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ONSOZ

Bu mezuniyet cahsmasi Yakm Dogu Universitesi, Fen Edebiyat Faki.iltesi,Turk Dili
ve Edebiyan Bolumu, Yeni Turk Edebiyati kapsarru dahilinde yaprlrmstir.
Cahsmada Ahmet Rasim' in "Romanya Mektuplan" adh eseri aynnnh olarak
incelenmistir. Bu kapsam icerisinde maddi unsurlar incelenmistir. Yer vasrta ve zaman
unsurlan ile ilgili kelimeler bulunmustur. Bazi kelimelerin manalan belirlenen kaynaklardan
bulunarak yazilnusnr, Kaynak yetersizliginden dolayi bazi kelimelerin manalanru bulmakta
gucluk cekilmistir. Eser 166 sayfadan olusmaktadir. Bu eser icerisinde yer, vasita ve zaman
unsuru ile ilgili toplaml 73 kelime bulunmustur.
Bu cahsmada beni yonlendiren her turlu yardirru ve elestiriyi esirgemeyen mezuniyet
cahsmasi damsmam ve aynca bolum baskanmuz D09. Dr. 0. Bulent Yorulmaz' a tesekkur
ederim.
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GiRi~

Romanya Mektuplan , Ahmet Rasim' in 1916 Arahgi ile 1917 Ocagi arasmda
Romanya cephesinden tevsir-i Etkar gazetesine gonderilmis yazilardan olusmaktadir.
Romanya 1916 yilmda Birinci Dunya Savasi'na girmisti. Savasa girdikten kisa bir
sure sonra ittifak devletleri tarafindan agir bir yenilgiye ugratildi ve isgal edildi. Canakkale
ve Irak Cephesindeki Kut' ul Amara zaferleri dismdaki Osmanh Ordusunun kazandigi en
onemli basandir. Osmanh ordusu diger cephelerde basan kazanmazken, kamuoyunun ilgisi
Romanya cephesine cekilmisti. Bu sirada gazete mansetleri hep Romanya' daki durum ile
ilgilidir.
Matbuat-1 Osmaniye Heyeti de Romanya ve Galicya cephelerinde carpisan Osmanlsi
askerlerine gonderilmek uzere tutun toplarrusti. Bu tutun paketlerini Romanya' daki
askerlere ulastirma gorevini Ahmet Rasim uslenmisti, Ahmet Rasim 19 Arahk 1916'da yola
cikti. ilk duragi Sofya idi. Sofya'dan 22 Arahk 1916 tarihli ilk mektubu Tevsir-i Etkar
gazetesinin 28 Arahk 1916 sayismda Dobruca Yolunda bashgtyla yaymlandi. Toplam 21
tane olan bu mektuplar gazetede 28 Arahk 1917 tarihleri arasmda yaymlanrmsurve 1917' de
kitap halinde basilrrusttr.
Ahmet Rasim bu kitapta yaptigi yolculuklan, gittigi yerleri, gordugu insanlan,
karsilastigi insanlan, cesitli uluslarm ya~ay1~lanru kendine ozgu canh uslubuyla anlatir. Bu
arada savasm gidisi ve askerlerin durumu hakkmda da bilgi verir.
Ahmet Rasim' in 71 yil once yaymlananbu kitabi yeni harflerle ilk defa yaymlandi.

