüh nüh felek,    heşt heşt heşt heşt behişt,    deh deh deh deh mürā…gibi.  

Ancak bazı sayılar, önüne geldikleri isimle kaynaşarak yeni bir kelime 
oluşturdukları takdirde, bitişik yazılmalıdırlar: 

 

şeşşeşşeşşeşper, yekyekyekyekāvāz, yekyekyekyekāhenk, yekyekyekyekvücūd, sesesesegāh, ççççārārārāryār, düdüdüdügāh… 

 Çārsūda sūbesū ĥayrān gezerken serserį 

 Ėılur feyŜ-i hevāsı mürde-yi śadsāleśadsāleśadsāleśadsāleyi iĥyā 

GGGG----    Özel Bir Öneri:Özel Bir Öneri:Özel Bir Öneri:Özel Bir Öneri:    

Özellikle manzum metinlerde Farsça bazı kelimelerin 
telaffuzlarına müdahale ederek Türkçeleştirmek, yaygın yapılan bir 
iştir. Bu işin daha çok med gerektiği zaman yapılması ve araya 
telaffuzu daha güzel hale getiren, ahenkli bir “i, e ve ü” sesinin 
girmesi beyhude bir çaba olmasa gerek. Cetlerimiz, 

rūzgār, āsmān, merzbūm, ħudāvendgār, perverdgār, kirdgār, rūzgār, āsmān, merzbūm, ħudāvendgār, perverdgār, kirdgār, rūzgār, āsmān, merzbūm, ħudāvendgār, perverdgār, kirdgār, rūzgār, āsmān, merzbūm, ħudāvendgār, perverdgār, kirdgār, 
ħħħħānmān, tārmār, hercmerc, ānmān, tārmār, hercmerc, ānmān, tārmār, hercmerc, ānmān, tārmār, hercmerc, şşşşāygān, rāygānāygān, rāygānāygān, rāygānāygān, rāygān… gibi kelimeleri şiirde; 

rūzigār, āsümān, merzibūm, ħudāvendigār, perverdigār, rūzigār, āsümān, merzibūm, ħudāvendigār, perverdigār, rūzigār, āsümān, merzibūm, ħudāvendigār, perverdigār, rūzigār, āsümān, merzibūm, ħudāvendigār, perverdigār, 
kirdigār,kirdigār,kirdigār,kirdigār,    şşşşāyegān, rāyegān… āyegān, rāyegān… āyegān, rāyegān… āyegān, rāyegān… ahengine getirmişlerdir. Bu işlemin 
yapılması, zikredilen kelimelerin bu sesle okunduğunun da bir 
göstergesidir.  Metinlerde bunları Farsça asıllarıyla değil, 
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Türkçeleşmiş biçimleriyle yazmak, onların bu çabalarına saygının bir 
gereğidir. 

IIIIIIIIIIII----    TÜRKÇE UNSURLARIN ĐMLTÜRKÇE UNSURLARIN ĐMLTÜRKÇE UNSURLARIN ĐMLTÜRKÇE UNSURLARIN ĐMLAAAASI: SI: SI: SI:     

Tarihî metinlerdeki Türkçe kelimelerin imlâsı,  Türk dili 
sahasındaki uzmanların işi olduğundan, bu tebliğin konusunun dışında 
kalmakla beraber, karşımıza çıkan bir iki sorunu,  bilim dünyasıyla 
paylaşmakta yarar vardır. 

1111---- “durur” bildirme ekinin “durur” bildirme ekinin “durur” bildirme ekinin “durur” bildirme ekinin imlâimlâimlâimlâsısısısı3333::::     

Türk dili sahasının uzmanlarına göre, eski bir “dur-” fiilinden 
gelen bu ek, bildirme eki işlevinde olup, “dururdururdururdurur” imlâsıyla ve dayima 
eklendiği fiilden ayrı yazılmalıdır. Ne var ki tarihî metinlerdeki imlâ 
bu görüşle pek uyuşmamaktadır. Bu ek, metinlerde, sonuna geldiği 
çekimli fiillere sürekli ve ısrarla bitişik yazılmaktadır. Hâl böyle 
olunca bu ekin uyuma tabi olarak bir de “ dürürdürürdürürdürür” biçimi ortaya 
çıkmaktadır. Bu da gösteriyor ki bu ek, yazageldiğimizin aksine, 
eklendiği fiile bitişik olarak yazılmalı ve uyuma girmelidir. Bu 
kelimeler; 

gelmiş durur, olmış durur, ol durur, söylemiş dururgelmiş durur, olmış durur, ol durur, söylemiş dururgelmiş durur, olmış durur, ol durur, söylemiş dururgelmiş durur, olmış durur, ol durur, söylemiş durur… yerine,    

gelmişdürür, olmışdurur, oldurur, söylemişdürürgelmişdürür, olmışdurur, oldurur, söylemişdürürgelmişdürür, olmışdurur, oldurur, söylemişdürürgelmişdürür, olmışdurur, oldurur, söylemişdürür… şeklinde  

yazılmalıdırlar.  

Gerçi  biñ yıl śabr ider içmez yemez leyl ü nehār 

Bildiler    vavavavaħħħħşşşşįdürürįdürürįdürürįdürür Ŝabŧ olmasa eyler firār 

2-  “(y)i” mi “yi” mi?(y)i” mi “yi” mi?(y)i” mi “yi” mi?(y)i” mi “yi” mi? 

