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DIL VE TARIH COGRAFYA FAKULTESI
TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ'NDE

UYULACAK YAZıM ESASLARI

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz KURT*

Ülkemizde Arap harfli yazıların Latin alfabesine,çevrilmesinde, Av..,
rupalı müsteşrikler (oryantalist, şarkıyatçı) tarafından geliştirilen ve İslam
Ansiklopedisi'nde uygulanan transkription alfabesi kullanılmaktadır. Bu
konuda bir tartışma olmarnakla beraber bu harflerin ihtiyaca kati gelme-
diğ i durumlarda ise her bilim adamı kendisine göre bir çözüm-yolu bul-
maya çalışmaktadır. Buna örnek olarak kimi Türkçe kelimelerde geçen ve
"d" sesi veren "kalın t" yani " J. " harflerinin nasıl gösterileceği konusu-
nu verebiliriz." ..ı. i "kelimesini "ada" mı, yoksa "ata" mı yazacağız.
Bunun örneklerini çoğaltmak mümkündür. Kef ile yazılıp "y" okunan
"Kaf-ı yayı" ~'v" okunan "kaf-ı vavı"'ler için de hiçbir işaret belirlenmiş
değildir. Bu yüzden" ~ "kelimesi "bek", "beğ", "bey" şekillerinde
transkrib:e edilmekte, imla birliği sağlanarnamaktadır.

Şinasi Altundağ tarafından hazırlanan ve dergimizde uyulacak trans-
kripsiyon ve imla kaidelerini belirleyen esaslar 1964 yılında çıkan ikinci
sayıda yayınlanmıştı(l). Ancak bunun üzerinden 30'yıla yakın bir zaman
geçmiş olduğundan aynı konunun yeniden ele alınması gerekmiş, bir iki
nokta dışında kabul edilen bu 'esaslara uyulmuştur.

Transkripsiyon için "çeviriyazı" deyimi aslında güzel bir deyim ol-
masına rağmen yaygınlaşamamıştır. Bazı kimselerin transkripsiyon ifade
etmek üzere ''Türkçeye çevinnek", ''Türkçeleştirmek'' deyimlerini kullan-
maları hiçbir şekilde hoş görülemez. Çünkü yapılan şey Türkçeleştirme
değil, Türkçe olarak Arap harfleriyle yazılmış bir metni bugünkü alfabey-
le aynen ifade etmektir. Bir ekleme-çıkarma söz konusu olmadığı gibi bir
sadeleştirme de yapılmamaktadır.

Arapça tamlamaların gösterilmesindy ise 3 ayn yol izlenmektedir:

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi.
(I) Şinasi Altundağ. "Dergimiz İçin Kabul Edilen Transkripsiyon Ve 1mıa Ka'ideleri",

Tarih Araştırmalan Dergisi. 00,3 (1964), s. 403-407.
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Kaf-ı vavi

<;~.?~ gUvercin (gUğercin)

•.J5~ gövde (göğde)

~~ sövmek (söğmek)

~JJ dövmet (döğmek)

a) İslam Ansiklopedisi'nin transkripsiyon metoduna göre tamlamalar
yazıldığı şekliyle "Seyf al-wn", "NUr al-din", Hayr Allah, Cfuni' al-
tevanh" şeklinde verilmektedir. Bu metara İslam Ansiklopedisi'ne mün-
hasır kalmış, yaygınlaşmamıştır. .

b) Genellikle tlMıiyatçılar tarafından kullanılan, tamlamanın okunu-
şunu esas almakla birlikte kaynaştırma takısımn ayn yazılması yoludur.
"Netayic ül-Vukfiat", "Dar ül.,Hadis", "Nehc ül-Feraws" şeklinde Arapça
tamlamalar transkripsiyon edilmektedir. '

c) Üçüncü yol en yaygın olarak kullanılanıdır. tÜ. Edebiyat Fakülte-
si,A.U. Dil Ve Tarih-Coğrafya fakültesi başta olmak üzere birçok akade-
mik çevrede bu transkripsiyon metodu kullanılmaktadır. Bu usule göre bi-
rinci kelimenin sonu ötre ok.ınarak üstten bir virgülle aynlmakla,
kaynaştırma lam'ı veya şemsi harf virgülle "tire çizgisi" arasında gösteril-
mektedir: "Şeyhü'l-islam", "Da-rü'l-Harb", "Tacü't-Tevanh", "Cfuni'ü'd-
Düvel". Ancak bu ana kuralda meydana gelen değişiklikler vardır, bunlar
üzerinde ilerde daha aynntılı olarak durulacaktır.