*

Genel indeksteki sayfa numaralari Romanya Mektuplari adh eserin
istanbul 1333 ( 1917 ) tarihli birinci baskrsma aittir.
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AHMET
RASiM
( 1865 - 1932 )
Ahmet Rasim 1865 yilmda istanbul' da dogdu . Ahmet Rasim Turk yazan, gazeteci
ve tarihcidir. Mentesogullan cilesinden Kibnsh Posta ve Telgraf memuru Bahaeddin
Efendinin ogludur . Babasi kendilerini terk ettiginden kucuk yasmdan itibaren guc sartlar
altmda yetisti , akraba ve yakmlarmm himayesinde buyudu . Enistesi Laz Mehmet Beyin
olumunden sonra Darussafaka'ya girdi (1883). Posta ve Telgraf nezaretine girdi. Memuriyet
hayati kendisini tatrnin etmedigi icin, daha ogrenciyken yakmdan duydugu gazetecilige
basladi . Bu faaliyet milletvekili olarak meclise girdigi tarihe kadar (1927) , butun omrunce
surdu . Kisa sureli bazi ogretmenlikleri dismda hie bir memuriyet kabul etmedi . Abdulhamit
II zamamnda iki defa Maarif Nezareti Teftis ve Muayene encumeni uyeligine tayin edildi
fakat bu isten de cabuk aynldi .
Ahmet Mithat Efendi' nin tesviki ile basm hayatma atildi . ilk Tercuman-i Hakikat' ta
yaymladi . Bundan sonra Ceride-i Havadis ' e girdi, aynca Berk, Envar-1 Zeka, Gunes ,
Sebat , Hammiyet , Sa' y , Safak gibi dergilere ebedi ve fenni tercumeler yapiyordu . ilk
buyuk hikayelerinive nesirlerini Servetifiinun' da yayimladi . Aynca Resirnli Gazete, Mektep
, Maarif, Hazine-i Funun ve Musavver Fen ve Edeb dergileriyle, ikdam, Malumat , irtika
gibi gazetelerde de makale , sohbet , siir ve tercumeler nesrettikten sonra gazetesinde
cahsmaya basladi . isdibdat devrinde imzah , imzasiz bazen de takma adla cesitli yazilar
yazdi . Hamrnlara Masus Malumat 'ta Leyla Feride adiru kullamyordu . Ikinci Mesrutiyetten
sonraki cahsrnalanna yine Sabah'ta devam etti . Bir arada Hacivadi ; Huseyin Rahmi ile
birlikte cikardiklan Bosbogaz gibi mizahi dergilerde ve Sura-yr Ummet , Resirnli Kitab ,
Donanma ; Birinci Cihan savasmda Tasvir-i Efkar ; mi.itareke yillannda Zaman, Vakit ve
Yedi Gun'de yazdi. Mesul muduru bulundugu Yedi Gun gazetesinde Mehmed VI (
Vahdeddin ) aleyhine cikan bir yazi dolayisryla tevkif edildi ve divam harbe verildi . Siyasi
olaylann 90k suratle gelismesi , bu dertten onu cabuk kurtardi . Cumhuriyet devrinde ileri ,
Vakit , Aksam , Cumhuriyet gazetelerinde ve cesitli dergilerde yazmaya devam etti .
Ahmet Mithat Efendi' nin a9t1g1 yoldan giden ve okuyuculanmn kulturlerini
arttiracak her seyden bahsetmeyi kendine vazife edinen Ahmet Rasim' in yuz kirk kadar
eseri vardir . Fonograf ( 1886 ) , Elektirik ( 1888 ) okullar icin alfabe , gramer , tarih , hesap
gibi fenni kitaplar yaznus Camille Flammarion , Carmen Sulva , H. Sienkiewicz , Richepin ,
Jules Verne , Sven Hedin' den tercumeler yapmisnr .
Rasim romantik ask hikayeleri ve basit aile facialanm konu alan roman ve hikayeleri
ise istanbul hayatma ait renkli ve realist tasvirler bakimmdan dikkate degerdir . Bazi hikaye
ve makaleleri de vardi .
Mesrutiyetten sonra tarihi konulan da isledi ve idadilerde okutulmak uzere dort
ciltlik Resirnli ve Haritah Osmanh Tarihi'ni yazdi . Bu eserin asil kiymeti faide bashg; ile
verdigi dip notlandir .
Ahmet Rasim musahede kabiliyeti ile Abdulhamit II devrinin istanbul' unu , butun
ozellikleri ile eserlerine gecirir . Ahmet Rasim 90k cesitli sahalarda eserler vermistir . Bu
eserlerinin musterek ozelligi Ahmet Rasim' in okuyucuyu ilk eserlerinden itibaren ceken
sade , yumusak ve krvnk uslubudur . Butun huneri samimi ve steak bir ifade kullanarak ,
okuyucu ile her konuda sohbet etmesidir . Edebi mektep ve cereyanlann dismda kendine has
bir uslup yaratrrus olan yazar , olculu ve zarif mizahi ile kaleme aldigi eserlerinin genis halk
kitlesi tarafindan daima zevk ile okunmasuu saglarmsnr .
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Ahmet Rasim'in dogup buyudugu y11larda,Osmanh imparatorlugunu tahtmda Abdulaziz
bulunuyordu . Ahmet Rasim' in yazi hayatmm ilk 25 yih , 1908'de Mesrutiyetin ilaruna ve
Kanun-1 Esasirun yeniden yururluge girmesine kadar surer . Yazi hayati bu devir icinde
gecmistir .
Cocuklugu : Aile , sokak , Mahalle mektepleri ve Darrus safaka , Ahmet Rasim' in
karakteri uzerinde derin izler birakan ilk 9evreleridir . Okulu bitirdikten sonra icinde girdigi
basm alemi , orada tarudigi cesitli insanlar , anldigr serbest hayat icinde sirasiyla edindigi
arkadaslan da, Rasim'in karakterini tamamlayan, hayatma yon veren etkenlerdir . Ahmet
Rasim'in babasi , aile baglanna onem vermeyen memurlukla gittigi her yerde kansmi birakip
yeniden evlenen , cocugumm anasiru bir kere bile surup aramayan bencil bir adamdir. Annesi
ise kapah ve mutaassip bir ailede evlathk olarak buyiitulmu~ , dini butun inanclanna bagh ,
kocasi tarafindan sebepsiz yere birakilrms , sevgisini ogluna vermis gene ve guzel bir

