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Osmanlıca Sözlüklerde Harfler İçin Kullanılan Terimler 

Abdullah Bağdemir 

(Denizli) 

Eski sözlüklerimizi karıştı rdığ ı nıızda Osmanlıcada kullanılan harfler için 

birtakım ayınc ı adlar kullanıldığını görüyoruz. Türk Dili ve Edebi yatı 

a lanında ça lışanlar sık sık bu sözlüklere başvurmak ihtiyacı duymaktadır

lar. Doğalolarak bu sözlüklerden yararlanmak için harflerle ilgili termi

nolojiyi bilmek gerekmektedir. Bu çal ı şma bu amaçla kaleme alınm ı ştır. 

Bi lindiği gibi Osmanlıcada ku llan ılan harfler, Arap ve Fars asıllı harf

lerdir. Sami dillerinden olan Arap dili, alfabesini oluştururken Sami dil

lerinin Batı dalının Kuzey bölümü dillerinden (Aramice vb.) yarar

l a nmıştır.I Özell ikle Süryaniceden ve İbraniceden birtakım şek il ve işa

retler bu dile ginniş' bu şekiller ve işaretler üzerinde zamanla tasarrufta 

"Kuzey Hicaz'daki viihaların aynı 7-<ımanda Arami diyclck lerinin güney s ınırı da 

o l ması ve Arap dilinin ilk yazılı anıtlarının Arami (Nabati) alfabesiy le zapıedilmiş 

bulunması , Amp dilinin oluşumunda Ammeanın da payı olmas ı ihtimalini hatıra 

getirir, ki dil araştırınaları bunu doğrulam ı şt ı r . Tarihi bir gerçektir ki Iran ve Roma 

devi rlerinde , Hicaz-Suri ye sın ırında, Ammilerle çevrilmiş baz ı Arap to plulukları , 

mesela NebatHer, Arnmilcşmiş; komşu Arrımi (Sü ryani vb.) d iller de bi ri es kı öbü

rü yeni tabakaya ait o l mıık üzere. Arapçaya birçok kültür -din. küçük sanatlar, 

tarım vb.- kelimeleri vermiştir . (bk. Fmenkel : Die ummaisheıı Fremdw/irter im 

Al'llhüchelı. Lciden 1886) Kumn'ın Fatiha suresinde geçen 'ii/em. dili, ve Latince 

ı'iirii! kelimeleri, meseıa, Ampçaya Ammeadan (bk. Aramı Dil ve Diyelekler), 

rabman kelimesi de Güney Arapçadan geçmiştir.", Tiirk Aıısiklopedis;. "Arap 

Di li " maddesi, MEB Yay. Milli Eğitim Basımevi, Istanbul C. 3, s. 229-23 ı .) 

.. tArabide feı~ayı ta~viye içün ~u llanıldı ğında "elif' ve kendi başına müteryarrik 

veya sakin o~undugında 1ıt!/1Ize denilirse de Türkçede ( I) şek li nde olanına di/ve (. ) 

şeklinde yazılanına hemze denilir. Birinci şek li (') şek i-i Süryanisinden ve ikincisi 
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bulunularak bugünkü harfler ortaya konmuştur. 3 Bu dillerden Arapçaya 

birtakım keliıne ve kavramların da geçtiği bilinmektedir.4 

Arapça, İbramce ve SüryanIce gibi sağdan sola doğru yazılır ve oku

nur. Arap alfabesindeki harflere f:ıurüfii 'l-hicii', f:ıurüfü 't-teheccf, f:ıurü-

4 

( ~ ) şekl-i İbnlnisinden me'bü~dur. En eski şekli bir öküz başı resminden (ibaret 

olmagıla <umüm elsine-i Samiyyede müşterek olan İsmi de bUlJa delalet eder. KT 

ıs 

... Aşıl şekli bir baç şeklinden (ibaret olup ism-i aşlisi olan « "l:; telv» dabı baç 

demekdür, ki (Arabisi « çlji tevii » dır. ... Ba(dehu (Arablar süreatle yazarken bacllJ 

iki bacagını birleşdirerek 2f yazmışlar; ve mu'abbaren bu şekli almış olan ( • ) den 

tefril5: içün üstüne iki nol5:ta (ilave etmişlerdir; ve nihayet ( .;:, ) şeklini alup ( '7' ) den 

ve (Arabiye mabşüş olan ( ..:.ı ) den ancal5: nol5:ta ile farl5: olunmuşdur. .. KT. 369. 

Elifba-yı (Oşmaninil) beşinci I:ıarfi olup, (Arabiden me'bü~ kelimata mabşüşdur. 

Lisanımızda <Arabideki peltek mabreciyle telaffu? olunamayup ( ı..>") gibi ol5:unur. 

Bu I:ıarf, (Arabinil) gayri olan elsine-i Samiyye-i l5:adimede dabı mefl5:üd olmagıla, 

I:ıurüf-ı aşliyye-i Samiyyede bulunmayup t,.:ı, u.<. , .l; , t I:ıarfleriyle beraber ya(ni 

« F :ı.;.:; şabi~ çia?ıg » I:ıurüfı meyanında (Arablar tarafından ?amm ve (ilave 

olunınuşdur...KT. 459 

~ Mel'ek (le'k *d~*den]) ve~)l., mela'ike Ar. mimleril) ve hemzeleril) fethiyle, 

elçilik'e denür, risalet ma(nasına OK. 3-lıo; Mel'ek ~Ar. mal5:(ad vezninde,fe

rişte 'ye denür. Taraf-ı İlahiden peygamberlere resül olup iblag-ı abkam eyledikleri 

içün; vezni meraldür. .. ve kütüb-i salifenül) birinde bu l:ıal5:ir gördüm ki Süryanide 

dl..t:i ~ rnal5:alyaşamilek dernekdür, mimil) ve l5:afılJ fetI:ıi ve abirinde şa-yı 

müşelleşe ile, ba(dehu (Arablar ta(rib edüp ~LÜO mell5:aya dediler, şol)ra tabfif ve 

taşarruf edüp dJ... melek ve ~)l., mela'ike dediler. Nite ki "<t.l4 u;.il l«ffra-i cela

le"nil) ve "~i amin" kelimesinil) ve "~J rabman" laf~ınıl) ehl-i taI:ıl5:il5: Sürya

niyyü'l-aşl oldugını tenşiş "inceledikten sonra 1aırar vermek" eylediler ... OKı. 

3- 1ıo 

~i Amin Ar. (emn * ..:,.ol*den), hemzenil) meddi ve l5:aşrıyla ve ba(zen 

memdüdulJ mimi müşeddede olur; ve İmam-ı VaI:ıidi, Basit-nam tefsirinde imale 

olunmasını dabı ~ikr eyledi. Esma-yı İlahiyyeden bir ism-i şerifdür. .. *Mütercim 

der ki MışbaI:ıda mersümdur ki "~i amin" aşıl l5:aşr iledir, meddi işba<iyyedür. 

Zira <Arabi evzanında ":ta(il yol~dur., ba<dehu ism-i :ta(il olup ~i ~i Allahümme 

istedb ma(nasına vaz( olundı, ve teşdidi batadur. .. ve ŞeYb Rıza dedi ki amin, 

~abil ve Habil gibi evzan-ı Süryaniyyedendür. .. OKı. 3-594 

~ Cehennem Ar. <amelles vezninde, dibi derin ~uyuya denür. .. ve ba<zılar aşlı 

t"~ gehennam-ı <İbrani olmasına ~ahib olmagıla al)a göre a(cemiyye olur. OKı. 3-

421 (Ayrıca bk. "Ararnı Dil ve Diyelekler", Türk Ansiklopedisi, MEB Yay. Milli 

Eğitim Basımevi, İstanbul C. 3, s. 222) 
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fü 'l-hicii'iyye veya f:ıurüfü '-l-mu(cem denir. Elifve hemzenin tek bir harf 

sayıldığı, bütün harfleri ünsüz olan, bununla birlikte üç ünsüzü ünlü ola

rak da kullanılan Arap alfabesinde 28 harf vardır. s Farslar, Araplardan bu 

alfabeyi aynen alıp kendi dillerine özgü sesleri karşılamak üzere şu dört 

harfi ':;' , [ , .J ,~ (~pa, ~ çim, I,,; jii, ....j~ gaj) daha ilave ederek 

alfabelerindeki harf sayısını 32 'ye çıkarmışlardır. Osmanlı Türkleri ise bu 

harfleri alarak kaf-ı Arabi ile kaf-ı Farisiyi "ker' adı altında tek bir harf 

olarak kabul edip alfabelerindeki harf sayısını 3ı olarak tespit etmişlerdir. 

Bunun yanında kendi dillerine özgü olan ve 11)1 gibi telaffuz edilen6 "ner' 

ile ıvı gibi telaffuz edilen 7 "ver'i ve ıyı gibi telaffuz edilen8 "yer'i de 

"ker' içinde değerlendirmişlerdir. 9 

Arabie, like Hebrew and Syriae, is written and read from right to left. The letters 

of the alphabet ( :~I ~~1 , ~I ~~ , ~~I ~~ , or ~I ~~ ) are twenty

eight in number, and are all eonsonants, though three of them are also used as 

vowels. Wright, W., A Grammar of The Arabic Language, Third Edition, At The 

University Press, Cambridge 1955, S.1 

Şagır kaf denilen dördüneüsi ise bizee el-yevm « ıJ » gibi ol5-unursa da aşı 1 telaffu?1 

gelJizden ve « & » ye l5-aribdir. « }.J delJiz, ~ balJa, ı!!i elJ » gibi. KT. 1 ı 35, That of 

ng (also speeial in Turkish words), generally softened into a simple n. Red. 1512 

Bir de «.j » gibi telaffu? olunur ı!! vardır ki o da « ..5: » yaz1lır: ~fi.§' gövercin ~ 

güvercin gibi KT. 1135. That of v when following a vowel ü or ö; as ~.f.§' gyü

werta, ~fi.§' gyöweıjin; ... Red. 1512 

Türkçeye magşii.ş olan diger iki telaffu?dan biri « tS» gibi ol5-unur: « fi.1 eyer = sere 

» ve«~",..... söylemeye» gibi. .. KT. 1135. That ofy (speeial to Turkish words, as 

a final or medial in a word); as ~i eymek, 4' iy, ete. Red. 1512 

(Oşmanlıeada ( ı!! ) }:ıarfi beş dürlü telaffu? olunur: ı. ( d ) (Kc!l-ı (Arabf): '-:'~ kifiib, 

~LS kiitib, ~i ekmek kelimelerindeki kaf1ar gibi. 2. (..5:) (Kiif-ı Farsf) : ~ gel, yı.§. 

gevher, j§. göz kelimelerindeki kaf1ar gibi. 3. (ı!!) (Ka/-ı nünf): }.J delJiz, ı!!,.,......,. şolJ 

kelimelerindeki kaflar gibi. 4. (..5: ) (Ka/-ı viivf): ~.f.§' gövercin ~ güvercin, d.:ü§..jl 

övünmek kelimelerindeki kaf1ar gibi. 5. (..5: ) (K4f-ı ya'f): ~§. göyüs, ~i eymek 

kelimelerindeki kaflar gibi. (I:!iifı? (Ali, (Ameli ve Na;ari (Oşmanlıca Şarf ve Nabv 

Dersleri, Tefeyyüz Kütüb-ganesi, Aral5-is Matba(ası. 133°, s. 7) Aslen 

Osmanlıcada kafüç türlüdür: 1. Kiif-ı (Arabi, 2. k4l-ı Fiirsı, 3. k4f-ı nünı, öbürleri 

(4. sıradaki k4f-ı vavı ile 5· sıradaki kqf-ı ya 'f) çeşitli dilolaylarıyla ortaya çıkmış 

galat biçimlerdir. 
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Harfler için birtakım "terimler"in kullanılmasının nedeni, her harfe, 

özelliğine göre ayırlcı "bir ad" vererek o harfin diğer harflerle karış

masını önlemektir. Bu ise yazma, okuma ve okuduğunu doğru anlama 

bakımlarından önemlidir. 

Yazımıza konu olan harfler, birtakım şekillerden ve işaret/erden iba

rettir. Denebilir ki Arap-Pars asıllı harfleri birbirinden ayıran en önemli 

özellik çizgiler ve noktalardır. Hatta çizgilerin çekiliş şekillerine göre 

yazı çeşitleri (rikca, nesih, sülüs, siyakat vb.) ortaya çıkmıştır. Bu farklı 

çiziler ve farklı yerlere konan noktalar, harfleri birbirinden ayıran en 

önemli ölçüttür. Bu ölçüte göre harfler birbirinden ayrılmakta ve başka 

başka adlar almaktadır. 

Önceleri harfleri gösteren işaretler nesnelere benzetilerek farklı şe

killerde çizilmiş ve harfler bu nesnelerin adıyla anılmıştır. Örneğin, elif 

harfi, "öküz başı" resmedilerek yaratılmıştır. Arapçadaki Ibi sesini kar

şılayan işaret, kaynağını "ev" şeklinden almıştır. 10 ltı sesini karşılayan 

işaret ise "haç"ı taklit etmek suretiyle ortaya çıkarılmıştır. Yine, deve 

boynunu andıran cim harfinin İbranicede ve Süryancideki adı "~" olup 

anlamı "deve" demektir. ı ı Bilindiği gibi "göz" e benzetilerek ayn, "diş" e 

benzetilerek sin harfleri çizilmiştir. 