Tarih Araştırmaları Dergisi'nde kullanacağımız alfabe İslam Ansik-
lopedisi'nin transkripsiyon alfabesi olacaktır. Tamlamalann g~sterilme-
sinde ise yaygın olarak kullanılan 3. yol izleoecektir.

Kaf-ı yayı denilen kef harfleri Türkçeye mahsus olduğundan bazı
dilciler buna kaf-ı Türki adını vermişlerdir. Bu "kef"ler önceleri "yumu-
şak g" okunurken bir kısmı "ye" bir kısmı ','ve'''ye dönüşmüştür. "Ye"'ye
dönüşenlere "kM-ı yayi"; "ve "'ye dönüşenl~re "kM-ı vavi" adı verilmiştir.
Bunları bugünkü söylenişe uygun olarak yazmak herhalde en doğru yol-
dur. Bu 'harfleri ifade etmek üzere kullanılan ayn bir işaret de mevcut de-
ğildir. Bu tür kelimelerin sayısı az olduğundan bunların aslında "kef' ile
yazıldığımn bilinmesi gerekir.

Kaf-ı yayİ

..ılr bey (beğ)

~i eğlence

.il eğer
~ ~ J değirmen

Ayn (Ayın)

"Ayn" harfi harekeli ise a, ı, i, o, ö, u, ü olarak okunabilir., Bu sesle-
rin "ayın" harfinden doğduğunu göstermeki çin bu transkribede sol üst
köşeye "ayn". işareti" "konulur. "Ayn" harekesi sükt1n ise ses vermez,
harf değeri yoktur. "Ayn" harfinin bulunduğu yere ayn işareti konulur ve
geçilir. Kelime başında bulunan ayn harflerini göstermek için ayn işareti
kullanılmayacaktır.



DTCF TARİHARAŞTIRMALARI DERGİSİ'NDE UYULACAK YAZIM... 297

.ı.,& abd .:ı~ Osman l&.J du'a
~l&. abid ~~ Osmanlıca UJlA.. sa' adet

~l&. aciz ~ ömer ~JLu ma'arif

J'..r Aziz ~ Ömr .:.;.,Lumu'avenet
J>r ırz rJ4S- umOn;ı ~ ~ şa'ir (arpa)
Jr ırk ~ ulema \ rL.:. şa'ir

~ İsmet ~ uy(ln ı;a.:. şu'ara

~ illet J.,~ , udOI C:--' men'
~ ilm .:ı'~ unvan ";;J def

Kelime sonunda bulunan ayn ( ) harfi ha-i resmiye ile birlikte "a"
olarak okunur. Bu durumda bu "a" harfinin soluna ayn işareti konulur:

..w kal'a ...J.i kıt'a ....ı.Li.o mukata'a

...,;1., vw'a WJ refa

Kelime sonunda bulunan ayn ( ) harfi ye harfi ile birlikte uzun i (I)
veya ismin ı-i hali olarak okunur. i veya ı-i okunan ayn harfinin soluna
ayn işareti konulur. .

bayi'i (satıcısı)

hal' i (indirilmesi)

metbu'ı (metbO'u)

tab'ı (basılmıisı)

tabi'i

...ry nev'i men'i (engellenmesi)

def'i (kovalması)

...r'yl enva'i ...r'yl enva'ı (tUrleri) ...r~
..,...lü kat'i ..,...lü kah (kesilmesi) A