kadmdir .

Ahmet Rasim cocukluk arulanru yazarken babasmdan hie soz etmemistir . Cunku
babasi annesini ba~kalanna muhtac yapayalruz birakmistir . Rasim annesine hanmu tarafmdan
aynlan San guzel 'deki kucuk evde gozlerini hayata actp kendisini tammaga basladigi
zaman , cevresinde annesinden baska iki kadm daha gordu : Siyahi sutnine ile , evin kiler ,
mutfak ve ortahk islerine bakan Dil feza kalfa : bir de evlerine sik sik gelen Kara anne .
Kendisine bazi kere sert , bazi kere yumusak davranan bu kad1nlann da Rasim hie unutmaz .
Rasim okuma yazmalan olmayan , dunyadan habersiz , mutassip , gelenek ve goreneklere
simsiki bagh bu kadmm baskisi altmda buyumustu . Bu dar hayat icinde Rasim , sunepe
kapah bir cocuk olarak yetisebilirdi . Fakat baba baskismdan yoksun olusu onu evden
sokaga itrnistir . Rasim 90k haylaz bir cocuktu . Onu haylazhktan kurtaran Darussafaka 'dir.
Dar ve kapah bir aile 9evresinde yetisen , ilk okul yillanni yalruzhkla gecirdikten sonra ,
Darussafaka' da sekiz yil siki duzenli bir ogrenim hayati goren bir gene icin memurluk en
uygun bir gorev sayilabilir .
Ahmet Rasim hayata anldigmda dini ibadette kusur etmeyen bir genctir . Rasim 90k
ozledigi alemlere girmek icin kendisine kilavuzluk ederek arkadaslan bulmakta gecikmedi .
Onu ilk kez ickiye ahsnran Direklerarasm' daki dukkaruna sik sik aksamlan ugradigi Ermeni

babadir .