Nokta konularak da harfler birbirinden ayırt edilmiştir. w ile w ; u ile . -: 

cı ; (. ile ~ ; C ile t ; J ile j ; .) ile,) , ,) ; u.u ile Ji. ; (...)00 ile ~ ; .1. ile .l; ; t. 
ile t gibi. Noktasız harflere lfurüfü 'l-mühmele "noktası ihmal edilmiş 

harfler, nokta konmamış harfler", noktalı harflerelfurüfü 'l-mu(ceme 

"icdim edilmiş harfler, noktalanmış harfler" denmiştir. 12 Bu harfler, 

LO 

II 

12 

... ':"' (İbranicede !1 ve Süryanicede ::. şüretinde yazılıp şekl-i aş II-i 1$:adi'mi bCine 

veya baymeyi aIJdırdıgıçün, elsin e-i Samiyyede bu ma(naya deIalet eden ( ~ ) 

ya(ni'« ~ beyi» ismiyle müsemmadıf. .. KT. 256 

... Lisan-ı (İbrani'de ismi ( ~ ) olup, ikisi de cem el ya(ni' deve demekdir, ki bu da 

şekliniIJ "deve boynu"na müşabehetine mebni'dir. KT. 463 

Those letters which are identical in frOrh, and distinguished from one another in 

writting only by the aid of the small' dots usually called diacritical points (~ , 

plur. ~ ), are divided by the grammarians into tr..;.:Jı ~;..n , the loose or free, i.e. 

unpointed, letters, and r;:'iı ~;..n bolted or fastened, i.e. pointed, letters. To the 

former class belong c' ..ı , .) , ı,)" , v.o , .b and t ; to the latter t ' j , :; , Ju , ...,.; , .ı.:. and t. 
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noktaları bakımından da tasnif edilmiş ve adlandınlmıştır: ~ bii '-i 

muvafıfıade "bir (tek) noktalı be", ı.:.ı tii '-i müşenniit-ı fev~iiniyye "üstten 

iki noktalı te", (.j yii '-i müşenniit-ı tafıtiiniyye "alttan iki noktalı ye" gibi. 13 

Böylece bu tasnif ve. adlandırma ile, noktasız harflerle, şekil ve nokta 

bakımından birbirine benzeyen harflerdeki "nokta"nın silinmesi, yer de

ğiştirmesi, eksik veya fazla olması bakımlanodan ortayaçıkacak karı

şıklıkların önüne geçilmek istenmiştir. Harflerin birbiriyle karışmasını 

önlemek amacıyla, harflerin karşılığı olan bu işaretlere ° işaretin özel

liğine göre ad verildiği görülmektedir. Bu adlandırına, ana hatlarıyla harf

lerin gruplarına, biçimlerine, noktalarına, milliyetlerine, ağızdan çıkış 

yerleri ile çıkış biçimlerine ve işlevlerine göre yapılmıştır. Şimdi çalışma

mıza konu olan bu adlandırınalan sırasıyla görelim: 

1. Harfler, gruplandırılarak içinde bulunduğu gruba göre ad verilmiştir. 

Araplar, alfabelerindeki işaretleri gösterınek amacıyla harfleri üçlü, dörtlü 

gruplar halinde birleştirmişler ve bu birliklerin ilk grubu olan eli/, be, 

cim, dal harflerinden hareketle "ebcet birliği, ebcet birleşimi, ebcet 

forınülü"14 demişlerdir. Bu harflerin ilk birliğini oluşturan (~i ebced) 

bütün grupları temsil eden bir ad olarak kullanılmıştır. Birliklerdeki 

harflere "ı"den '''ıooo''e kadar sayı değeri verilerek "ebced hesabı" 

denmiştir. Sonra bundan "tarih düşürme" de yararlanılacaktır: ~ i ebced 

(1,2,3,4); ~ hevvez (5,6,7); ~ J:).utti (8,9,10); ~ kelemen (20,30,40, 

50); ~ sa(faş (60,70,80,90); ı.:.ı..ı!ı~ ~araşet (100,200,3°0,4°0); .~ 

şabi~ (şaba~y5 (5°0,600,7°°,); F ?a?ig (Qa?ıgy6 (800,900,1000f7 

13 

14 

15 

16 

Wright, W., A Grammar of The Arabic Language, Third Edition,. At The 

University Press, Cambridge 1955, s. 4 

The letters '":" ,ı::., 6 , and ıS are general1y distinguished as follows: 

'":" is called t~;ıı ~qı the J with one point ( ~); 

ı::. ~:,i ~ ~~i ~-&ıı the J with two points above (:;); . 

ıS ~'~ ~~I~"9I the J with two points below (~); 

6 illrJı ~clı the J with three points ( ~ ). age. s. 4 

••. ~i formula Red. 1204 

Şaba~ Red. 621, sehhaz OTAL. 234 

'1 + ~ dazıg + len OTAL. 234; 
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gibi. Demek oluyor ki harfler, ebcet birliği içindeki yerlerine göre 

adlandırılmıştıf. 

~l ç4 Ba' -i ebced, Red. 313 Ebcet (birliğin)in ba'sı, Ebcetteki be 

~ ç'-=-. I:Ia'-i l).utti, Ste. 406 Huttinin ha'sı, Huttideki ha 

a...!ı.;S çti Ta' -i ~araşet, Ste. 271 I}.araşetin ta'sı, I}.araşetteki te 

~ ~ Sin-i şacfaş, Red. 1024 Sacfasın sin'i, Sacfastaki sin 

j,;j çL;. ija' -i şabi?, Ste. 436 Sahizin hı'sı, Sahizdeki hı· 

~ .1L..; pad-ı qa:pg, Red. 1204, KT. 851 Dazıgın dad'ı, Dazıgdaki dat 

2. Harfler, biçimlerine göre adlandırılmıştır. 

o.1,J.1Ao ı...iil Elif-i memdüde, KT. 156 Uzun elif 

o~ ~l Elif-i ma~üre,ı8 KT. 156 Kısa elif 

17 

IS 

Steingass, F., A Comprehensive Persian-English Dictionary, Librairie Du Liban, 

Beirut 1975, s. 5. Başvurduğumuz kaynaklarda ebcet harflerinin farklı telaffuz 

edildiği görülmektedir: 

Türlü değişiklikleri olan bu kelimelerin en çok tanınmış şekli şudur: 'abcad 

hawwaz l:ıuWy kalarnan sacfeş ~araşat şaba~ ça?ag "Arap Yazısı", Türk 

Ansiklopedisi, MEB Yay. Milli Eğitim Basımevi, İstanbul C. 3, s. 250.) 

This arrengement of the alphabet is called the 'Abuged, and 'Abged, and 

contained in the barbarous words: 

~ ili ~) ~ ;;.R ~ .~ ,.ı;i 
(otherwise pronounced: 

'~~~)~~~~~i) 
or , as usual in North Africa: 

~ ili .~)~ ;;.R ~.~ /~i 
Wright, W., A Grammar of The Arabic Language, Third Edition, At The 

University Press, Cambridge ı955, s. 28 

1000/900/800 700/600/500 400/3001200/100 90/80/7o/60 50/40/30120 10/9/8 7/6/5 4312/ı 

~ ~ ~J ~~~~~1 
Lambton, Ann K. S., Persian Grammar, Second Edition, At The University Press, 

Cambridge 1957, s. 259 

El(f-i malfşüre: Kelimeni!) l:ıurüf-ı aşliyyesinden olmayan ve ( I.S ) şüretinde 

yazılan elifdir: ~ '~J gibi. I:Hifı? cAli, (Amelf ve Na;arf (Oşmiinlıca Şa~f ve 

NaJ:ıv Dersleri, Tefeyyüz Kütüb-banesi, Ara~is Matbacası. 1330, s. 7. Söz konusu 

elif-i memdüde ( i ) ile elif-i ma~şüreleri ( I.S ) yazı çevriminde" a " şeklinde 

gösteriyoruz. Steingass ise bilinen sözlüğünde el~l .. i malfşüreleri farklı bir yazı 

çevrimiyle (a) vermektedir: A ~J dacwa, in P. also dacwi (v.n. of~..ı), Invoking, 

http://www.turkdilleri.org/



OSMANLICA SÖZLÜKLERDE HARFLER İÇİN KULLANILAN TERİMLER 41 

.)~ ~~. Hamza-i mismar, S:e. 1510 Hemze-i mismar, Eğik çiviye 

benzeyen hemze 

"I~ ~ CAyn-ı betra' MDF. 27, ŞB. 5 Kuyruksuz ayına benzeyen hemze, 

kuyruksuz ayın biçimindeki hemze 

l:i ı.:.ul91 Uzun ta, Red. 470, d.l:~ "l:i Ta' -i tavile ( -:.ı ) =- Uzun te, Red: 470 

OJJ..l.c "l:i Ta'-i müdevvere (b ) = Yuvarlak te, Red. 470; Jp. "l:i Ta'-i gird 

(b ) = Yuvarlak te, Red. 470 

OJJ..l.c "LA Ha' -i müdevvere, Ste 148419' Yuvarlak he 

3. Harfler, noktalarına göre adlandırılmıştır. 

a. Noktasının bulunmamasına göre: 

~ (51'::" I:Ia-yı mühmele, Red. 749, BK. 304 (228) Noktası ihmal 

edilmiş ha, Noktasız ha 

~ "i.) Ra'-i mühmele, Ste. 560, Red. 952, BK. 392 (293) Noktası ihmal 

edilmiş ra, Noktasız re 

<Lbfo ~ JIJ Dal-ı gayr-i me$ta, Ste. 493 Noktasız dal 

<Lbfo ~ ~ Sin-i gayr-i menl~ta, Ste. 637 Noktasız sin 

b. Noktanın sayısına göre: 

O~J-O ,,4 Ba'-i muval).l).ade, Red. 2025, KT 2025 Bir (tek) noktalı be 

~ ,,4 Ba'-i müşelleşe, Red. 428 Üç noktah be 

~ "l:i Şa'-i müşelleşe, Ste. 344, Red. 62ı, KT. 459 Üç noktah se 

c. Noktanın altta veya üste olmasına göre: 

~~ ,,4 Ba' -i tal).taniyye, KT. 256 Alttan noktalanmış be, Altı noktah be 

~(j~ "l:i Ta' -i fevl5:aniyye, KT. 369 Üstten noktalanmış te, Üstü noktah te 

~(j~ "L.;. ija' -i fevl5:aniyye, KT. 565 Üstü noktah bı 

19 

praying (God); pretension, claim, demand; plaint, action at law, lawsuit; charge, 

accusation; contention, assertion ... Ste. 528; A ~ fetwa, futwa, A judical or 

religious sentence pronounced by a muftI. .. Ste. 907 

Round ha Ste. 1484 
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ç. Hem nokta sayısına hem de noktanın altta veya üste olmasına göre: 

~L.g~ .::ıl:ıi.:ı ~C Ta' -i müşennat-ı fev~aniyye, Red. 468 Üstten iki noktah te 

~l:i.::...:l ~l:ıi.:ı ~L: Ya' -i müşenna-i tal).tani, Ste. ı522 Alttan iki noktah ye 

4. Harfler, milliyetlerine göre adlandırılmıştır. 

ı.s7~ ~ Cim-i <Arabi, Ste. 348, BK. 262 (ı97), KT. 463 Arapçanın cim'i, 

Arapçadaki cim "~cim" 

~,)l.ğ ~ Cim-i Farsi, KT. 5322°, BK 282 (212) Farsçanın cim'i, 

Farsçadaki cim, Farsça cim, "cr çim" 

(SjC ~ Cim-i Tazi, Ste. 348 Arapçanın cim'i, Arapçadaki cim, Arapça 

cim "~cim" 

~)j (S~ Ba-yı Farsi, BK. 184 (139), Farsçanın be'si, Farsçadaki be, 

Farsça be "u pe" ... 

~ ~~ Ba'-i <Acemi, Ste. 228 Acemce be, Farsçanın be'si, Farsçadaki 

be, Farsça be "u pe" ... 

~)j (S~ Pa-yı Farsi, KT. 33821, BK. ı84 (139) Farsçanın pe'si, 

Farsçadaki pe, Farsça pe "~pe" 

ı.s7~ ~~ Kaf .. ı <Arabi, Ste. 999, Red. 1513, 1517, KTl135, 1ı39, BK. 

621 (462), Arapçanın kafı, Arapçadaki kdf, Arapça kaf "d kef" 

~,)l.ğ ~~ Kaf-ı Farsi, Ste. 107122, 1°72; Red. 151323 1517; KT. 113524 

1139, BK. 690 (513) Farsçanın kdfı, Farsçadaki kaf, Farsça kaf ".,$' 

gef" 

5. Harfler, çıkış yerleri ve çıkış biçimlerine (ses yolundaki boğumlanma nokta
larına; ses yolunun daralması ve kapanmasına) göre adlandırıımıştır. 

~ ~~ Şagır kef, Red. 1513 Nazal n, burun n'si, geniz n'si; genizsi n 

~ ~~ Şagır nün, Red. 1513 Nazal n, burun n'si, geniz n'si, genizsi n 

20 

21 

22 

23 

24 

... Cim-İ (Arabiye iki noİ5-ta daha ciliivesiyle ibtida haniler tarafından icad ve 

ba(dehu Türkler tarafından da İ5-abül olunmagı1a u-'-",)u f";!7'. dag.ı denilir. KT. 532 

!raniler kendi lisanları içün icad etmekle (u-'-").i (S~) tesmiye olunmuş ... KT. 338 

The Persian kM Ste. 1071 

That ofhard g, (unknown in Arabic); asgerm, gil ete. Red. 1512 

... Birine « u-'-",)u...j~ »denir ki haniler tarafından (ilave olunup Türkçeye dag.ı 

İ5-abül olunmuşdur: «(S.ı..tS: geldi» ve « (SJ.f.. girdi» lügatIerindeki gibi ... KT. 1135 
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4.LC ~ Nün-ı gunna, Ste. 1436 Sağır nun, nazal n, burun n'si, geniz n'si 

t ~1"t.9 Vav-ı işba<, BK-2 17 Hafif ötre okutan vav, Ötremsi vav 

~ W~ "I" Vav-ı ma~büza-i şa~ile, KT. 14, 1480 "Kalın, kapalı 

vav" Art, dar, yuvarlak ünlü = LU! 

~ W~ "I" Vav-ı ma~büza-i bafife KT. 14, 1480 "İnce, kapalı vav" 

Ön, dar, yuvarlak ünlü = IÜ/ 

~ tb~ "b Vav-ı mebsüta-i şaıp:le KT. 14, 1480 "Kalın, açık vav" 

Art, geniş, yuvarlak ünlü = 101 

~ tb~ "I" Vav-ı mebsüta-i bafife KT. 14, 1480 "İnce, açık vav" 

Ön, geniş, yuvarlak ünlü = löl 

~ W~ ta....ö Zamme-i ma~büza-i şa~ile, ,J7 bu gibi. KT. 854 "Kalın, 

kapalı ötre" Art, dar, yuvarlak ünlü = LU! 