* ~ ta'cız, ~ ta'kib, ~i a'zam gibi ikin- '
ci heeede sessiz ayn harfi bulunan kelimeler İsmail Hakkı Uzunçarşılı
gibi bazı tarihçilerimiz tarafından yanlış olarak taciz, takib, azam ~k1in-
de transkripsiyon edilmiştir. Bu tür kelimeleri ta'eiz, ta'kib, a'zam şeklin-
de transkripsiyon etmek gerekir. Tam transkripsiyon yapılmıyacaksa bile
buradaki okunmayan ayn harflerini "a" olarak yazmamalıyız. Ayn harfi-
nin "uzun a" olarak okunmadığı kesindir. Bu sebeple tam transkripsiyon
yapmayacaksak bu tür kelimeleri taciz, takib, azam yazabiliriz.

Hemze

Kelime başında bulunan ve elif harfi üzerinde gösterilen hemzeler
çoğu zaman yazılmadığı gibi transkripsiyonda da gösterilmez:

rJ' elem' .;,eser ,:",JI edeb

"Hemze" bir harf durumunda ise sol üst köşeye konulan" " işareti
ile gösterilir:
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;. j.ô mu' ahhar ~ neş'e

J:Iemzenin harekesi sükOn olduğunda harf değeri yoktur. Hemze bu-
lunan yere hemze işareti ( ) 'konulur ve geçilir:

.ı••..•t.. me'mOr .~ cüz'

Sonda bulunan hemze ye harfi ile birlikte ı, i, ü veya i okunur:
..)~ cUz'j ~ şey'i ..).ı.,.. mebde'i
'. cüz'U~.r:

* tillet hemzeleri için bir işaret kullanmaya gerek yoktur.

"
~~ı~ .~j.; tezkire'i padişahi

.J-"~ . wL&.. mukita'a-i hUmayOn
•.;;I.uIJ kal'a-i Ankara

,_ i. maıba'a-i amire.f'~"~

Transliterasyon

Herhangi bir dildeki okunuşu kestirilemeyen bir kelimeyi yazıldığı
şekliyle bİ!: başka alfabenin harflerine çevirmeye transliterasyon denil-
mektedir. üzellikle okunuşu şüpheli olan özel adların yeni yazıya çevril-
mesinde bu yola başvurulmaktadır. Bazı yazarlar ise bu şekildeki kelime-
lerin klişelerini veya eski harflerle yazılışım vermeyi tercih etmektedirler.
Transliterasyon örnekleri:

J!.ı dyr; ı.S.r, .J.Jı.ı"&' Gvrdvn, Pyry; ı.SJ'~J Jynvbry

Bazı yazarlar ise harf isimlerini yazmak suretiyle transliterasyon
yapmaktadırlar. ..,..,..•..•Mim, vay, sad, ye; .Jlj je, elif, nun.

Bu genel bilgilerden sra transkripsiyon sırasında karşılaşılan bazı
güçlükleri maddeler halinde açıklamak istiyoruz. Bunlardan çoğa aslında
üsmanlıca'mn bilinen kurallarından olduğunu kabul etmekle birlikte
toplu olarak yeniden hatırlatılmasında fayda görmekteyiz.

* Tasarruf, umOr gibi yuvarlak söylenişe sahip kelimeler Farsça ku-
rala göre izafet kesresi ile tamlama yapıldığında tam1ama "ı" veya "i" ile
gösterilir. Bunun "umOr-u devlet" şeklinde yazılması son derece yanlıştır.
Biz söylerken Türkçe'nin büyük ünlü uyumu kuralına uyarak yuvarlak
söyleriz. Ancak yazılırken bu tamlama son harfin kesre okunmasıyla ya-
pıldığı için "ı" veya "i" yazmak zorundayız. Rahmetli Şinasi Altun~ağ'ın
bu tür tamlamalarda "Türkçe ahenk ka' desine uyulmayacak esasında ol-
duğu gibi yazılarak Türkçenin dışında bırakılacaktır" önerisi(2) "u" ve "ü"