Rasim henuz 19 yaslannda iken evlenmesi o zamanki gorenege uygundur . Rasim
arkada~lanrun klavuzluguyla Galata'dan baslayarak Beyoglu yakas1run butun eglence
yerlerini , gazinolan kafesantalan , balozlan gormus , karnaval gecelerindeki kafilelere
kansmis , daha sonra istanbul yakasmdaki meyhaneleri , salaslan , birahaneleri dolasmis ;
kagit hane sefalanna kanlrms , gizli hovardahk alemlerini tamrrustir . Basm hayatma
girdikten sonra , bu alemde tamdigi arkadaslarla aksamlan turlu semtlerdeki meyhanelerin
birbirine gidip icmek onun en buyuk zevki olmustur . Ko prude Mehmet' in gazinosu , Kara
koy' de filip , Sirkeci' de Staynburk ve istanbul Birahaneleriyle Madam' in ve Catal Sakal'
m Birahaneler onun ugradigi meyhane yerleridir .
Rasim henuz 17 yaslannda Darussafaka' da ogrenci iken sevginin ilk 9arpmtilanru
duymustur . Kadikoy'de oturan halasma gider . Orada" uzun boylu , siyah sach ... guzel bir
gene kiza rasthyor . Gene kiz once kendisinden kaciyorsa da sonra herkesten 90k yaklasiyor.
Rasim evlendikten sonra guzel gozlerin sahiplerine rastlarms , sevmis sevilmis , aglami~tir .
Ahmet Rasim' in calisrna tarzi , ogleye kadar evinde cahsrr , eserlerini yazilanm
hazirlar . Ogleden sonra , ya da ikindiye dogru evinden cikarak cahsug; gazete ve dergilere
yazilanru birakir . Kltapcrlara da ugradiktan sonra , aksam olunca birahane ve meyhanelerin
birinde arkadaslanm aramaga gider . Onun en dertli zamaru mutareke yillandir . Bu devirde
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LIBRA
Vakit , Zaman , Y eni Gun gazetelerinde cahsan Rasim , gunlerini daima uzunt ii~ve
Ry
dalgm gecirmis , ortahkta gorunmekten kacmir olmustur .
'9d>e
En neseli zaman da buyuk zaferin kazaruldrgi gunlerdir . 0 , Cumhuriyet devri
~ l..EFKO~~
ozledigi serbest hayata kavusmustu . Rasim politikaya hie kansmarrus , Mutlakiyet devrind~
oldugu gibi , Mesrutiyet ve Cumhuriyet devirlerinde de siyasal hayattan uzak kalrrusnr .
1927' de Milletvekili secildigi halde , rahatsizhgi dolayrsiyla cogu zaman Meclis
toplantilanna bile katilmarrusnr . Rasim kalabahktan hoslanmaz , tammadigi kisilerin yamnda
acilmaz ve 90k konusmaz . Fakat kafa dengi arkadaslanyla bir arada bulundugu zaman
fikralar anlatmaktan , nukteler yapmaktan zevk ahr . Rasim gonul adarmdir . Her zaman
kalemdar ve derbeder gorunur , olcuyu kacirmaz . Onun asm neseli ve taskm goren olmadigi
icin , asik surath , karamsar ve kotumser , hele ofkeli goren de olmanustir . Rasim her zaman
oldugu gibi gorunmus ve ihmhhgi elden birakmamrstrr .
Ahmet Rasim Darrussafaka' da ancak on bilgileri edinmis yurtta ve dunyada olup
bitenlerden habersiz , hayat bilgisinden yoksun gozleri acilmarms toy bir delikanh olarak
okuldan cikrmsnr . Ahmet Rasim yazi hayati icerisinde hie kimseyi taklit etmemis , kendisine
yeni bir yol acnus, yazrlanru seve seve okumustur. Onun yazilanyla kimseyi
gilcendirmedigini , yumusak ve ustaca tutumuyla sansuru bile atlattignu soyleyebiliriz .Butun
bu ozellikleriyle Rasim gonullu olarak atildigi yazi hayatmda 4 7 yd kalemi elinden
birakmamts okurlanmn karsisma her zaman giller yuzle cikrms , agir bash yazilarma bile
bazi kere mizahi bazi kere mizahi bile kansurmarmstir . Turk gazeteciliginin asrl piri Ahmet
Rasim' dir.
Ahmet Rasim buyuk bir artist, buyuk bir muharrirdir. Venedik ressamlanm hatirlatan
renkli tasvirleri , en kucuk ve ucucu bir hareketi tesbit eden enstantane klisleri , orijinal
uslubu ve tipik bir istanbul cocugunun krvnk zekasi , ince zevkleri ve puruzsuz , sakrak dili
ile Ahmet Rasim yasadigi devri kendisi de dahil oldugu halde isyandan kurtaran olmez
adamlardan biridir . Eserlerinde asn yasayan Ahmet Rasim bilgi adarrndir .
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ESERLERi
ilk Sevgi ( 1891)
Guzel Eleni ( 1892 )
Meyl-i Dil ( Gonul Kaymasi ) (1892 )
Iecgrib-i Hayat ( Hayat Tecrubeleri ) ( 1892)
Mektep Arkadasim ( 1895)
_;akam ( Meramma Ererneyen) ( 1898)
Askeroglu ( 1899 )
Kitabe-i Garn ( Garn Yaziti ) ( 1899)
Omr-i Edebi ( 1899-1902)
Resimli ve Haritah Osrnanh Tarihi ( 1910-1912)
I arih ve Muharrir ( 1913 )
· Hatrrat, U9 Sahsiyet ( 1916)
ibdaddan Hakirniyeti Milliye ( 1924 )
· Mektublan ( 1912-1913)
--lakalat ve Musahabad ( Makaleler ve Sohbetler )( 1909 )
~fenasib-i islarn ( Islamm Rutbeleri ) ( 1909-1910 )
.-i Zaman ( Zarnanm Sekilleri ) ( 1918 )
ii Mizah ( 1902 )
-• - Agladiklanrn ( 1924 )
MubarrinBu Ya ( 1927)
· Atik ( Eski Fuhus ) ( 1924 )
1927)
•ommya Mektuplan ( 1916)
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VASITA iLE iLGiLi UNSURLAR