~ W~ ta....ö Zamme-i ma~büza-i bafife, ~ gün gibi. KT. 854 

"İnce, kapalı ötre" Ön, dar, yuvarlak ünlü = lü 

~ tb~ ta....ö Zamme-i mebsüta-i şaıp:le, ~ yol gibi. KT. 854 "Kalın, 

açık ötre" Art, geniş, yuvarlak ünlü = 101 

~ tb~ ta....ö Zamme-i mebsüta-i hafife, :;;.u söz gibi. KT. 85425 

"İnce, açık ötre" Ön, geniş, yuvarlak ünlü = löl 

25 Arapçada sesler, çı/aş yerleri ve çı/aş biçimlerine göre sınıflandırılmış; bu 

sınıflandırmaya uygun olarak harflere ad verilmiştir: Bu terimlerin bazısı eski 

sözlüklerimizde de görülmektedir. 

~~I ~,,;.n El-J:ıurnjü 'ş-şejeviyyetü veya ~~I Eş-şejeviyyetü, dudak ünsüzleri, 

dudaksılar: " ui. Eş-şejetün, dudak" ':-' ,.,.j ro ". 

~~I ~;;.n EI-l).uriifii'I-1işeviyyetü, diş eti ünsüzleri, diş etsiler " ~ El-lişetü, diş 

eti) .;:, j .J; 

~'il :J;;.n El-J:ıurnfü 'l-eseliyyetü, hışırtılı ünsüzler (sızmalı dişsiler, tıslama 

ünsüzleri), ~ <.>" ı..)'O " ~'i1 El-eseliyyetü, l).arf-i şafir, ıslıklı ünsüzler". 

Yi:ııı ~;;.n El-J:ıurnjü';-;el~ıyyetü veya yı~~1 E;-;evle~ıyyetü, akıcı ünsüzler III ve 

Iri; geniz-diş ünsüzü Ini.) J ıJ'" Jf:ıı1 E;-;el~u veya J1~~1 E;-;evle~u, alpcı 

ünsüzler) 

~;:..ıı :J;;.n EI-J:ıurüjü'ş-şecriyyetü, ( J;. ...,.;, harfleri, dişler arası ünsüz IZ~41, diş 

eti ünsüzleri ışı ve ıcı " ~1 Eş-şecru, iki çenenin arası" 

~I ~;;.n El-J:ıurüjü'n-m!(ıyyetü veya ~I En-mrıyyetü..:. J ..b, harfleri, asıl diş 

ünsüzleri olan it/, ldl ve ltı sesleri. " tı;:.ıı or tı;.ıı En-mru veya En-m!a(u", (F 
mr, nar, m!a( m1nul) kesri ve fetl).iyle ve <ineb vezninde, mişInden ve 
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6. Harfler işlevlerine göre adlandırılmıştır. 26 

~ ~~ Ya'-i (ya-yı) batni, ŞB. 3. Gizli ye, İçteki ya, Yazılmayan ya, 

Tamlama kesresi ya'sl. Be-nam-ı I:Iudavend-i can-aferin / I:Ialdm-i sü

bander-zeban-aferin. "Bu kitabın tasnıfıne ve tedvınine din yaradıcı 

Hudavend'in dilde söz yaradıcı Hakim'in namıyla ibtida eyledim." 

şiirindeki "Be-nam-ı I:Iudavend" ve "I:Ialdm-i sübander-zeban-aferin" 

deki tamlama kesreleri ye'si gibi.27 

26 

27 

sabtiyfmdan düzülmüş döşege ve mindere ve-sa'ir bisata denür. Cem<i enW ve 

nutü< gelür; ve t:-bJ nır, nıta( nünulJ kesriyle ve <ineb vezninde, "üst damagulJ 

potur potur olan şırtı"na denür. Cem<i nutü< gelür. ~i ...J,ı.>.:JI EI-f:ıurüjU 'n

nırıyyetü, Zikr olunan "mt<-ı fem"den olan !:ıurüfdur ki "ta-yı mühmele" ve 

"dal-ı mühmele" ve "tii-yı fev~aniyye"den <ibaretdir. OLU. 3-434.) 

}Jı.4~1 }Ju:;Jı EI-f:ıarfani'I-leheviyyetiini, J ve cl harfleri, damak ünsüzleri olan ~i ve 

ıkı sesleri. " ~4J,JI EI-lehiitü, küçük dil" 

,..;Wı ~~;".n El-f:ıuriilü 'l-f:ıal~i, yt.ıı ~~;Jı El-f:ıuriifii 'I-f:ıal~iyyetü, i ( t t t b. 

Gırtlak harfleri: Hemze, !:ıa, bı, <ayın, gayın, he ünsüzleri. "JtJı EI-f:ıal~u, halka 

olmak ve boğaz" 

ıS J i Eltt: vav, ye harfleri, ,~I ~J~ El-f:ıuriifii 'l-lini, veya yıı ~J~i El- f:ıuriifii '1-

leyyinetü, yumuşak harfler, elif, vav, ye ünsüzleri ve AJı ~...9~ El- f:ıuriifii'l

(illeti, hastalıklı harfler, ~I El-leyyinu, yumuşak; ,~I EPilletü, maraz, 

keyifsizlik; baciş, sebeb, mücib olan; f:ım-:f-i (illet: 'Vav, ya, ve elif !:ıarflerinden 

her biri'ne denir." Wright, W., A Grammar (~L The Arabie Language, Third 

Edition, At The University Press, Cambridge ı955, s. 4,5-

Aslında son iki tasnif altındaki terimler konumuzun dışındadır. Çünkü bu 

adlandırmalar, doğrudan doğruya harflere ad vermek için yapılmamıştır. Yani bu 

ad, harfin adıyla ilgili değil, harfin gramer bakımından gördüğü işle ilgilidir. 

Dolayısıyla bu ayrım gramer bakımından yapılmıştır. Üzerinde ayrıca durulması 

gereken bir konudur. Biz araştırmamızda başvurduğumuz kaynaklarda karşımıza 

çıkan bütün terimleri göstermeye çalıştık. Deyimlerden ise birkaç örnek vermekle 

yetindik. Harflerin işlevlerine göre adlandırılmalarıyla ilgili açıklamalar ve 

örnekler genellikle Steingass'ın sözlüğünden yapılmıştır. Benzer açıklamalar 

Burhiin-ı ~iit{'da ve Muf:ıit-i Uşül-i Farsi adlı eserlerde de vardır. 

Bii-yı mil/rede-i meftüf:ıa FiirsIde ba-yı carrenülJ cemi-i macnalarında 

müsta<meldir... Nam, isim maCnasına laf?dur, ve Ijudavend'e izafeti ıamiyyedür. 

MimülJ kesrini ol-~adar işbiil eylemekdür kim andan bir ya mütevellid ola kim ol 

yaya ~ A;! yii'-i batni derler. Zira tela:ffu~ olur amma ?ahirde kitabet olunmaz ... 

ZIra bu ya mimülJ kesresini işba< eylemekden !:ıaşıl olanyii-yı batnidir. .. ŞB. 3,4. 
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~-.9yt-c ı>~ Ya'-i (ya-yı) macriif, Ste. ı523, PAED 1409, MDF. 154. Bilinir 

ya. Söylenişi açık ve uzun okunan ya' dır. Şir 'süt'; pir 'ihtiyar' gibi. 

~ ı>~ Ya'-i (ya-yı) mechül, Ste. 1523, PAED 1409, MDF. 154. Bi

linmez ya, Yazılan fakat okunmayan ya. Sadece esre okunan ya. Sir 

'tok'; şir 'arslan' gibi. 

<.s)~I ı>~ Ya'-i (ya-yı) istimrari, Ste. 1523, PAED 1409, MDF. 153. 

Süreklilik ya'sl. Devamlılık ifade eder. Tekil ve çoğul üçüncü kişi 

çekimleriyle, tekil birinci kişiye gelir. Hemi amedi 'Daima gelir idi.' 

t ~i ı>~ Ya'-i (ya-yı) işba\ Ste. 1523, PAED 1410. Doldurma ya'sl. 

Nazırnda vezin gereği ölçüyü tamamlamak için kullanılır. 'Kemali' 

yerine 'kemali' denmesi gibi. 

~ ı>~ Ya'-i (ya-yı) tenkir, Ste. 1523, PAED 1410, MUF. 152 Belirsizlik 

ya'sl. Ya-ı va1)det gibidir. Birlik, teklik anlamı verir. Sonunda ha'-i 

resmiyye olan kelimeye gelince hemze şeklinde yazılırak ya' gibi 

teUiffuz olunur. Şane'i 'bir hane'; ?alimi 'bir zalim' 

~~ ı>~ Ya'-i (ya-yı) bitabi, Ste. 1523, PAED 1409, MDF. 149. İkinci 

tekil kişi ya'sl. İsimlerin ve fiillerin sonuna eklenir. Gofti 'Söyledin'; 

Qüyi 'Söylersin' gibi . 

..ı:ıı:, ı>~ Ya'-i (ya-yı) za'id, Ste. 1523, PAED 1410, MDF. 153 Artık ya. 

Söz güzelliği ve zorunluluk için getirilir. Ya-yı vi~aye, ya-yı tavşif, 

ya' -yı mevşüle ve mevşüfeler de ya' -i za'idden birer kısımdır. 

~ ı>~ Ya'-i (ya-yı) şıfat, Ste. 1523, PAED 1410, MDF. 152. Sıfatya'sl. 

Tavsif içindir ki sıfatı mevsüfa bağlamak için sıfata eklenir. Meger 

himmet küned yek-dem mera yek merd-i danayi 'Meger bir nefes bana 

merd-i dana himmet ede' mısracında bulunan "danayi" deki ya gibi. 

J.t:.l.ğ ı>~ Ya'-i (ya-yı) !aCil, Ste. 1523, PAED 1409, Yapıcıya, ediciya. Bir 

işi yapanı gösterir. Cengi 'Cenk eden, savaşçı'; 1)ikmeti 'hikmet 

gösteren' gibi. 

~ ı>~ Ya'-i (ya-yı) mütekellim, Ste. 1523, PAED 1409, Birinci tekil 

kişi ya'sl. Arapçada birinci tekil kişiyi gösteren ya' dır. Rabbi 

'Rabbim' gibi. 

<l:'L.t.c ı>~ Ya'-i (ya-yı) müşabih, Ste. 1523, PAED 1409. Benzerlik ya'sl. 

Bir özelliğin birisinde bulunduğunu veya bir şeyin birisine benzediğini 
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gösteren ya. "Zag be-ferr-i tu hema-i küned i Ser ki reseq pış-i tu pa'ı 

küned" şirindeki ya gibi . 

.)~ "'~ Ya'-i (ya-yı) maşdar Ste. 1524, PAED 1409, MDF. 150 Mastar 

ya' Si. Soyut ad yapan ya. İsimlere eklenerek masdariyet anlamını 

verir, yani soyut adlar yapar. Sonunda ha' -i resmiyye olan kelimeye 

eklendiğinde ha'-i resmiyye kaf-ı Farsıye döner. Merdı 'insanlık'; 

bendegi 'kulluk' 

~ "'~ Ya'-i (ya-yı) meflil Ste. 1524, PAED 1409. Edilgenya. İsimlere 

eklenir ve bazı fıillerin nesnelerini gösterir. Dest-:g.atti 'elle işaret

lenmiş, işaret edilmiş'; la<neti 'lanetlenmiş' 

ci~ "'~ Ya'-i (ya-yı) liyaI}:at Ste. 1524, PAED 1409, MDF. 151. Layıklık, 

uygunluk, değerlilik ya' Si. Liyakat ve istidat içindir. Küşteni 'ölmeye 

layık'; su:g.teru 'yanmaya layık' 

~ "'~ Ya'-i (ya-yı) nisbeti Ste. 1524, PAED 1409, MDF. 150. ilgi 

ya's1. Sadece isimlerin sonuna gelerek ilgi, ilişki, mensubiyet, ve aitlik 

anlamları verir. Sonunda ha' -i resmiyye olan kelimeye eklendiğinde 

ha'-i resmiyye kaf-ı Farsiye döner. Irani 'İranlı'; :g.anegı 'eve mensup, 

evde yetişmiş' 

~.l.:ıı.J "'~ Ya'-i (ya-yı) va1).det (va1).ed) = Ya'-i tenkir Ste. 1524, MDF. 152. 

bk. ya' -i tenkir 

~ JIJ Vav-ı I}:asem KT. 148528 Kasem vav'ı, yemin vav'ı 

7. Harfler, deyim olarak da kullanılmıştır. 

--ilI Elif= Togrı ve uzun I}:ad, l~amet, sehl. KT. 156 

~ J7 o...ı.:u;g ~ Cim I}:amında bir noi}:ta = CahiL. KT. 462 

J:ı..JJI JIJ ~(j ~ameti dalolmuş = Dal 1).arfı gibi I}:anblir ve iki I}:at olan. 

KT·598 

J.dJI ~li ~af aImaI}: = ~ur<a işabet edüp <askere gitmek. KT. 1030 

~ f"'1 Lam cim = [la-yecliz taebirinden kinaye olarak] Ta<riz, bahane, 

vesIle, diyecek: Lam cim istemez = Böyle olacak. KT. 1234 

do~~ --ilI f"'1 Lam-elif çevirmek = Mu:g.taşarca tolaşup gelmek. KT. 1234 

28 Yemin için kullanılan (vav)-ı edat-ı CArabiyyesi: JJb va'llahi KT. 1485 
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~~ ~ o,;..gJ Deftere mİm ~oyma~. KT. 1443 

8. Harfler ve Harflerle İlgili Terimler29 

i Elir 

ı...iil Alif, Ar. Ste. 1, 94; elif, Ar. Red. 1, 187; elif, Ar. KT. 156; elif, BK. 

30 (23)30 

OJ,jJ.c.a --.iII Elif-i memdüde, KT. 156 Uzun elif 

o~ ı...iil Elif-i ma~üre, KT. 156 Kısa elif 

29 

30 

çalışmamızda İslam Ansiklopedisi'nde uygulanan yazı çevrimi sistemi esas alın

mıştır. Kaynaklarda kullanılan farklı yazı çevrimi işaretleri buna uydurulmuştur. 