(2) Şinasi Altundağ, "Dergimiz ıçin Kabul Edilen Transkripsiyon Ye ımla Ka'ideleri",
s.405.
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harfleri için doğru olmakla birlikte her zaman "i" ile göstermek bir kural
olarak konamaz. ~ Jp "hukOk-i milliye" yerine "hukOk-ı
milliye" 'yazılması işin özüne uygun olduğu egibi söyleniş bakımından da
kolaylık sağlar. Bu bakımdan izafet kesresinden doğan tarnlamalarda son
harf kalın ise tarnlama "ı" ile; ince ise "i" ile gösterilmelidir.

der tasarruf-ı Ahmed;

kütüb-i sitte
umOr-ı devlet,

resm-i arOs.
udOI-ı memleket

*

*~ıakça kelimesi dilimizde akçe şeklinde de söylenmektedir. Belge-
nin yazıldığı zaman ve yerde nasıl söylenmiş olduğunu bu kelimenin ek-
lerinden anlayabiliriz. Eki kaf veya gayın ile yazılmışsa akçalık, akçalığı
şeklinde; kef ile yazılmışsa akçelik veya akçeliği şeklinde transkripsiyon
etmek gerekir.

* .J.o mudd kelimesi tahıl ölçü birimi olup yaklaşık 513 kg ağırlığın-
dadır. Ttirkçede mudd veya müdd şeklinde söylenmektedir. Bu kelimenin
. de ne şekilde okunması gerektiği aldığı kef veya kaf' a bakılarak anlaşıla-
bilir. Mudd kelimesinden sonraki ekinin kaf ile yazıldığına bakacak olur-
sak kelimeyi mudd, muddluk, muddluğun şeklinde okumak gerekecektir.

.J~ mestOr (örtünmüş); .UL. mastOr (satırlanmış)
t.,.,.... metbO' (uyulan) ; t..,.,J.... matbO' (basılmış)

gibi yazılı şIarı ayn olduğu halde okunuşları birbirine yakın olan keli-
melerin imlasında dikkatli olarak "tı" kalın bir harf olduğue için "mim"i
kalın okuyarak iki kelime arasındaki anlam farkım belirtmek zorundayız.

* ..:...1..... hıraset (korumak); .:.:1..... haraset (ekincilik) anlamındadır.
Bazı sözlüklerimizde bu iki kelime de biraset şeklinde yazılmış olmasına
rağmen korumak anlamında hıraset, ekincilik anlamında haraset kullan-
mak gerekir. "Hı.fz u bıraset", "ziraat ü haraset" deyimlerini bir arada ha-
tırlamak yararlı olacaktır.

* Arapça bazı kelime kalıplanmn Türkçemizde seslendirilmesi
mümkün olmamaktadır. Fikr, ilm, süls, kibr gibi kelimeleri tam ifade ede-
mediğimiz için çoğu zaman fikir, ilim, sülüs, kibir şeklinde söylemekte
ve yazmaktayız. Ancak metin transkripsiyon ederken bu Arapça kelime-
leri asli şekilleriyle yazmak daha doğru görünmektedir.

msf-ı ~er,
rub' hisse,, ,

süls-i malikane,
talib-i ilm.

hums hisse,

* ~ "beca" kelimesi Farsça olup yerinde, münasip, uygun anlamı-
na gelir. Tamlama halinde "beca-yı" şeklinde gösterilir.
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* ..sı/. "beray" kelimesi l'için"anlanıında olup tamlamada izafet kes-
resi ile bağlanır. ~;sl/.. ,beray-ı masıahat: iş için, iş maksadıyla.

üN..sI/. beray-ı ticaret: ticaret için, ticaret maksadıyla.

* ~r .."örfiyye", "şer'iyye", "adliyye" gibi sonu ye ve dişilik
te'sinden gelen ha-i resmiye ile biten Arapça kelimelerin büyük çoğunlu-
ğu çift ye ile gösterilir.

* b, c, d ile biten Arapça ve Farsça kelimelerde bu harfler p, ç, t harf-
lerine dönüştürülmeyecektir.

'-:'P-- mektQb (~i ihtiyac' JJ-'-' mahdOd

* Arapça aslında sonu şeddeli biten kelimeler çift harfle yazılacaktır.