A
ARAB A

: insan ve esya tasimaya yarayan tekerlekli kara tasiti,

C
CEPHANE ARABASI

:

Atesli silahlarla anlacak her cesit patlayici maddenin

tasmdigr

vasita .

D
DENIZ TA$ITI

: Deniz uzerinde giden gemi vapur gibi araclar.

F
FAYTON

: Tek koruklu, dort tekerlekli yanlan ve onu acik.karsihkh
oturma yeri olan cift ath yolcu arabasi.

L
LOKOMOB:iL

: T ekerlek uzerinde oturulmus motorsuz, fakat istenilen yere
cikabilen buhar makinesi.

LOKOMOTiF

: Demiryolunda vagonlan cekmeye yarayan erekler
uzerine oturtulmus buharla elektrikle ternik motorla basmch hava
ile isleyen makine.

0
OTOMOBIL

: Benzin, buhar, basmch hava gibi bir etki ile cahsan yol alan
motorlu arac.
10

SiMENDiFER

: 1. Demiryolu
2. Demiryolu katan, tren.

T
TAYYARE
TRAMVAY

: Ray uzerinde isleyen kent ici yolcu tasm.

TREN

: Demiryolu uzerinde hareket ve lokomotifle vagonlardan olusan
tasrt.

V
VAPUR

: Makine gucu ile calisan gemi.
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YER iLE iLGiLi UNSURLAR

A
: Bulgaristan' da yer ismi
: Bir binarun icersinde erzak , tahil kuru ot vb . koymaya
yarayan bolum . Genellikle her cesit esya konulan ve
saklarulan depo .

B
: iran Cumhuriyetinin baskenti , en buyuk sehri .
~gi Mezopotamya'run kuzey kenannda il merkezi.
: istanbul'un Avrupa yakasmda ilce merkezi.
: Buyuk bir kisrru Yugoslavya , Arnavutluk , Bulgaristan
ve Yunanistan'i kaplayan kucuk bir kisrru da Turkiye
sirurlan icerisinde olan uc Akdeniz yanmadasmdan en
doguda olarudir.
: Bulgaristan'da bir yer ismi .
: Romanya'run baskenti .

C
: Muslumanlann ibadet etmek icin toplandiklan yer .

D
: Tahil ogutulurken un elde edilen duzenin bulundugu yer.
: Bulgaristan'da sehir ismi .
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: Dogu A vrupa bolgesidir .
Batismda Tuna , kuzeyinde Kilik:ya Irmagi , dogusunda
Karadeniz , gi.ineyinde Tutrakan , batismdan Karadeniz
kryismdaki Ekrene'ye kadar uzanan bir suur hatti yer ahr

E
: Tiirkiye'de ( Trak:ya bolumu ) il merkezi sehirdir .
istanbul'u
Avrupa'ya
baglayan sehirlerarasi
yol
uzerinde istanbul'a karayoluyla 235 , demiryoluyla 318
km uzakhkta canh bir ticaret merkezidir.

-G
: Istanbul 'da semt ismi .
: Dogu Akdeniz Girit denizinin guney smmnda Yunan
adasidir.

H
: Rusya ovasmm uzannsiru orten sulannm seviyesi deniz
seviyesinden 28 km. asagida olan iki kisma bolunmus
bir denizdir.
AD_

: istanbul'da ki adalar arasmda buyukluk bakirmndan
ikinci buyuk adadir.

i
: Romanya'da bir sehir ismi
: Trenlerin yolculanru indirmek yeni yolcular almak icin
oturdugu yer.
: Marmara bolgesinde Kocaeli ilinin merkezi olan sehir .
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: Balkan Y anmadasmm

batismda daglik bolge .