Yazı çevriminde ........ sesi Iql, IZI şeklinde gösterilmiştir. Steingass'ın sözlüğünde 

hamza'i mismar, ya'i müşenna'i tabtani gibi örneklerde bitişik yazılan izafet 

kesresi "i"yi bir çizgiyle ayırdık ve ha-i resmiyyeden sonra gelen ve aslI harf 

olmadığı için yazı çevriminde gösterilmemesi gereken hemzeyi kaldırıp tamlamayı 

"hamza-i mismar, ya'-i müşenna-i tabtani" şeklinde gösterdik. Alfabetik sırala

mada Arapça ve Farsça alfabe sırası değilOsmanlı Türkçesi alfabe sırası esas alın

mıştır. Terimler genelolarak yazının sonunda künyeleri verilecek olan dört eser

den yararlanılarak çıkanımıştır. Bu eserler, Mütercim Asım'ın Burhan-ı !;Carı 

(BK) çevirisi, Şemse'd-dIn SamI'nin ~amüs-ı Türki (KT)'si, kısmen Francis 

Johnson'un Persian, Arabie and English Dietionary, PAED, adlı büyük eseri ile 

bu eserden kısaltılarak hazırlanan Steingass (Ste.)'ın A Comprehensive Persian

English Dietionary adlı sözlüğü ve Redhouse (Red.)'un A Turkish And English 

Lexieon adlı sözlüğüdür. Bunlardan başka bu terimlerin; Ferheng-i Şu(üri (1 ı55, 

ı 3 14) (girişte harflerle ilgili bilgi verilirken ve bablarda), Leheetü 'l-lügat (ı216), 

Olfyanüs (1230, ı250, 1268, 1304), Lehce-i (Oşmani (ı293, 1306), Lügat-i Remzi 

(1305), Lügat-i Ebü 'i-Ziya (13061ı 308), Resimli !;Camüs-ı (Oşmani (1330) gibi 

eserlerde (madde başı olan kelimenin okunuşunun verilmesİ gerektiğinde ya da 

harflerin kanşması söz konusu olduğu durumlarda); Tereümanü 'l-lügat 

(ı288lı289), Lügat-i Naci (1308), !;Camüs-ı (Oşmiini (13ı3), Lügat-i Cüdi (ı332), 

Ferheng-i Ziya (1944) vb. eserlerde (bı-vav harf sırasında geçen Farsça asıllı 

kelimelerin açıklanmalannda); MeJ:ımed Vehbı I~onevI'nin Şerb-i Divan-ı lf4fı? 

(1273, 1286, 1288), Südi'nin Şerb-i Bostan (1288), AJ:ımed I:IayatI'nin Tubfe Şerb

i lfayati (12ı5, 1237, 1251, 1254, 1266, ı271) vb. eserlerde (gramer bilgisi 

verilirken ve şerh yapılırken) geçtiği görülmektedir. 

BK. kısaltmasından sonra gelen ilk rakam Burhan-ı I;Ca!{'ın "ilk" baskısının, ayraç 

içindekiler ise "ikinci" baskısının sayfa numaralarını göstermektedir. 
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[ı:; Hemze] 

b~ Hamzat, hamzah, Ar. Ste. 1510; Hemze, Red. 2169; KT. 1511; BK. 

30 (23) 

FI,Aı ~ CAyn-1 betra', KT. 95l1
, MUF. 27, ŞB. 532 Kuyruğu kesik ayına 

benzeyen hemze 

~ Fb~ Hamza-i bain, Ste. 151033 Hemze-i beyn, Ayırıcı hemze, Ayırma 

hemzesi 

...J.II Fb~ Hemze-i elif, KT. 1511 Elifüzerine yazılan hemze, Elifli hemze 

tb. Fb~ Hemze-i l~ar, Red. 2169, KT. 151134 Kat edici hemze, Kesici 

hemze 

-J~ Fb~ Hamza-i mismar, Ste. 151035 Hemze-i mismar, Eğik çiviye 

benzeyen hemze 

~ Fb~ Hemze-i mugaffefe, Red. 2169 Hafif hemze 

~L..... Fb~ Hemze-i s akine , Red. 2169 Sakin hemze 

J....o~1 ~~ Hemzetü'l-vaşl, Red. 2169 Ulayıc1 hemze, Ulama hemzesi 

b~ ~ Tagfifhemze, Red. 2169 Hafiftelaffuz edilen hemze 

b~ ~ Tal:ı~n~ hemze ,Red. 2169 Geregi gibi teHiffuz edilen hemze 

J....o-..9 Fb~ Hemze-i vaşl, KT. 1511 UlaY1c1 hemze, Ulama hemzesi 

yBe 

y B, Ste. 134; be, Ar. ba', Red. 313; be, Ar. ba', KT. 256 

~I F4 Ba'-İ ebced, Red. 31336 Ebcet birliğinin be'si, Ebcetteki be 

b~-J-O F4 Ba' -i muval:ıl:ıade, Red. 2025, KT. 25637 Bir (tek) noktalı be 

b~-J-O (54 Ba-yı muval:ıl:ıade, BK. 118 (89) Bir (tek) noktalı be 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

~i~ ~ (Ayn-ı betrii' = (Ayın baş1 (hemze) KT. 957 

Ma(lürn ola ki " i~ betrii" ~i ebter'in rnü'enneşidür, ~uyrugı kesik dernekdür. Pes 

(ayn-1 betra ~yrugı kesik cayn dernekdür. Ya(ni aynulJ ı~uyrugın kesicek biilpye 

~i~ ~ caYn-1 betrii 1ŞtıliiI:ı ederler. ŞB. 5 

A. ~ bain, separation Ste. 225 

Hernze-i yaşlın gayri olan hernze KT. 1511 

A crooked nail Ste. ı 5 ı o 

.. , The,,:-, of ~i Red. 313 

... Bir noktaZı olrna~ rnüniisebetiyle (b~>" ~4) ... KT. 256 
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b..l~ .,4 Ba-i müfrede, FŞ. 12 Bir (tek) noktalı be 

~~.,4 Ba'-i tal:ıtaniyye, KT 25638 Alttan (bir noktalı) be 

uPe 
or 

~ P, Ste. 228; pe, Red. 428; pe, Far. pa, KT. 338 

~ .,4 Ba'-i CAcemi, Ste. 228 Acemcenin be'si, Farsçadaki be, "~pe" 

~ .,4 Ba'-i CAcemiyye, Red. 428 Acemcenin be'si, Farsça be, "~pe" 

~-.>Ij .,4 Ba' -i Farsi, Ste. 228 Farsçanın be'si, Farsçadaki be, ",,::, pe" 

~)j (54 Ba-yı Farsi, BK. 184 (139) Farsçanın be'si, Farsça be, "~ pe" 

~)j.,4 Ba'-i Farsiyye, Red. 428 Farsçanın be'si, Farsçadaki be, "~pe" 

~ .,4 Ba' -i müşelleşe, Red. 428 (Alttan) üç noktalı be, "~ pe" 

~)j (5~ Pa-yı Farsi, KT. 33839, BK. 184 (139) Farsçanın pe'si, 

Farsçadaki pe, Farsça pe 

~ (5~ Pa-yıınüşelleşe, KT. 33840 (Alttan) üç noktalı pe 

ı.:.ıTe 

~ T, Ar. Ta', Ste. 271; ta, Ar., vulg. te, Red. 468; te, Ar. ta', KT. 369 

~(]~ . .,l.:i Ta' -i fev~aniyye, KT. 36941 Üstten (iki noktalı) te 

..Ifi.,l.:i Ta'-i gird, Red. 47042 Yuvarlak te 

~~ .,l.:i Ta' -i ~araşet ,Ste. 271 Karaşet birliğinin te' si, Karaşetin te'si 

b-.>..9..1.o .,l.:i Ta'-i müdevvere, (b) Red. 47° Yuvarlak te 

~I.ti..c.,l.:i Ta'-İ müşennat, KT. 36943 (Üstten) iki noktalı te 

~I.ti..c (5l.:i Ta-yı müşennat, BK. 226 (170) (Üstten) iki noktalı te 

~(]~ ~I.ti..c.,l.:i Ta'-i müşennat-ı fev~ani, Ste. 27144 Üstten iki noktalı te 

~(]~ .:.ıl.ti..c .,l.:i Ta' -i müşennat-ı fev~aniyye, Red. 468 Üstten iki noktalı te 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

.... Nolftası altından oldığıçün (~lb.:i ~4) dauı denilir. KT. 256 

İraniler kendi }isanları içün icad etmekle ( u-'"".)l..ğ L>~) tesmiye olunmuş ... KT. 338 

... Üç no/j;talı aldığına na?aran (.GJi,.l>~) dauı denilir ... KT. 338 

... Nolfta1arı üstten olması nihariyle ... KT. 369; ... .::ılti.. ~t; ve ~ı.a~ ~t; dauı denilir. 

Bu şıfatlar yulfarıdan iki nolftalı aldığına mebnIdir. KT. 369 

Yuvarlak te 

... İki nolftalı olmasına bina'en ... KT. 369 

Ta doubly dotted above Ste. 271 
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<t.l:~ lOG Ta' -i tavile, ( -:.ı ) Red. 470 Uzun te 

~jl lOG Ta' -i tevI:.ıid,.KT: 135645 Tevhit te'si 

G ı.:u.,)jl Uzun ta, Red. 470 Uzun te 

~Şe 

ô ş, Ar. şa, Ste. 344; şa, (Ar. tha), vulg. şe, Red. 621; şe, Ar. şa, KT. 459 

<Gll..o lOt:; Şa'-i müşelleşe, Ste. 344, Red. 62146, KT. 45947 Üç noktalı se 

~ LO!.:; Şa' -i şab.a~, Red. 621 Sahaz birliğinin se'si, Sahaztn se'si 

~ LO!.:; Şa' -i şab.i~, Ste. 344 Sahiz birliğinin se'si, Sahizin se'sİ 

~Cim 

[. C, cim, Ar.; cim, Far. Ste.348, 383; cim, Ar., vulg. cim, Red. 697, cim, 

Ar. KT. 463 

i.F$- F- Cim-i cArabi, Ste. 348; BK. 262 (197); Kt. 463 Arapçanın cimi, 

Arapçadaki cim 

~$- F- Cim-İ CArabiyye, Red. 697 Arapçanın cimi, Arapçadaki cim 

~i F- Cini-i ebced, Ste. 348 Ebcet birliğinin cimi, Ebcedİn cimi 

(S,jG F- Cim-i Tazi, Ste. 348 Arapçanın cimi, Arapçadaki cim 

[Çim 

[ ç, çe, Ste. 383; çim, Far. Red. 698, çim, KT. 463 . 

~ ~ Cim-i cAcemi, Ste. 383 Acemcenin cimi, Farsça cim, "[çim" 

~ ~ Cim-İ CAcemiyye, Red. 698 Acemcenin cimi, Farsça cim, "[ 

çim" 

(.S""-"-Jl-Q ~ Cim-İ Farsi, Ste. 383 Farsçanın cimİ, Farsçadaki cim, "[ çim" 

(.S""-"-Jl-Q ~ Cim-İ Farsi, KT. 53248; BK. 282 (212) Farsçanın cimi, Fars

çadaki cim, "[ çİm" 

45 

46 

47 

... Maşdar-ı bina'-i merre = Badeşİı] bir defa vu~ücunı beyan eden ve ra'ü'l-fiCli 

meftü~ olup abirinde tii '-i tevbfd bulunan maşdar-ı cArabi: WJ "defa-t, defa" gibi. 

KT.1356 

... The three dotted sa Red. 621 

... Üç nolHalı olma~ münasebetiyle « c!lli... ~t:i »dabı denilir ... KT. 459; ... c!lli... ~t:i 

Üç nolHalı şa' [ta'dan tefri~ içün] KT. 459 
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~JIj ~. Cim-i Farsiyye, Red. 698 Farsçanın cimİ, Farsçadaki cim, "~ 

çim" 

ctlli.o ~ Cim-i müşelleşe, Red. 62149 Üç noktah cim· 

c: IJ:a 
c: ş, 1;ıa', 1;ıe, Ste. 406;1;ıa', Ar. Red. 749,1;ıa', KT. 534 

~ ~b Şa'-i 1;ıutti, Ste. 406 Huttı birliğininha'sı, Huttınin ha'sı 

~ ~b Şa' -i mühmele, Ste. 406; Red. 7495°; KT. 53451 Noktası ihmal 

edilmiş ha, N oktasız ha 

~ (Sb Şa-yı mühmele, Red. 74952; BK. 304 (228) Noktası ihmal 

edilmiş ha, Noktasız ha 

. Hı c: .-
t ij, Ar. Far.1;ıa', Ste. 436; ba', Ar., vulg. bı, Red. 818; bı', Ar. ba', KT. 

565 
~(]~ ~L;.. ija' -i fev~aniyye, KT. 56553 Üzeri (noktalı) ha, Üstü (noktalı) 

hı 

4..bfoo ~L;.. ija' -i men~ta, Ste. 436 (Üzeri) noktalanmış ha, (Üstü) noktalı 

hı 

4..bfoo (SL;.. ija-yı me~ta, Red. 81854 (Üzerine) noktası konmuş ha, 

(Üstü) noktah hı 

~ ~L;.. ija'-i mu<ceme, Ste. 43655 Red. 818 (Üzeri) icam edilmiş ha, 

(Üstü) noktah hı 

~ ~L;.. ija' -i şiib.i?, Ste. 436 Sahiz birliğinin hı'sı, Sahizin hı'sı 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

... Cim-i CArabiyye iki no~ta daha ciliivesiyle ibtida !raniler tarafından icad ve 

bacdehu Türkler tarafından da ~abül olunmagı1a (!.S""").i ~) dauı denilir. KT. 532 

... The three-dotted t Red. 621 

... The neglected c: Red. 749 

... Nolffasız olması I:ıasebiyle « ~ ~6.» dauı denilir. KT. 534 

... The undotted c: Red. 749 

... Üstten no~talı olma~ .I:ıasebiyle « ~ ~t.;. », « ct.bjQl.o (St.;. », « <Ii>~ ~t.;. » dabı 

denilir. KT. 565 

... The grammaticaIIy pointed, dotted letter t Red. 818 

... Dotted ba Ste. 436 
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JDal 

..ı D, dal, Ste. 493; Ar., vulg. dal, Red. 878; dal, Ar. dal, KT. 596 

~i JIJ Dal-ı ebced, Ste. 493; Red. 87856 Ebcet birliğinin da!'ı, Ebeetin 

da!'ı 

d..b~ ~ JI..ı Dal-ı gayr-i men15J1ta, Ste. 493 Noktasız dal 

~ JI..ı Dal-ı mühmele, Ste. 49357; Red. 87858; BK. 347 (259); KT. 