Başlıktan da anlaşılacağı üzere, tarihî metinlerde hemzeden 
kaynaklanan sorunlardan biri de Türkçeye özgüdür. Genellikle Eski 
Anadolu Türkçesi metinlerinde görülen bir imlâ özelliği olarak 
ünlülerden sonra gelen belirtme durum eki, hemze ile yazılmaktadır. 
Dilciler bu hemzenin sadece “i” sesini karşıladığına kani oldukları 
için, böyle bir metni gösterirken, yazılmadığına inandıkları “y” sesini, 
(y) şeklinde metne ilave etmektedirler. Yukarıda da görüldü ki, bu 
hemze aslında “y” sesini göstermek için kullanılmaktadır. Türk 
müstensihlerin bu konuda, daha deneyimli olan Farsları 
izleyeceklerine kuşku yoktur. “i” kabul ettiğimiz hemzeyi “y” 
saydığımızda - sondaki “i” nin harekeyle karşılandığını düşünüyoruz-  

                                                 
3 Bu ekin imlâsına ait fikir, Atabey Kılıç’tan ariyet alınmıştır. Bizim 

görüşümüz de aynı doğrultudadır. 
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yazılmadığı varsayılan kaynaştırma “ye” sini, (y) şeklinde yazmaktan 
kurtulmuş oluruz. Bizce bu tip belirtme durumu ekleri; 

bābābābāğçe(y)i, dere(y)i, çeşme(y)iğçe(y)i, dere(y)i, çeşme(y)iğçe(y)i, dere(y)i, çeşme(y)iğçe(y)i, dere(y)i, çeşme(y)i şeklinde değil,  

bābābābāğçeyi, dereyi, çeşmeyi ğçeyi, dereyi, çeşmeyi ğçeyi, dereyi, çeşmeyi ğçeyi, dereyi, çeşmeyi imlâsıyla yazılmalıdır. 

 

    SONUÇSONUÇSONUÇSONUÇ    

Bu bildirideki fikirler, kelimeleri çizgiyle ayıran tahlilî imlâ 
anlayışına alışmış kuralcı gözlerimize ve alışkanlıklarımıza, önce çok 
ters gelecek ve hatta bilimsel gayretimizi harekete geçirerek 
celallenmemize yol açacaktır. Bu ilk tepki geçtikten sonra deriz ki; 
çizgiyle ayırmaya dayanan tahlilî imlâyı, kendimiz de dâhil, hatasız 
uygulayan bir bilim adamı gördük mü? Bu soruya insaf ile verilecek 
cevap “hayır” dan başkası değildir. Çünkü bir adım ileri atıp, iki adım 
geri çekilen ve her önerinin ardından, aba altından sopa gösteren bir 
yapı içinden, doğrunun çıkmayacağını tahmin etmek zor değildir.  O 
halde hiçbirimizin yanlışsız uygulayamadığı bu imlâya tutunup, 
doğrusuyla yanlışıyla tek ve sade bir imlâyı teklif eden ve 
uygulanması son derece kolay olan “terkibî imlâ”ya karşı peşin fikir 
geliştirmek yersizdir.  

Đmla işi bir mutabakat işidir. Amaç, metinlerin bir birlik ve 
uyum içinde tespitidir. Bu sebeple, konulan kuralların açık, sade ve 
yalın olması gerekir. Bir kural yanlış bile olsa, tutarlılık gösterirse 
doğru sayılır. Bu bildiride ileri sürdüğümüz görüşler okunursa, terkibî 
imlâ anlayışının temel hareket noktasının kelimeleri çizgiyle ayırma 
işine son vermek olduğu görülür. Bu önerinin kökten çözümcü bir 
karakter göstermesi, araştırmacıları içine düştükleri girdaptan 
kurtarmaya yöneliktir. Hepimiz, tahlilî imlânın cenderesine 
sıkıştığımız için, kurtuluş yolu olarak nerdeyse şahsî bir imlâ anlayışı 
edindik. Birimizin üç çizgiyle ayırdığı bir kelime, birimizde iki, 
diğerimizde tek çizgiyle ayrılmakta ve ortaya dağınık bir görüntü 
çıkmaktadır.       

Tarihî metinlerin imlâsındaki dağınıklığın başlıca nedeni 
Batıdaki filolojik metodun etkisinden gelmektedir. Batıda siyasal 
bölme tezlerinin dillere uyarlanışından başka bir şey olmayan bu 
yöntem, kelimelere tahlilî bir gözle bakarak onları bileşenlerine ayırır 
ve ayrımı kelimeye tatbik eder. Bu yüzden, metinlerimizdeki imlâ, bir 
kelime tahlili manzarası arz etmekte, kelimeler, bir savaş meydanında 
her uzvu bir yana savrulmuş erleri andırmaktadır. Bazen berberberber----āāāā----berberberber 
kelimesinin imlâsı gibi gülünç, bazen de ezezezez----berberberber ve peygampeygampeygampeygam----berberberber 
kelimelerinin imlâsı gibi dramatik biçimler ortaya çıkmaktadır. Bu 
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dram, ruhumuzdan, irfanımızdan bir şeylerin parçalanıp götürüldüğü 
hissinden başka bir şey değildir. Böyle bir imlânın psikolojimiz ve 
estetik duygumuzu, olumsuz bir şekilde etkilemesi kaçınılmazdır. 

Bu bildiride ileri sürülen fikirler, bugüne dek birikerek gelmiş 
imlâ sorunlarını bir çırpıda çözme iddiasında değildir. Burada ele 
alınmayan, farkına varılamayan, yanlış anlaşılan pek çok mesele 
olabilir. Bu eksiklikler, bu bildiri vasıtasıyla diğer meslektaşlarımız 
tarafından tamamlanırsa, bildiriyle amaçlanan hareket ivme 
kazanacaktır. Son söz olarak şunu söylemek isteriz, bakış açısı 
değişmedikçe, sorun çözme yeteneği bir şey ifade etmez.  
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