: Izmir korfezinin kuzeyinde yer alan Izmir' e vapur , tren
.e karayolu ile bagh olan Izmir sehrinin bir ilcesi.

vyetler Birligi'nin Ukrayna bolgesinde Karadeniz'e

nzanan bir yanmada.
: Kuzeydogu Afrika ve Arap Y anmadasi arasmda uzanan
re kuzeyde Suveys Kanab ile Akdeniz'e, guneyde
Babiilmendep Bogazi ile Adem Korfezi'ne bagh deniz.
: Yunanistan'da muhtar arazi Sirbistan Cumhuriyetinin bir
parcasidir . Merkezi Pristina' dir .
: Romanya'da liman sehridir. Karadeniz kiytsmda , buyuk
kismr suni olan limanm yanmda yukselen kucuk bir yerin
yamacinda kurulmus olan ve Dobruca'dan gecen ve
Tuna'yi Cernavoda'da asan demiryolunun bitim
noktasmda onernli bir sayfiye merkezidir.

L
: Trakya'nm merkezi kismmda Istanbul - Edirne karayolu
uzerinde olan Marmara bolgesinde ilce merkezi bir
sehirdir.

M
: Akdeniz'de Sicilya'run guneyinde takimadalardan en
onemlisidir.
: Ba21 kesin kurallara bagh rahip ve rahibelerin dunyadan
cekilmis olarak yasadiklan bina.
: Dobruca' da (Kostence bolgesi) Cenova' dan
Kostence'ye uzanan hat uzerinde , tahil ve hayvan pazan
olan Romanya'da bir sehirdir,

14

: Balkan Yanmadasi'nm guneydogu kesiminden gecen
akarsudur. Meric , Rodos Daglan'run en yi.iksek kiitlesi
olan Rila Dagi'nm kuzey yamaclanndan dogar ,
guneydoguya akarak doguya yonelir. Rodos Daglan'yla
Balkan Daglan arasmdaki Dogu Rumeli Ovasi'm boylar.
: Monako prensliginde bir semt. Eski Monaco'nun
kuzeyinde gazino ve bashca oteller bu semttedir.
: Yunanistan'm guneyindeki Peloponnesos yanmadasma
XIII y.y. XIX y.y'da verilen ad. Mora adi , bolgede dut
uretiminin ( morea ) onemi yuzunden verildi.

N
: Kuzey Bulgaristan'da liman sehri. Tuna'run sag
kryismda Plevne ve Zistovi'ye karayolu ile bagh olan
bir sehirdir.

p
PAZARCIK

: Bulgaristan'da bir yer ismi.

Pll\~"E

: Bulgaristan'da bir sehirdir. Merkezi Balkan Dagmm
kuzeyinde tahil, pamuk, sarap ureten bir bolgenin idare
merkezidir.

PRCT

: Romanya'yi Sovyetler Birligi'nden ayiran Tuna
irmagi'run bir kolu.

s
'A

: Yugoslavya'da bir irmaktir. Tuna'run kolu Sloven
Alpleri'nden dogan Sava Dalinka ve Sava Bohinijska'run
Birlestigi yere kadar uzanan genis bir aluvyon ovasidir.

SIJl£I NEHRi

: Bukovina'da dogan, Bogdan'm sulanru bosaltir ve
Moldova ve Bistrita Irmaklan'run alaru, bircok krvnm
meydana getirdikten sonra Falati'nin yukan kesiminde
Tuna'ya kavusan , Romanya'da bir irmaktir.
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: Bulgaristan'm en buyuk sehri ve baskentidir. Ulkenin
siyasi , iktisadi ve kultur merkezidir.

T
: ibadet islerinde kullamlan yapi. Mabet , ibadethane.
TASPINAR

: Ankara - Adana devlet yolu uzerinde Aksaray'm 28 km
guneyinde bulunan ve i9 Anadolu bolgesinde yer alan
bir yerdir.

TOPRAKHiSAR

: Hatay'm Altmozu ilcesi , merkezi bucagma bagh koy.