59659 Noktası ihmal edilmiş dal, Noktasız dal 

.:ııel 

j Z;, Ar. ?al, Ste. 556; ?al Ar., vulg. ?e1, Red. 942; ?e1, Ar. ~al, KT. 647 

d..b~ Jlj Z;al-i men15J1ta, Ste. 556 Noktalı zel 

~ Jlj Z;al-i mu(ceme, Ste. 5566°; Red. 943; BK. 391 (292); KT. 64861 

İcam edilmiş zel, Noktalı zel 

.) Re, Rı 

.) R, Ar. ra', Ste. 560; ra, Ar., vulg. re, Red. 952; rı, Ar. ra', KT. 652 

~~ ç:.1.) Ra' -i ~araşet, Ste. 560; Red. 95262 Karaşet birliğinin re'si, 

Karaşetin rı' sı 

d..b~ ~ ç:.1.) Ra' -i gayr-i men15J1ta, Ste. 560 Noktasız re, Noktasız rı 

~ F i.) Ra' -i mühme1e, Ste. 56063; Red. 952, BK. 392 (293) Noktası 
ihmal edilmiş re, Noktasız rı 

56 

57 

58 

59 . 

60 

61 

62 

63 

... The J of the word ~i Red. 878 

... Undotted dal Ste. 493 

... The neglected or undotted J Red. 878 

...No14asız oldıgına bina'en« ~ JIJ» dauı denilir. KT. 598 

... Dotted ?;al Ste. 556 

... No~!alı olması münasebetiyle (~Jlj) dauı denilir. KT. 648 

... The.) of the word C::ı.J:,~ in the ~I formula Red. 952 

... Undotted.) Ste. 560 
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jZe 

,) Z, zel, Ar. zel', Ste. 605; za, Ar., vulg. ze, Red. ıooo; ze, Ar. zel', KT. 

679 
~ 101') Za'-i hevvez, Ze'-i hevvez, Ste. 605; Za'-i hevvez, Red. 1000; KT 

67964 Hevvez birliğinin ze'si, Hevvezin ze'si, Hevvezdeki ze 

4~ 101') Za'-i men~üta, Ste. 605 Noktalanmış ze, Noktası konmuş ze, 

Noktalı ze 

~ 101') Zel'-i mucceme, Ste. 605; Red. 1000; BK. 417 (3ıı); KT. 67965 

İcam edilmiş ze, Noktalı ze 

,) Je 

J J, Ste. 635; je, Far. za, Red. ı023; je, Far. jel', KT. 695 

~.)Ij ıolJ Jel'-i Farsiyye, KT. 69566 Farsçanınje'si, Farsçadakije, Farsça 

je 

i .. rl.ULQ (SIJ Ja-yı Felrsi, BK. 443 (330) Farsçanın je'si, Farsçadaki je, 

Farsçaje 

~.)LQ (SIJ Jel-yı Felrsiyye, BK. 443 (330) Farsçanınje'si, Farsçadakije, 

Farsçaje 

~ LO i,) Zel' -i (Acemi, Ste. 635 Acemcenin ze'si, Acemce ze, Farsçadaki 
". . " ze, ]Je 

~.)Ij LO i,) Zel' -i Farsiyye, KT. 695 Farsçanın ze'si, Farsçadaki ze, Farsça 
. ".'" Je, ]Je 

~.)LQ (si,) Za-yı Felrsiyye, Red. 1023; BK. 443 (330) Farsçanın ze'si, 

Farsçadaki ze, Farsçaje, "Jje" 

~.)Ij LO i,) Zel' -i Farsi, Ste. 635 Farsçanın ze'si, Farsçadaki ze, Farsçaje, "J 
je" 

<J'I Sin 

'-"'" Sin, Ar. sin, Ste. 637; sin, Ar. Red. ı024; sin, Ar. sin, KT. 696, 759 

64 ... Ve « .:ı» ~arfinden tefril5.an« ~ .ij» dauı denilir. KT. 679 
65 ... NolHalı oldığına bin~i'en «.)>> I:ıarfinden tefri~an « ~ .ij » dauı denilir. KT. 

679 
66 ... İraniler tarafından «j» ye iki nolf,!a daha (ilavesiyle teşkil olunmuşdur. KT. 695 
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4~ ~ ~ Sin-i gayr-i men1$iita, Ste. 6317 Noktasız sin 

~ ~ Sin-i mühmele, Ste. 637; Red. 102468; BK. 45 (332); KT. 75969 

Noktası ihmal edilmiş sin, Noktasız sin 

~ ~ Sin-i sa(faş, Red. 102470 Safas birliğinin sili'i, Safasin sin'i, 

Safastaki sin 

~Şin 

Ju ş, Ar. şin, Ste. 720; şin, Ar. Red. 1105, 1149; şin, Ar. şin, KT. 761, 

795 
~ ~ Şin-i men~üta, Ste. 72071 Noktalanmış şin, Noktası konmuş 

şin, Noktalı şin 

~ w:-..t Şin-i mu(ceme, Ste. 720; Red. 1105, 114972
; BK. 506 (377); 