J.) redd ~ hadd Jil ekaU

* Gün ve ay adlan büyük harflerle yazılacaktır.

JJ~I..si4 Cemaziye'l-evvel

.;.~i t'"'J Rebi'u'l-lihir

Arapça ay adlaı:ımn yazınıında katib JJ~I.4 Cumade'I-OIa
şeklinde yaznıışsa bu isimler büyük harflerle yazılacaktır.

* Müessese ve tarihi olaylara ilişkin özel adlarla yapılan tamlamalar-
da bu isimler büyük harfle yazılacaktır.

';';IJ~I Encilmen-i Daniş

•.•~ ül..,J&:; Tanzimat-ı Hayriyye

* Eski Anadolu Türkçesinde ismin i halini göstermek üzere bazen
ha-i resmiyeden sonra "hemze" kullanılır. Bu şekilde olan kelimelerde
araya parantez içerisinde bir ye _harfi koyarak dönemin yazım özelliğini
göstermiş oluruz.

,-:,)i, "hisse(y)i alub";

'-:'J.J14 •••..•~ "came(y)ı çıkarob".

* Bugün "e" sesi ile telaffuz olunan bazı kelimeler eski yazıda "ye"
ile yazılmaktadır. Bunl~ bugünkü söyleyişe uygun olarak yazmak oku-
mayı kolaylaştıracaktır .

..ıLo.J".J vermek (virmek), ~J dem (dirnek). Özelolarak bu söy-
leyişi göstermek istersek bu şekilde "i" sesinden gelen "e"'lerin üzerine
birer nokta koyabiliriz. vermek, demek. '
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* "etmek", "eylemek" gibi yardımcı fiillerle yapılan birleşik kelime-
lerde esas kök tek hecel.i ise bitişik yazılacak, esas kök iki veya üç heceli
ise ayn yazılacaktır .

..ıl...;; i~ neşreımek

~ 1 J~ kabOl etmek

, ..ıJ,..;., i}la~ i intizar eylemek

* Unvan ve 'makam adlan büyük harfle başlayacaktır.
".;;.;.il Efendi

~ 'Bey
•~ Çelebi

L;~~I}i~i J~ Sadra'zam Fu'ad Paşa

* Eski yazıda dili geçmiş zaman takısı her zaman" ..s~" "dı, di" şek-
linde, soru takısı da her zaman "tf ,. "mı, mi" şeklinde gö~terilmektedir.
Aym şekilde sonda bulunan bazı ye harfleri de "ı, i" değil "u, ü" sesinde
okunmaktadır. Bunlan bugünkü söyleyişe göre yazmak gerekecektir .

..s..uJI oldu, ..s..uJI öldU, \ ..s..u~ gUidU, ..s..u".., soldu,

..,. ..s..uJI oldu mu?, ..,. ..s..uJI öldU mU?, ..,. ..s..u~ gUldUmU?, ..,. ..s..u".., soldu mu?,

..sj~ kuzu, ';JY. boru, ..sJ'~ köprU, ..s".~ kumru,

.)SoJI \o~lu, '~Y. bUkU, J.:J.! ~1 öyU~U, ..sjJI ~ Mecid ÖZU.

* "Bağçe", bugünkü dilde "bahçe'" olurken, "derzi'''ye artık "terzi"
denilmektedir, "Yigirmi" kelimesinin bugünkü imlası "yirmi" şeklinde-
dir. "Kazgan" kelimesi "kazan" şeklinde yazılmaktadır Bu tür kelimeler
transkripsiyonda ne şekilde gösterilecektir? "Etmekçi Halil" dediğimiz
zaman bunun "Ekmekçi Halil" anlarınnda olduğunu kaç kişi anlayabile-
cektir? Bu kelimeleri bugünkü söyleyişe ..göre yazdığımızda o dönemin
söyleyiş özelliğini ifade etmemiş oluruz. Oyleyse bu tür kelimelerde nasıl
bir yol izlenmelidir? Her halde doğru olan bahçe, yirmi gibi sıkça kullam-
lan ve bugün herkes tarafından bilinen kelimeleri yeni imlası ile yazarken
kazgan, etmekçi, derzigibi kelimeleri olduğu şekliyle transkripsiyon et-
mektir.'