TRABLUSGARP

: Libya'da sehir ve Libya'mn baskentidir. Trablus
kiyismda ticaret ve idare merkezidir.
: Avrupa Kitasi'nm , Volga'dan sonra uzunlugu
(2850 km) olan ve Karadeniz'e dokulen Orta Avrupa'da
bir nehirdir.
: Cezayir'in dogusunda , Kuzey Afrika'da bir devlettir.

u
URAL DAG-LARI

: Sovyetler Birligi'nin orta kesiminde kuzeyden guneye
dogru uzanan ve oteden beri Avrupa ile Asya'yi ayrrdigi
kabul edilen daglardir.

V
: Selani Korfezi'ne dokulen Yugoslavya ve
Yunanistan'da bir irmaktir. Vadisi Makedonya'ya ve
Sirp bolgesine bir giris yoludur
VARNA

: Kuzeydogu Bulgaristan'da Karadeniz kiytsmda bir kent.

VENEDiK

: U9 yuz kadar

VADENiKOYU

: Romanya'da bir koyun ismidir.

VEZiRKOY

: Romanya'da bir koyun ismidir.

adacik uzerinde kurulan ve karaya 4 km
uzunlugunda
bir kopruyle bagh olan italya'nm
kuzeydogusunda bir sehirdir.
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ViYANA

: Avusturya'nm baskentidir.

VOLGANEHRi

: Sovyetler Birligi'nin Avrupa'daki topraklardan Hazar
Denizi'ne dokulen Avrupa'run en uzun irmagr ve
Sovyetler Birligi'nin ulke ici bashca su yoludur.

y
YENiCE

: Yunanistan'da Selanik'in batismda , Vardar Irmagi'run
gectigi Selanik Ovasi kuzeyinde , Selanik - Vodina yolu
uzerinde bir kasabadir.
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ZAMAN iLE

n.cn.i UNSURLAR

A
: Gunun ikindiden sonraki parcasidir . Gunun geceden hemen
sonraki parcasidir .
ARALIK

: Bugunku takvimde yilm on ikinci, son ayidir. Arahk ayi 31 gun
ceker ,

ASIR

: Yuzyil

AY

: Bir yilm oniki bolumden biri . Ocak ayr .

se,

C
CUMA

: Haftanm besinci gunu

D
DAKiKA

: Saatm altrrusda biri degerindeki zaman birirni.

DONEM

: Belli bir 9ag icinde birbirini takip eden ve belli ozellikleri olan
zaman parcalannm her biri.

DUN

: Bugunden her onceki gun. Y akm gecmis zaman. ( dune kadar
bir haber almarrusti. )

b

E
: Bir yilm onuncu ayma verilen ad.

EVVEL

: Her seyden once baslangici olmayan onceki olmayan demektir.
Allah'm guzel isirnlerinden bir sifat olarak Kuran'da gecer.
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G
GECELEYiN

: Gece vakti. ( gece-den , gece-leyin )

GUN

: Yer yuvarlagmm kendi ekseni etrafinda bir kere donmesiyle
geccn zaman parcasi. 24 saatlik zaman suresi anlarmna gelir.

GUNDUZ

: Gunun gunesin dogmasmdan batmasma kadar suren aydmhk
kisnndir.

H
HiCRi

: Takvim. Hicri takvimi. Hicretle ilgili tarih baslangici olarak
"Hicret hadisesini" esas alan.

er

K
9·KANUNIEVVEL
veya

: Arahk ayi ( 9 Arahk )

KANUNIEVVEL
15 KANUNISANi

: Ocak ayr ( 15 Ocak)

KASIM

: Yihn on birinci ayi. 8 Kasimda baslayan ve 6 mayisa kadar
suren kis devresi.

M
MAZi

: Gecmis zaman icinde, bulunan zamandan onceki zaman. Bu
kimsenin ve toplumun gecmisteki yasama tarzi.

MEVSiM

.Yilm asagi yukan esit dort bolumunden her biri.

0
OCAKAYI

se

: Yilm ilk ayidir.
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-0
OGLEDEN SONRA

: Gunun ortasmdan ak~ama kadar olan vakit.

p
PAZAR

: Haftanm yedinci gunu.

s
SAAT
SABAH

: Zaman birirni.
: 1. Gecenin son gunduzun ilk saatleri.
2. Gune~in dogu~undan ogleye kadarki zaman.