KT. 795 İcam edilmiş şin, Noktalanmış şin, Noktalı şin 

~,;S ~ Şin-i ~araşet, Red. 1105, 114973 Karaşet birliğinin şin'i, 
Karaşetin şin'i 

~~~ ~ Şin-i fev~aniyye, KT. 79574 Üstten (üç noktalı) şin, Üstü 

(noktalı) şin 

d~i~ Q ~ Şin-i mü~elle~e, KT. 795 (Üstten) üç noktalı şin, (Üstü) noktalı 

şin 

vo=ı Şad 

~ ş, Ar. şad, Ste. 777; şad, Ar. Red. 1149; şad, Ar. şad, KT. 797, 801 

4~ ~ Jb Şad-ı gayr-i men~ta, Ste. 77775 Noktasız sat 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

... Undotted sın Ste. 637 

... The undotted v" Red. 1024 

.... No/ç!asız oldığına bina'en «Ju» den tefrlls: içün <t..4.c ~ dahı denilir. KT 759 

... The v" of the word ~ (in the ~i formula). Red. 1024 

... Dotted şın Ste. 720 

... The dotted şın Red. 11 05 

.. , The Ju ofthe word ~~ (in the ~i formula). Red. 1105, 1149 

... Üstten üç no~!alı oldığına bina'en« ~I..i~ ~»dahı denilir. KT. 795 

... Undotted şad Ste. 777 
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~ JL...o Şad-ı mühmele, Ste. 777; Red. 114976, 1153; BK. 549 (409); 

KT. 801 77 Noktası ihmal edilmiş sat, Noktasız sat. 

~ JL...o Şad-ı sacfaş, Red. 114978
, 1153 Safes birliğinin sad'ı, Safesin 

sad'ı 

~J)ad, Zad 

~ p, Z; zad, Ste. 798; qad, Ar. qad, Red. 1204; zad, qad, Ar. qad, KT. 

85 1 

~ ..lı.....; pad-ı qafıg, Red. 120479; KT. 85180 Dazığ birliğinin dad'ı, 

Dazığın dad' 1 

CLb~ ..lı.....; pad-ı menl}:üta, Ste. 79881; KT. 85182 Noktalanmış dat, 

N oktah zat 

~ ..lı.....; pad-ı mucceme, Ste.798; Red. 120483; BK. 552 (411); KT. 

851 İcam edilmiş dat, Noktah dat 

.b Tı 

.b T, Ar. Far. Ste. 805; ta', Ar., vulg. tı, Red. 1217; tı, Ar. ta', KT. 856 

CLb~ ~ çlb Ta' -i gayr-i men~üta, Ste. 80584 Noktasız tı 

~ çlb Ta' -i l;ıutti, Ste. 805; Red. 12115 Huttı birliğinin tı'sı, Huttıdeki 
tı, Huttlnin tı'sı 

~ çlb Ta' -İ mühmele, Ste. 805; Red. 121l
6

; BK. 553 (411); KT. 85687 

Noktası ihmal edilmiş tı, Noktasız tı 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

... The undotted şiid Red. 1149 

... NolHasız old~gına binii'en « JL....:.» dan tefr~ içün <t..4-o JLo. dalJ.ı denilir. KT. 801 

... The ıJ"'" of the word ~ (in the ~i formula). Red. 1149 

... The <->"" of the word F (in the ~i formula) Red. 1204 

... « F ~ » i:ıUrufı meyiimnda (Araplar tarafından şiidm üzerine bir nolHa 

vaiCıyla (iliive olunmuşdur. KT. 851 

... Dotted <->"" Ste. 798 

... No*talı oldıgına binii'en « <t..4-o JL....:.» denilen « JL....:.» dan tefr~ içün « ~ JL...;, 

» ve « <t..bfo JL...;, » dabı denilir. KT. 851 

... The dotted <->"" Red. 1204 

... Undotted tii' Ste. 805 

... The.b of the word ~ (in the ~i formula) Red. 1217 
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.ıc.ıı 

..L; Z, Ar. ?a', Ste. 824; ?a', Ar., vulg. ?ı, Red .. 1268; ?1, Ar. ?a', KT. 917 

F I'U; Za'-i <;la?ıg, Ste. 824; Red. 126888
; KT. 9119 Dazığ birliğinin 

zı'Sl, Dazığın zı'SI 

4fo I'U; Za'-i menlp1ta, Ste. 7989°; KT. 91791 Noktalanmış Zl, Noktalı zl 

~ I'lb Za'-i mu<ceme, Ste. 798; Red. 126892; BK. 560 (417) İcam 
edilmiş zl, Noktalı zl 

t <Ayın 
t <, Ar. <ayn, Ste. 828, 876; <ayn, Ar. Red. 1274, 1332; <ayn, Ar. <ayn, KT. 

920,957 
4fo ~ ~ <Ayn-ı gayr-ı menlp1ta, Ste. 82893 Noktasız ayın 

~ ~ <Ayn-ı mühmele, Ste. 828; Red. 127494, BK. 561 (417); KT. 

95795 Noktası ihmal edilmiş ayın, Noktasız ayın 
~ ~ CAyn-ı sa<faş, Red. 127496 Safas birliğinin aynı, Safastaki ayın, 

Safasın aynı 

t Gayın 
t G, gayn, Ste. 877, 901; gayn, Ar. gayn, Red. 1332, 1357; gayn, Ar. 

gayn, KT. 959, 974 

~ ~ Gayn-ı mu<ceme, Ste. 877, BK. 560 (417), KT 974 İcam 

edilmiş gayın, Noktalanmış gayın, Noktalı gayın 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

... The undotted .b Red. 1217 

... « ~ ~L.t;.» denilen«.J;» dan tefrI~ içün «~~Lb» daU1 denilir. KT. 856 

... The.J; of the word F (in the ~i formula). Red. 1268 

... « F ~ » l).arf1eri meyanında cAraplar tarafından cilave olunmuşdur. KT. 917 

... Dotted ?a Ste. 824 

... (.b) dan tefri~ içün no/ç!afı oldığına bina'en« ~ ~L.t;.» dauı denilir. KT. 917 

... The dotted.J; Red. 1268 

... Undotted cayn Ste. 828 

... The undotted t Red. 1274 

... « ~ ~»den tefr~ içün böyle denilir. KT. 957 

... (The letter t ofthe word ~ in the ~i formula). Red. 1274 
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4foo ~ Gayn-ı rne~ta, Ste. 87l7
; KT. 91798; KT. 97499 Noktalanrnış 

gayzn, Noktalı gayzn 

ı...iFe 

ı...i F, Ar. Far. ra', Ste. 901, 902; ra', fe, Ar. ra', Red. 1357, 1358; fe, Ar. 

ra', KT. 975; BK. ra', 58 ı (433) 

~ ~Ij Fa' -i sacfaş, Ste. 901 Safas birliğininfa'sı, Safastakifa, Safas1n 

fa'sl 

~ (SIJ Fa-yı sacfaş, Red. 1358100 Safas birliğinin fa'sl, Safastaki fa, 

Safasın fa' sı 

o..l.:::ı.J-O ~Ij Fa' -i rnuvaJ.:ıl:ıade, KT. 975 101 Bir (tek) noktalıfe 

J~af 

J ~, Ar. ~af, Ste. 945, 948; ~af, Red. 1404, 1418; ~af, Ar. ~af, KT. 1012, 

1030; ~af, BK. 607 (452) 

ı.:.ıl.tl.a ı...il:Q ~af-ı rnü§ennat, KT. 1030102 (Üstten) iki noktalı kaf 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

... Dotled gayn Ste 877 

... (Araplar hem ( t ) hem de ( t ) mabrecine mul).tac oldu~larından, Süryanilerden 

ab~ etdikleri ebced l).urufuna « F .:ı.;.:; » l).arf1eri meyanında bum dabı (ilave ve (t 

) üzerine bir nolf!a vaiCıyla teşkil etmişlerdir. KT. 958 

... ~ ~ ,<t.b~ ~ = no~talı t ki « t » l).arfinden tefrI~ içün böyle denilir. KT. 

974 
The letter.J of the word ~ of the ebced formula. Red. ı358 

... İki no~talı olan ve « .::ı~ .J!:A » denilen « J » dan tefri~ içün « b~Y' ~L.Q »ya(nİ bir 

no1!-!alıfe dabı denilir. KT. 975 

... İki no1!-!alı oldığından«.J» den tefri~ içün«.::ı~ -...9!:A» dabı denilir. KT. 103° 
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d Kef103 

cd K, Ar. ı.caf, Ste. 999, 1006; kaf, Ar. vulg. kef, Red. 1512, 1517; kef, Ar. 

ı.caf, KT. 1134, 1139 

i.F.y:. ı..J1S: Kaf-1 (Arabı, Ste. 999, Red. 1513104
, 1517; KT. 1135105, 1139; 

BK. 621 (462) Arapçanın kafı, Arapçadaki kaf, Arapça kef 

LS~t.i ı..J1S: Kaf-ı Tazı, Ste. 999; Red. 1513, 1517106 Arapçanın kafı, 

Arapçadaki ka!, Arapça kef 

[~Get] 

.!. G, Far. gaf, Ste. 1°71, 1°72; gef, Far. Red. 1512, 1517; gef, ICT. 1139 

~ ı..JlS: Kaf-ı (Acemı, Ste. ı071, 1°72; Red. 1513, 1517 Acemcenin 

kafı, Farsça kaf, "~geJ' 

(,S""-"'.)lğ ı..JlS: Kaf-ı Farsı, Ste. 1071107, 1°72 Farsçanın kafı, Farsçadaki ka!, 

Farsça ka!, "~geJ' 

(,S""-"'.)lğ ı..JlS: ICaf-ı Farsı, Red. 1513108, 1517; KT. 1135109, 1139, BK. 690 

(513) Farsçanın kafı, Farsçadaki ka!, Farsça ka!, "~geJ' 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

Gerçekte Osmanlıcada kullanılan kajlar üç türlüdür: 1. Kal-ı rArabf, 2. Ka/-ı Farsf, 

3. Kaf-ı nünf, öbürleri çeşitli dilolaylarıyla ortaya çıkmış galat biçimlerdir. Hafız 

Ali ise eserinde bunları şöyle tespit etmiştir: (Oşmanlıeada ( d ) }:ıarfı beş dürlü 

telaffu~ olunur: 1. ( d ) (Kaf-ı (Arabl): '7'~ kitab, ~tS: katib, ~i ekmek keli

melerindeki katlar gibi. 2. C ~ ). (Kaf-ı Farsl) : ~ gel, .,>Afi gevher, jfi göz ke

limelerindeki kaf1ar gibi. 3. (d) (Kaf-ı nünl): ~J deyiz, d,y..::. şov kelimelerindeki 

kaf1ar gibi. 4. (~ ) (Kal-ı vavl): ~.fifi gövercin ~ güvercin, ..:LüfiJI övünmek ke

limelerindeki kaf1ar gibi. 5. (~ ) (Kaf-ı ya'l): ~fi göyüs, ı!LS:I eymek keli

melerindeki kaf1ar gibi. I:Iaf1~ (Ali, rAmelf ve Na~arf rOşmanlıca Şar:f ve NaJ:ıv 

Dersleri, Tefeyyüz Kütüb-1;)anesi, Ara~is Matba(asl. 133°, s. 7. 

That of the English k, as ~ kesr,.::ı~ kisvet ete. Red. 1512; ... Those of ky and 

gy (hard g) special to Turkish pronuneiation when the kef is followed by a long 

vowel i a by along J ll, or by a short vowel u, u; as ~tS: kyatib, jtS: kyar, '7'fi kyüb 

"kupa, fincan ",.;§. gyür, kyür, györ, ete. Red. 1512 

... Aşl-ı <Arabide ince « d » gibi ya<ni « 4.....utS: kase » ve « .JY'fi kömür » 

kelimelerindeki gibi telaffu~ olunup lisanım1zda. kaf-ı (AraM denilen bu telaffu~-ı 

aşliden baş~a üç dürlü telaffu~ı daha vardır. KT. ı 135 

... The Arabian letter d Red. 1517 

... The Parsian kaf Ste 107 ı 

... That ofhard g,(unknown in Arabie); as r-.fi germ, ~ gil ete. Red. ı512 
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[d Net] 

d N, nef, Red. 151211°, 1517; 1), KT. 1135, 1139 

~ ~ Nün-1 ğunna, III Ste. 1436 Sağır nun, nazal n, burun n'si, geniz 

n' si, genizsi n 

~ıs: ,,;,L..::. Şağır kaf, Red. 1513112, KT. 1135, 1139 113 Sağırkef, nazal n, 

burun n'si, geniz n'si, genizsi n 

~ıs: ,,;,L..::. Şağır kef, Red. 1513 Nazal n, burun n'si, geniz n'si, genizsi n 

~,,;,L..::. Şağır nün, Red. 1513114 Nazal n, burun n'si, geniz n'si 

[~Vef ] 

~ V, Red. 1512115, 1517; KT. 1135116 

[~Yef ] 
ı1'y fRd 117 . fKT 118 u. ,ye, e. 1512 ,1517, ge , . 1 135 

109 

110 

III 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

... Birine « LS""".)LQ .....i!5: » denir ki İraniler tarafından (ilave olunup Türkçeye dabı 

~abül olunmuşdur: « (S..ı.lS geldi» ve « (SJ.f. girdi» lügatIerindeki gibi ... KT. 1135 

... That of ng (also speeial in Turkish words), general1y softened İnto a simple n. 

or in the word b.f.~ şOlJra, sometimes omitted altogether şora Red. 1512 

Nazal n Ste. 1436; "t:: gunna Ar. gelJizden gelen ses: İdgam-ı ma(a'ı-gunna." LN. 

553 
... Surd d Red. 1513 

... Şagır kaf denilen dötdüneüsi ise bizee el-yevm « ü » gibi o~unursa da aşıl 

telaffu:p gelJizden ve« ~»ye ~arIbdir: «}.J "deyiz", ~ "baya", dı "ey"» gibi. 

KT. 1135 

... Surd ü Red. 1513 

... That of v when following a vowel ü or ö; as <G.fifi gyüwerta, ~.fifi 

gyöwerjin; ... ete. Red. 1512 

... Bir de «J » gibi telaffu~ olunur d vardır ki o da « ..s » yazılır: ~.f.fi gövercin ~ 

güvercin gibi KT. 1135 

... That of y (speeial to Turkish words, as a final or medial in aword); as d.S:1 

eymek, 41 iy, ete. Red. 1512 

... Türkçeye mabşüş olan diger iki telaffu~dan biri « (s » gibi o~unur: «.fil eyer = 

sere» ve« ~~ söylemeye» gibi ... KT. 1135 
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JLam 
J L, him, Ar. Ste. 1109, 1113; Him, Ar. Red. 1616, 1620; Him, Ar. KT. 

1230119, 1234; Him, BK. 727 (540) 

fMim 

f'" M, mim, Ar. Ste. 1136, 1364; mim, Ar. Red. 1649,2056; mim, Ar. KT. 

1252, 1443; mim, BK. 742 (552) 

J.J.b-a ~ Mim-i mutavval5-, Red. 2056120 Ste. 1364 Tatvık edilmiş mim, 

Bir yere asılmış gibi duran mim, Asılı mim. Ste. 1364; ETFL. 934121 

.jNun 

~ N, nün, Ar. Ste. 1365, 1436; nün, Ar. Red. 2058, 2112; nün, Ar. KT. 

1445, 1475; nün, BK. 783 (580) 

~y. ~ Nün-ı Müsa, Ste. 1436122 Yay biçimindeki nun, kavis 

biçimindeki nun 

,J Vav 

" V, vav, Ar. Ste. 1446, 1454; vav, Ar. vulg. vov, vo, Red. 2119, 2125; 

vay, Ar. KT. 1480123, 1485; vay, BK. 817 (607) 

~)k "I" Vav-ı Calamet, MUF. 146 Alarnet vav'ı bk. dipnot 129 

~ "I" Vav-ı Catf, BK-2. 17124 Atıfvav'ı, Yöneltme vav'ı, Yükleme vav'ı 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

... Türkçe elif-banın yigirmi altıncı !:ıarfi [kaflar bir !:ıarf nibar olundıgı !:ıalde] 

olup ... KT. ı230 

... The letter t" Red. 2056 

Par euphemie ETFL 934 

A nün formed in the shape of a bow Ste. 1436; Aletter .:.ı final in a written word, 

shaped with a long elliptical curve. Red. 2ı 13 