* Sonu uzun elifle biten 1.;..1 ümena, :....•' üsera, 'rı ümera gibi
kelimelerin sonunda bulunan hemze Osmanlıca'da çoğu zaman düşmek-
tedir. Ancak bu kelimeler Farsça tamlamada muzaf olarak karşımıza çık-
tıklannda Osmanlı katipleri iki yol izlemektedir:

ı. Kelimeyi sonu uzun elif (elif-i memdOde) ile biten bir kelime
kabul ederek sonuna bir izafet ye'si getirmekte ve tamlamayı bu şekil-
de göstermektedirler. Bu durumda katibin yazısına uyarak tamlamayı
" -:JJ~~I.;..I " "ümena~yı devlet"; " ~ ..s i". i " ''ümera-yı
memleket" şeklinde transkripsiyon etmek gerekecektir.
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2. Katip bu tür kelimelerin sonuna heinze koymuş ise o zaman da
tamlamayı "ümena-i devlet", "ümera-i memleket" şeklinde yazacağız.

Bu tür kelimeler Arapça bir tamlamada karşımıza çıktığında genel-
likle hemzesi ile birlikte yazılmakta ve kelimenin son harfi hemze olarak
tamlamada yerini almaktadır.

~1~1'lr"jI.r.'1Emirü'l.ümera'j'l-kirarn

~L>..iJI, i...,>Jld Kebirü'l-kübera'j'l-fıharn.

* "el-mezbOr" ifadesi. genellikle ayn olarak yazılmakta ve buradaki
harf-i ta'rife dayalı olarak tamlama yapılmamaktadır .

•
J"'jll.J~ .Jo< J' "der yed-i Osman el-mezbOr" şeklinde transkripsiyon

etmekteyiz. Ancak kelime grubu tamamen Arapça bir deyim halinde ise
burada tamlama yapmak gerekecektir:

J"'jll ~..)wl..) "fi't-tanhi'l-mezbOr".

* Tarih kelimesi tefil babında olub te'den sonraki elif aslında elif-i
uzun okutan elif olmayıp hemzeyi taşıyan bir kürsüden ibarettir. Kelime
te'dıb, te'bir gibi bir kelimedir ve ta'rihşeklinde transkripsiyon edilmesi
gerekir. Aynı şekilde bunun ism-i (aili ve ism-i mefo.ıü de müverrih ve
müverrah olmayıp mü'errih ve mü'errah şeklindedir. Burada da çoğu
zaman Sadrazam ve Padişah kelimelerinde olduğu gibi Türkçeleştirme
yapılmaktadır. Ancak katibin bu kelimeleri aslına uygun olarak hemze ile
yazdığı durumlarda kelime esas şekliyle transkripsiyon edilmelidir.

* ~ tefil babında olan bazı kelimelerin ta'kıyb, tergıyb şeklinde
yazıldığım görmekteyiz. Burada tefil babının ekleme "ye" sini bir konso-
nant olarak göstermernek gerekir. 1930'larda yeni yazıya geçildiği sırada
ortaya çıkan bu türbelirsizlikler artık çözülmüş gibidir, Bu vokali ''1''
şeklinde şapka ile göstermek bugün yaygın olarak izlenen yoldur.
Umumileşmiş kabul edilebilir: ..,....,..&a; Ta'kib, ..;.-..-&; tefnk, ~ ta'yıb,

.;,.,l:ı.: tatbik.

* J'li kadir, .:ı~ cihan gibi Arapça ve Farsça kelimelerdeki "uzun
a": "a" vokalinin bazen "iki a" ile "kaadir, cihaan" şeklinde gösterildiği
görülmektedir. Bu tür kelimeleri "uzun a" vokali ile "kadir", "cihan" şek-
linde göstermemiz gerekir.
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