... İki dürlü o~unması olup, gah (iidı bar:! ve gah bar:f-i medd veya barf-i imZii 

namıyla !:ıareke gibi l~uııanıIır. Birinci !:ıalinde mabrec-i cArabisiyle mabrec-i 

Türkisi arasında bayli farl~ olup, cArabisi !Uda~larıl] toplanmasıyla çı~an ve 

İngilizce w'yi al]dıran sade bir şadadan, ve Türkisi ise üst dişleriı] alt tudaga 

to~unmasıy1a !:ıaşı1 olur bir telaffu~-ı şefeviden cibaretdir, ki lisanımızda müstaCmel 

cArabi kelimelerde dabı bu telaffu~1 mu!:ıafa~a eder: ~ (uZüvv, ~fevlf;, Ji av, doJ-'-U 

sevmek, -'== yiv gibi. KT. 1480 

Üçüncü neve, "~"Lı viiv-ı (attdır ve vav-ı Catf-ı cArabi gibi cale'1-1t1a1~ degildir; 

iki mev~jCe mabşı1şdur: Biri şabş-ı va!:ıidden şad1r olan iki ficl-i müte~abil 
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<l.it;l.ı:. ~t.9 Vav-ı (atıfa, MUF. 145125 Atıf vav'ı, Yöneltme vav'ı, Yükleme 

vav'ı 

t 4-J:ıl ~i~ Vav-ı işba\ BK-z. ı7 126 İşba vav'ı, Doldurma vav'l 

rW1 ~I~ Vav-ı işmam, BK-z. 17, MUF 146 Şemmeli vav, Ötremsi vav 

~ ~I~ Vav-ı laf?i, BK-z. 17127 Lafzı vav, Söyleyişte olan vav 

125 

126 

127 

meyanına tavalIül edüp şiiniyi ewel üzerine (atl eder. Meşela '\j.l.ol J ~.) R~ften ü 

iimeden" kelimeleri ki "Gitmek ve gelmek" ma(nalarınadır. Medımleri olan 

J:ıadeşler ki biri birine müte~abillerdir. Şabş-1 vaJ:ıidden mütevat1ran şudürunu ifade 

mev~i(inde tabfifen nünların J:ıa~fve beyinlerine vav-ı (atfidbaliyle ".l.ol J ci.) Rejt ü 

iimed" derler, Türkide "Gitme gelme" ile ta (bir ederler; ve ''.::.ı ...... ~ J ~ Nişest ü 

biist" ve "~ J ~ Gifft ü şinıd" dabı bu ~ıyas üzeredir; ve Mev~i(-i şani, bir 

ficilde müşarik olan iki isim beynine dabil olur. Meşela "~..w. ~ dv-fi J d..D:ı Büzürg 

üküçek cem( şudend" ve ".lü....t",:. qJ~ J ~ Sened ü ~abiile nüviştend" ve "~~.P- <G~ J 

t 4 Bag u biine barıdend" Cibaretinde "büzürg üküçek" ve "sened ü ~abale" ve 

"bag u bane" kelimeleri beyninde olan vav, (at/-ı viivldir. Zira "büzürg üküçek", 

kebir ve şagir maenalarına iki isimdir (ki) mal)all-i vaJ:ıidde ictimii( emrinde; ve 

"sened ü ~abale" ki J:ıüccet ve temessük ma(nalarmadır, kitiibet emrinde; "bag u 

bane" dabı iştirii buşüşunda müşariklerdir; ve iş-bu vav-ı (atfıl] mii-~abli maimüm 

~ıra'at olunacal~ mevz{de telaf/it;dan sii~ıt olup ma-~ablinil] zammesiyle *tira 

olunur ve mii-~abli siikin olan maJ:ıalde şıJ:ıJ:ıat-ı telaffu~ içün m4tüb ~ıra'at 

olunma~ muHaridedendir. BK-2. 17 

Ekşeriyya ma(tüfun caleyhiı] abiriniı] zammesiyle iktira olunup telaf/it; olunmaz. 

Meger ki zarüret-i vezn ola. Ol zaman ma-~ablinil] zammesi işba( ve vav iskan 

edilerek ~ıra'at olunur; ve ba(zen iarüret-i mabalf olan yerlerde m~ftüb o~unur. « 

üb ven, <G~ ver ne, ,;:..~ vez tu » gibi ki bunlarıı] m~ftüb o~unması evvelerinde 

me~kür ve mab;ülolan hemze i~tizasmdandır. Çün-ki « <GjJ ver ne, ';:".Jj vez tu » 

nul] aşlı 4,j fil J ve eger ne, ,;:.. jl J ve ez tu » dır ... Eger maCtüfun caleyhil] abi ri şu dört 

J:ıarfden biri olur ise vav-ı (atıfaya iamme ile J:ıareke verilir. « ~ ~ lj..ı danii vü blnii 

», « ül~~ ~ ~ gısü vü dendiin », « ~J; ~ ~ blnı vü bürüt », « fi4- ~ b~ bende vü 

çiiker» MUF. 145, 146 

« JİL..s: kemiilü, Jİ4 cemiilü » ism-i (alemlerinde bulunan vavlar viiv-ı işbii(dır. 

MUF·146 

... ijamis, ~ JIJ vav-ı la;kidir ki me(fü; ve gayr-i meldübdur, ~ısm-ı evveliı] 

mu~abilidir: U"'Jlb tavus ve c>"J~ kiivus gibi. Bu kelimeler kitabetde bir viiv resm ve 

telajit;da iki viiv ile ~ıra'at olunurlar. BK-2. 17; U"'Ji...b ta'us, A. A peacoc!e... Ste. 

807, U"'Jlb tavus, A. The peacock Red. 1 229; c>",JJ~ kiivüs, Name of an andent king 

of PerL'riq ... Ste. 1010, ıY'J~ kavus, P. Cambyses, king of Persia. Red. 1519. 
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.u~~~l~ Vav-ı macdüle, BK-2. 17
128

; MUF. 146129; KT. 1480130 Udul 

eden vav, Kendinden sonraki harfe sapan vav 

128 

129 

130 

İkinci nevc; "..ıJ..ls-cı JIJ vav-ı macdü!e"dir ki 1;ıIn-i telaffu?da kendinden 1;ıarf-i ag.ire 

meşela elif1;ıarfine cudül olunur. Bu sebeble telaffu?da taCayyün ve zuhüru ~almaz; 

ve bu vav-ı macdüle, ba-yı muCceme calfabine mabşüşdur ve ba-yı mezbüre gerçi 

meftü~a iCtibar olunur lakin fet1;ıası baliş olmayup iamme şemmesini mutaiammın 

olmagıla vav-ı mer~ümeye vav-ı işmam dabı derler. Bu "v5v"1l) istiCmali to~uz 

mevzica mün1;ıaşırdır: ı. cA~abinde elif?:ikr olunaca~ mevzicdir: ,,:-,I,p, bV5b "uyku", 

ve ~I,p, bVace ~ boca "efendi, ağa; ev sahibi; aziz; yaşlı; zengin; hakim, vali, 

cemiyet sahibi" gibi. 2. Dal-ı mühmele ?:ikr olunaca~ mevzicdir: J,p, bVad ~ bVod 

"o, kendisi, özü" gibi. 3. Ray-ı mühmele ~ bVar ~ bVor "çok aydınlık; güneş; tat; 

az yiyecek; borden 'den ism-i fail ve jiil-i emr" gibi. 4. Zay-ı mucceme ("jJ.:i.. bVazem 

~ bVazm ~ bVozm "buhar, sis, kör duman" gibi. 5. Şfn-i mühmele .::ı...u,p, bVast ~ 

bVost "ada, cezire; yorgun" gibi. 6. Şfn-i mucceme ,j;.,p, bVaş ~ bvoş "güzel, hCtb" 

gibi. 7. Nün ..G,p,ı abvand ~ abvond ~ abvund "din bilgini, vaiz" gibi. 8. ha' w,p, 

bVahle, bVolıle "egri, çarpık" gibi. 9. Ya-yı ta~tanfva~ic olan mevzidir <L!:,p, bVayle 

~ bVoyle "ahmak, cahil" gibi. Lakin iltihas ma1;ı?:Ürundan naşi Jı:,p, bVeş ~ bViş 

"kendi, kendisi" ve .:,:;...t:,p, bVeşten ~ bVişten "kendi, kendisi" maddelerinde ba', 

meksür; ve ~i abvar ~ abvor ~ abvur "hayvan yemliği; ahır" ve ~I.>:!-" mIr-abvar ~ 

mIr-abvor ~ mIr-abvur "ahır emiri" maddelerinde maimüm ~ıra'at olunur ve 

nevadir ~abIlindendir. BK2. ı8 

« ..ıJ..ls-cı Macdüle » 1;ıIn-i telaffu?da kendüden 1;ıarf-i abire cudül olunan vavdır ki 

ekşeriyya « t » ~arjinden şO!Jra ve elifden evvel gelür; ve « L;.» 1;ıarfinin fet1;ıasını 

beyne 'l":fet~ ve 'i-iamm ol~unmaya sebeb olur; ve baczen de « L;. » dan şO!Jra ve « ~ 
» dan evvel getirilür ki « L;. >>nıl) kesresi beyne'i-iamm ve'l-kesr lpra'at olunsun. 

Bul)a vav-ı calamet ve vav-ı işmam da denür. « ~I,p, bVace ~ bovace .jAı,p, bVaher ~ 

bovaher "kız kardeş"; ıJ...ı--i'- bViş "kendi, kendisi", ~..f'- bVid "ekin, hasıl, ekinlik"» 

gibi; ve « L;. » dan şO!Jra « JIJ , ve i.) ve i.; ve ~ ve ~ ve ~ ve Lı. » dan evvel 

gelen vavlarıl) ekşerisi de vav-ı macdüledir. « J;" bVod ~ bVad ~ bovad, ;;,. bVor ~ 

bVar ~ bovar, ~r;.. bVazm ~ bVozm ~ bavozm, ~~ bVast ~ bVost ~ bavost, ...;:~ 

bVaş ~ bvoş ~ bavoş %;.., abvand ~ abvond ~ abvund ~ abavond, ili;' bVahle, 

b V olıle ~ bavolıle » gibi ki bu kelimelerde bulunan « L;. » lar beyne' l-fet~ ve 'i

iamm ~ıra'at oıunma~ şIve-i lisan i~tizasındandır. MUF. 147. 

... Baczı FarsI kelimelerde ( t ) ~arfinden şO!Jra ( i ) ve ( is ) İle beraber vav ile elif 

veya vav ile ya arasında bir tek şada ç*arır: ~I,p, b vace, b I,p,~ bayr-b Vah, ..GJ~,p, 

bVişavend gibi. KT. 1480 

Örneklerde de görüldüğü gibi bı ile vav-ı macdUle arasındaki elitler uzun olarak 

telaffuz edilirken, ötekiler kısa ve Farsçada fethaya yakın, Osmanlı Türkçesinde 

ise ötreye yakın olarak söylenmektedir. BK yazarı, sözlüğünde vav-ı maCdUleli 
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~J~ Jt~ Vav-1 macn1f, Ste. 1447131 , 1272132; KT. 1480133; BK-2. 17134 

Bilinir vav, Kalın ve uzun okunan vav 

<l,ğJ~ JIJ Vav-1 macn1fe, MUF. 146135 Bilinir vav, Uzun okunan vav 

~ JIJ VaV-1 mechül, Ste. 1447136; 1272137; KT. 1480138; BK-2. 17139 

Bilinmez vav, Yaz1lan fakat sadece ötre okunan kısa vav 

131 

132 

133 

134 

135 

137 

138 

139 

kelimeleri -bviş, bVişten ve abvur dışmda- "m~ftüba" bölümünde göstermiştir. Ziya 

Şükiln (ZŞ) bilinen sözlüğünde yukarıda gösterilen vav-ı maCdUleli kelimeleri 

çoğunlukla son şekliyle okumuştur. Yukarıda geçen vav-ı macdaleli kelimeler 

genellikle aslma uygun olarak kısa telafffuz edilegelmişse de "bViş", "bVişten" 

"b vişavend" kelimelerinde aslen kısa olan iii, Osmanlı Türkçesinde uzun Iii itibar 

olunmuştur. bk. Red. 875 Yazı çevriminde de sorun olan bu konuya bazı 

araştırmacılar dikkat çekmişlerdir. Prof. Dr. İsmail Ünver, Çevriyazıda Yazım 

Birliği Üzerine Öneriler, AÜ Dil ve Tarih-CoğrafYa Fakültesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü, Türkoloji Dergisi, XI. Cilt ı. Sayı, Ayrıbasım, AÜ Basımevi, 

Ankara 1993 s. 75 ve Prof. Dr. Tulga Ocak, "Labial Hı 'nın Çeviriyazıda Yazımı 

Sorunu, Çağdaş Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış", Nevin Önberk Armağanı, 

Simurg Yay. Ankara 1997, s. ı67 

it is either pronounced ü, as in old Arabic (hence rnacrilf "known,'). .. Ste. 1447 

(The letters ,,'_and ıS ;-) having the sound of ü and i respectively, as known to 

the ancient Arabs Ste. 1272 

... İkinci !:ıalinde ise cArabide zarnrneyi ta~viye edüp şalfıl ve memdüd IÜ/ gibi 

o~unur: J.".,. cüd, ~.".,. mücib gibi. FarsIde dabı ekşeriyya bu telaffu:p mu!:ıafa~a 

eder. KT. 1480 

J}.lsrn-ı şani "~"yı..o "I" vav-ı macri1:f'dur ki telaffu~ !:ıalinde geregi gibi vazı!:ı ve 

rnüteCayyin olur; ve bu vavıl) mac-Ifabli hemışe mazmümdur: »'-" sür "düğün" ve J 

"J dür "uzak" ve)j zelü "sülük" ve ~ gülü "boğaz" gibi ... BK-2. 17 

Kelimat-ı Farsiyyenil) meyanında bulunan vavlar üç nevc.dir: Biri « ô"yı..o macrüfe » 

digeri « .ıJ~ mechüle » ve biri de « .ıJ".a... macdüle » dir. « Ô,Jyı..o MacroJe» !:ıarf-i 

medd olup batten ve laf~en sabit olan yaCni telaffu? balinde geregi gibi vii?ıb ve 

müteCayyin olan vavdır. « ..l.9J dür, l.SJJ roy » gibi. MUF. 146, 147 

... Sounded o, as in "more" (called rnachül "unknown" to Arabic invaders, although 

it has now in arabic itself almost entirely superseded, the pronunciation ü, whilst 

the latter, on the other hand, has become all but universal in Persia) Ste. 1447 

... To the sounds o and e, cal1ed rnechül "un-known" Ste. 1272 

... Baczen mebsü! olara~ 101 gibi o~unur: ':-'~ bub, .;.~ boş, ıP§. guş, üfi. gon gibi. 

KT.1480 

... Bu vav-ı macrüful) rnu~abili "~ "I" vav-ı mechüf'dur ki keyfiyeti bi'l

rnu~ayese derk olunmağı1a bir esse ~lsrn cadd olunmayup rnütetaffilen ~ikr 
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4.l~ "b VaV-1 mechiile, MUF. 146140 Bilinmez vav, Ötre okunan vav 

[fo "I" Vav-1 mefm]:ı, BK-2. 17141 Meftuh vav, Üstün okunan vav 

~~ "I" VaV-1 rnekmb, BK-2. 17
142 Yaz1lır vav, Yaz1lan fakat 

okunmayan vav 

<CıS:L..u "I" VaV-1 sakine BK-ı. 254, BK-2. 191143 Sakin vav 

~ "I" Vav-1 taşgir, BK-2. 17144; MUF. 146145 Tasgir vav'1, küçültme 

vav'ı 

140 

141 

142 

143 

144 

olunmuşdur; ve bu vav-ı mechülül) dabı ma-Ifabli da'ima mazmüm olur, lakin 

zammesine işbac verilmeyüp bafffce yaCni beyne'l-vav ve'z-zamme lpra'at 

olunmagıla vaviyyeti cüz'ice münfehim olur: ~ bor "jistıki renk; doru at" ve ~ 

bor "yiyecek, yiyinti ", ve y. bu "koku ", ve Y.-'-" sebu "testi" gibi. BK-2. 17 

... «4..I~ mechüle» batten şahit olup Ifıra'at olunmayanvavdır ki I:ıin-i lpra'atde 

duda15lar 15apanmayara15 ma-Ifabli zamm ile 15ıra'at olunan vavlardır. «JY:. gur "biz, 

mubanneş, namerd", ~ şur "tuzlu, çorak"» MUF. 147 

... Şaliş, (fo ."'.,, vav-ı meftüf:ıdur. Bu dabı üç 15ısımdır: Evvelki 15ısım vav-ı ratfdır. 

Bu dabı iki nevI üzeredir. Nevc-i evvel 15ariben ~ikr olundı' Nevc-i şani, ol vavdır ki 

mubatab tarafından mütekellimil) kelamma tetimme ve te~il olma15 üzere irad 

olunan kelimeye dabil olur ... İkinci 15ısım ol vavdır ki zamfr-i bariz-i münfaşıl-ı 

ga'ib olan "o"dan mubaffef olur ... Üçünci lpsım vav-ı za'iddir ki hemişe yaya 

muttaşıl ~ikr olunur... BK-2. 17 

... Birisi "":-,j&ı.,,1.,, vav-ı mektüb", gayr-i me!fu,?dur ki kilabetde şabit ve telaffu,?da 
salfıt olur. Bu VaVıl) istİ(mali üç nevIdir: Evvelki nev\ mücerred ma-Ifablini1J 
zammesini beyan içün mezfde olur. Zira bundan a15demce ~ikr olundugı üzere 

elta~-ı Farsinil) e15all maddesi iki I:ıarf ve hemişe evveli müteI:ıarrik ve şanisi sakin 

olur. Pes ta-i mazmümeki zamfr-i bariz-i bitabdur; ve dal-ı mazmüme ki "iki 

caded"e daldir; ve cim-i Farsiyye-i mazmüme ki "edat-ı teşbih"dir zammeleril) 

beyan ve süküt ve teval~15uful) şıI:ıI:ıati içün bir vav-ı resmi ki mektüb ve gayr-i 

melfü~dur. İlI:ıal~ edüp jj tu "kendi", ve."J dü "iki", ve.JT çü "çün muhajleii; gibi, 
mişl, çünki". BK-ı. 22, 23; BK-2. 17. Halbuki BK'ın "jj tu" maddesinde şöyle 

denmektedir: jj tu, vav-ı mechül ile, "Ifat, Ifatmer, içeri, ifaymaif" ve vav-ı 

marrüfla, zamir-i bitabdur, "kendi, kendisi" maInasma ve "ziyafet". BK-ı. 254; 

BK-2. 191, LBK ı19 

jj tü, ... vav-ı macrüj1a, zamir-i bitabdur, aşhnda yall)ız ta'dur dibacede beyan 

olundıgı üzere teva1515uful) şıI:ıI:ıati içün vav-ı sakine ilI:ıa15 olundı' bVod ve bVişten 
maInasma gelür. Türkide "kendi, kendisi" ile taCbir olunur... BK-ı. 254; BK-2. ı91 

... Rabi\ ~ ."'.,, vav-ı taşgfrdir, kaf-ı taşgir gibi. Bu dabı hemişe sakin olur. 

Meşela, oglancagız ve 15ızcagız diyecek yerde d~ püserek ~ piserek ve dfoJ 

dubterek dedikleri gibi .,,~ püserü ~ püserev ve ."foJ duljterü ~ dubterev dabı 
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b~l,) "I" Vav-ı za'ide, BK-2. 17146 Zait vav, Ötre okunan vav 

d t Jg~ W~ "b Vav-ı ma~büza-i şa~ile (kalın, kapalı vav) KT. 14, 1480147 

Art, dar, yuvarlak ünlü = LU! 

~ W~ "b Vav-ı ma~büza-i hafife (İnce, kapalı vav) , KT. 14, 

1480148 Ön, dar, yuvarlak ünlü = IÜ/ 

,ı1Jg~ tb~ "I" Vav-ı mebsüta-i şalple (Kalın, açı~ vav), KT. 14, 1480149 

Art, geniş, yuvarlak ünlü = 101 

~ tb~ "I" Vav-ı mebsüta -i hafife (İnce, açı~ vav), KT. 14, 1480150 

Ön, geniş, yuvarlak ünlü = löl 

~ W~ ~ Zamme-i ma~büza-i şa~ile KT. 854
151 (Kalın, kapalı 

ötre), Art, dar, yuvarlak ünlü = LU! 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

derler ve gahice teraI:ıI:ıum ve taltif mev~i(inde dabı isti(mal olunur. BK-2. 17; 

MUF·146 

« ~ "b Viiv-ı taşgir» kM-ı taşgir gibi kendüsi da'ima siikin ve mii-If;abli 

meftü~dur, ba(zen de mazmümdur. « ~~ püserev ve ~fo~ dubterev, ~ nikü [~ 

niko ~ nikü Ste. 1443; ~ nikü Red. 2118; ~ nigü ~ nigü KT. 1479] » gibi. MUF. 

146 

« b~lj "b vav-ı zii'ide » mii-lf;abliniIJ zammelerini beyan, ve süküt ve teva~~ufulJ 

şıI:ıI:ıati içün ziyade ~ılınan ve-ya-bud esmii'-i a(ıam iibirleri işba( olunara~ ~hüra 

gelen viivdır ki birine zii 'ide digerine viiv-ı işba' denür. « y tu, "J dü, Jr çü » 
kelimelerinde olan vav zii'idedir. MUF. 146; 'Jr çü, çu, When; then; thus, as, in 

the same manner, /ike, since; if so be; for as much as Ste. 401 " 

... Türkçede ise ~arf .. i imlii şıfatıyla dört telaffu~ı vardır ki cümlesi de melf;şür olup 

memdüd olf;unmaz: Birincisi ma~büz ~a~il (If;apalı, If;alın) ki (Arabideki gibi olup 

işaretsiz yazılması i~tiza eder: -y. bu,,,,....t şu, J-J-Y. bulmaif;, jJ.::."f ucuz gibi ... KT. 1480 

... İkincisi ma~büz bafıf (If;apalı, ince) ki bunulJ bafifi ya<ni Fransızca LU! ve 

Almanca lül gibi olup bu kitabda üstünde bir nolga ile işaret olunmuşdur: d....t"J 

düşmek, dJfi gülmek, ı"'''';''1 üzüm gibi ... KT. 1480 

... Üçüncisi mebsüt ~a~il (açık, kalın) ki Avrupa lisanlarındaki 101 gibi o~unup 

üstünde bir medd işareti vaz<ıyla tefr~ olunmuşdur: ~ yol, J.o.»:ı bozmaif;, J.o,;i 

If;omalf; gibi ... KT. 1480 

... Dördüncisi ise mebsüt bafif (açık, ince) ki Almanca löl gibi o~unup üzerine iki 

nolga vaz<ıyla işaret olunmuşdur: ~ söz, jfi göz, do~ görmek dJ,,1 ölmek gibi ... 

KT.1480 

Zamme ötrü denilen [ " ] I:ıareke ki lisanımızda dört dürlü tela./Ju:f olunur ve 

ek~eriyya [ " ] I:ıarfiyle yazılır: Zamme-i ma~büza-i ~a~ile, -y. bu gibi; zamme-i 
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~ W~ ~ Zamme-i ma~hı1za-i bafife KT. 854 (İnce, kapalı ötre), 

Ön, dar, yuvarlak ünlü = lü 

dtJğ~ tb~ ~ Zamme-i mebsüta-i §a~ile KT. 854 (Kalın, açık ötre), 

Art, geniş, yuvarlak ünlü = 101 

~ tb~ ~ Zamme-i mebsüta-i bafife KT. 854 (İnce, açık ötre), 

Ön, geniş, yuvarlak ünlü = löl 

.A He 

II H, ha', AL Ste. 1484;.A, II ha', Ar. vulg. he, Red. 2ı53;..4ı he, ha', Ar. 

KT. ı502, ı503; ha', BK. 829 (6ı6) 

~i (SU Ha-yı aşli, ŞB. 5152 Asli he, Asıl he 

~ FU Ha' -i hevvez, Ste. ı484 Hevvez birliğininhe'si, Hevvezdeki he, 

Hevvezin he' si 

~ (SU Ha-yı hevvez, Red. 2153153 Hevvez birliğinin he'si, Hevvezdeki 

he, Hevvezin he' si 

Fl.i;.I FU Ha' -i ibra', BK-2-227154 Gizli he, Örtülü he, "i" okunan he 

llJJ.lo FU Ha' -i müdevvere, Ste. 1484155 Müdevver he, Yuvarlak he 

~.) FU Ha' -i resmiyye, KT. ı503156, ŞB. 4,5 Resimde (yazılışta) "he", 

(gerçekte "e" okunan he) 

~.) (SU Ha-yı resmiyye, Red. 2ı53157 Resimde (yazılışta) "he", 

(gerçekte ({e" okunan he) 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

ma~büza-i bafife, u§. gün gibi; zamme-i mebsuta-i şa~ile, J,: yol gibi; zamme-i 

mebsüta-i bafife, ~ söz gibi. KT. 854 

... uı iki ~ısımdır: Birisi ha-yı aşlıdir ki telaffu'f olunur bL. mah ve bL:;.. cah ha'sı 

gibi; ve birisi de ~.) PUı ha'-i resmiyyedür ki resm olunur ya<ni' kitab olunur 

amma telaffu'f olunmaz <G.....J deste ve <G......t beste ha'ları gibi, b~ babşende da1:u bu 

~abi'ldendür. ŞB. 4,5 

... The letter b of the ~i formula;-formal name ofletter b. Red. 2153 

~ çi, ibra' -i ha ile ... BK-2. 227 

... Round ha Ste. 1484 

... ijaHımızda dabı esma' -i <ArabiyyeniI] abirinde ve I:ıalet-i va~fda ( b ) den 

mübeddel olara~ ve Farsi' ve Türkçe kelimelerde abirinde « .ı:&... PUı » ve « ~.) PUı 
» ismiylefet~a gibi o~unara~ ~ar:f-i imıa <add olunur. KT. 1503. 

... A vowel b at the end of a word. Red. 2153 
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~ FLıı Ha'-i sekte, KT. 1502 Sekte he'si, Kesme he'si, Durma he'si (bk. 

dipnot 151) 

c.s Ye 

c.s Y, ya', Ar. Ste. 1522; ya', Ar. vulg. ye, Red. 2177; ye, ya', Ar. KT. 

15 19, 1520 

~ F~ Ya'-i (ya-yı) batni, ŞB. 3. Gizli ya, İçteki ya, Yazılmayan ya, 

Tamlama kesresi ya'sl. Be-nam-ı I:Iudavend-i can-aferin / I:Iakim-i 

sügander-zeban-aferin. "Bu kitabın tasnifıne ve tedvinine can yaradıcı 

Hudavend'in dilde söz yaradıcı Hakim'in namıyla ibtida eyledim." 

şiirindeki "Be-nam-ı I:Iudavend" ve "I:Iakim-i sügander-zeban-afe~in" 

deki tamlama kesreleri ya'sı gibi. 158 

jcIJ F~ Ya'-i (ya-yı) :fficil, Ste. 1523, PAED 1409 Yapıcıya. Ediciya. Bir 

işi yapanı gösterir. Cengi 'Cenk eden, savaşçı'; l).ikmeti 'hikmet 

gösteren' gibi. 

~t;.;. F~ Ya'-i (ya-yı) l).itabi, Ste. 1523, PAED 1409, MUF. 149 İkinci 

tekil kişi ya'sl. İsimlerin ve fıillerin sonuna eklenir. Gofti 'Söyledin'; 

Güyi 'Söylersin' gibi. 

~ F~ Ya'-i gutti, Ste. 1522, Red. 2177159 Hutti birliğinin ya'sı, 
Huttideki ya, Hvttinin ya' sı 

c.s)~' F~ Ya-i (ya-yı) istimrari, Ste. 1523, PAED 1409, MUF. 153 

Süreklilik ya'sl. Devamlılık ifade eder. Tekil ve çoğul üçüncü kişi 

çekimleriyle, tekil birinci kişiye gelir. Hemi amedi 'Devamlı gelir idi' 

t.~' F~ Ya'-i (ya-yı) işba', Ste. 1523, PAED 1410 Doldurma ya. 

158 

159 

Nazımda ve zin gereği ölçüyü tamamlamak için kullanılır. 'Kemali' 

yerine 'kemali' denmesi gibi. 

Bii-yı müfrede-i meftüf:ıa Hırside ba-yı carrenülJ cemiC macnalarında müstaCmeldir. .. 

Nam, isim maCnasına laf~dur, ve tIudavend'e izafeti ıamiyyedür. MimülJ kesrini 

ol-~adar işbac eylemekdür kim andan bir yii mütevellid ola kim ol yiiya ~ ,,~yii'

i balnı derler. Zira telaffu,? olur amma ~ahirde kitiibet olunmaz ... Zira bu ya mımü1J 

kesresini işbiic eylemekden Q.aşıl olan yii-yı balnıdir. .. ŞB. 3, 4. 

... ~ ofthe ~i formula ... Red. 2177 
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~1.:1 F~ Ya'-i (ya-yı) liya~at, Ste. 1524, PAED 1409, MUF. 151 Layıklık, 

uygunluk, değerlilik ya'sl.. Liyakat ve istidat içindir. Küşteni 'ölmeye 

layık'; su.\].teni 'yanmaya layık' 

w-JJ2-0 F~ Ya'-i (ya-yı) macrüf, Ste. 1523, PAED 1409 Bilinir ya. Okunur 

ya. Söylenişi açık ve uzun okunan ya' dır. Şir 'süt'; pir 'ihtiyar' gibi. 

4J-JJ2-0 F~ Ya'-i macrüfe, MUF. 154. Bilinir ya, Uzun okunan ya 

,)~ F~ Ya'-i (ya-yı) maşdar, Ste. 1524, PAED 1409, MUF. 150 Mastar 

ya'sl. Soyut ad yapan ya. isimlere eklenerek masdariyet anlamını ve

rir, yani soyut adlar yapar. Sonunda ha' -i resmiyye olan kelimeye ek

lendiğinde ha' -i resmiyye kaf-ı Farsiye döner. Merdi 'insanlık'; ben

degi 'kulluk' 

.u~ F~ Ya'-i mechüle, MUF. 154 Bilinmez ya, Yazılan fakat 

okunmayanya. Sadece esre okunanya. Sir 'tok'; şir 'arslan' gibi. 

~ F~ Ya'-i (ya-yı) mefül, Ste. 1524, PAED 1409 Edilgenya. isimlere 

eklenir ve bazı fiillerin nesnelerini gösterir. Dest-.\].atti 'elle işaret

lenmiş, işaret edilmiş'; lacneti 'lanetlenmiş' 

~~ F~ F~ Ya'-i mü~enna-i ta~tani, Ste. 1522160 Alttan iki noktalıya. 

b~ F~ Ya'-i m:ü~ennat, KT. 1519,1520 (Alttan) iki noktalıya 

ct.:ı~ F~ Ya' -i (ya-yı) müşabih, Ste. 1523, PAED 1409 Benzerlik ya'sl. 

Bir özelliğin birisinde bulunduğunu veya bir şeyin birisine benzediğini 

gösteren ya. "Zag be-ferr-i tu hema-i küned / Ser ki resed piş-i tu pa'i 

küned" şirindeki ya gibi. 

~ F~ Ya'-i (ya-yı) mütekellim, Ste. 1523, PAED 1409 Birinci tekil 

kişi ya'sl. Arapçada birinci tekil kişiyi gösteren ya' dır. Rabbi 

'Rabbim' gibi. 

~ F~ Ya'-i (ya-yı) nisbeti, Ste. 1524, PAED 1409, MUF. 150 ilgi 

ya'sl. Sadece isimlerin sonuna gelerek ilgi, ilişki, mensubiyet, ve ait

lik anlamları verir. Sonunda ha' -i resmiyye olan kelimeye eklendi

ğinde ha'-i resmiyye kaf-ı Farisiye döner. İrani 'ininlı'; .\].anegi 'eve 

mensup, evde yetişmiş 

160 .,. Ya doubly-dotted below" Ste. ı 522 
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~ ,ol: Ya'-i (ya-yı) şıfat, Ste. ı523, PAED 1410, MUF. 152 Sıfatya'sl. 

Tavsif içindir ki sıfatı mevsüfa bağlamak için sıfata eklenir. Meger 

himmet küned yek-dem mera yek merd-i danayi 'Meger bir nefes bana 

merd-i dana himmet ede' mısraCında bulunan "danayi" deki ya gibi. 

~lb..:i (SL: Ya-yı taI:ı.tani, BK. 852 (633) Alttan (iki noktalı) ya 

ct;.:ılb..:i ,ol: Ya'-i taI:ıtaniyye, KT. ı5ı9,1520161 Alttan (iki noktalı) ya 

~ ,ol: Ya'-i (ya-yı) tenkir, Ste. ı523, PAED ı410, MUF. 152 Belirsizlik 

ya'sl. Ya-i vaI:ıdet gibidir. Birlik, teklik anlamı verir. Sonunda ha'-i 

resmiyye olan kelimeye gelince hemze şeklinde yazılırak 'ya' gibi 

telaffuz olunur. ijane'i 'bir hane'; ~alimi 'bir zalim' 

b~,J ,ol: Ya'-i (ya-yı) vaI:ıdet (vaI:ıed) = ya'-i ten~ir, Ste. ı524, PAED 

1410, MUF. 152 Birlik, teklik ya'sl. Ya-i te~ir gibidir. Belirsizlik 

anlamı verir. bk. Ya' -i ten~ir 

~i..) ,ol: Ya'-i (ya-yı) za'id, Ste. 1523, PAED 1410, MUF. 153 Artık ya. 

Söz güzelliği ve zorunluluk için getirilir. Ya-yı vi~aye, ya-yı tavşif, 

ya' -yı mevşüle ve mevşüfeler de ya-yı za'idden birer kısımdır. 
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