SABAHLEYiN

: Sabah vaktinde

SENE

: vn.

1143 SENE-i
HiCRiYYE28
SURE

: Hicretle ilgili olan sene.
: Bir olaym belli iki noktasi ( baslangic ve son )arasmda gecen
zaman parcasi.

V

-

VAKiT

: Gunun belirli saatlerinden her biri. Uyku vakti. Y emek vakti
gibi.

y

-

YUZYIL

: Yuz yilhk sure. Milad diye adlandmlan kronolojik bir hareket
noktasmdan itibaren hesaplanan ve 3-100, 101-200, 210-300 v.b
olarak numaralanan yuz yilhk donem.
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ri.

*

GENEL

iNDEKS

A
Ahteman
Akdeniz
Ak~am
Alman ya
Alsas
Am.bar
Arab a
Arahk
Arnavutluk
AsgarNehri
Asir
Avrupa
Avusturya
Ay

: 35
: 30
: 39,43,67,79,82,98,101,113,115,122,123,126,130,141,
145,146,147,161
: 31,115,150
: 30
: 95,134
: 61,105
: 81,90.
: 31
: 50,51
: 31,35,72,88,112
: 30,72,88,89,115
: 31,41,72,87,94,112,114,128,134
: 3,69,91,119.

B
Bagdat
Bakirkoy
Bakkaliye
Balkan yanmadasi
Baltaciski
Baskoy
Batakhk
Belcika
Bolge
Bulgaristan
Bukres

: 38
: 139
: 128
: 27,30,115
: 85,86
: 90
: 97,134
: 30
: 89,90,93, 112,134
: 26,30,31,32,41,57,73,115
: 55,91,96,99,115,119,122,139,142,144,147,149,150,152,
156,159,161,162,164,165,166
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·~~
;e

?r

C
Cami
Ceneviz
Cephane Arabasi
Cezayir
Cum a

: 44,47
: 89
: 105
: 88
: 63

D
Dakika
Degirmen
Deniz Ta~1t1
Dobri~
Dobmca

Don em
Dukkan
Dun

: 27,51,58,59,61,62,91,94,
:123
:148
: 49,66,69

: 48,53,57,65,67, 70, 71, 78, 79,81,84,91,94,97, 101,102,
111,113,118,119,126,131,133,141,142,143,144,149,
106,108,
151,165
: 27
: 43,44,63,113,114,119,128,l30
: 29

E
Edirne
Ekim
Ertesi gun
Eski Zagra
Evvel

: 104,111,121,150,153
: 67,90
: 109,150,152
: 110
: 47,69,72,78,84,85

F
Fas
Fayton
Fransa

: 88
: 25,94,95,106,110,118
: 31,72,8

G
Gala ta

101,108,113,138,143,156

: 127
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: 48,119
: 64,66,68,70,73,77,79,82,83,84,85,87,102,104,109, 113,114,
117,118,147,150,162,164,165
: 57,61,66,95
: 26,163
: 30
: 39,44,47,48,49,50,63,67,69,78,81,95,118,l 19,126,132,140,
142,149
: 95,113,117,165

Gazino
Gece
Geceleyin
Geceyansi
Girit
Gun
Gunduz

Qvi,

H
:
:
:
:
:

Hal.kidya
Hazar Denizi
Heybeliada
Hicri 13. yuzyil
Hirsova

29
88
58
54
86,93,89,91,93,94

I

ri.

i
: 31
: 31
: 25,49,52,53,64,65, 70,72,77,111,135,151,152,159,160,161,165
: 47,57,63,82,126,139,146
: 88
: 89
: 91,93,94
: 104,109,117,120,122,123,125,126,127,132,139,140,142,143,
144,146,147,149,155,160,164
: 118
: 129

lngiltere
ital ya
Istasyon
Istanbul
iran
Ispanya
Iskele
ibdil

Isvec
Izmit

K
11 Kanumevvel
12 Kanumevvel
14 Kanumevvel
15 Kanumsani
28 Kanumevvel

332
332
332
382

: 29
: 35
: 35
: 81
: 61
23

ba

Kanumevvel 332
Kabadino
Karadag
Karakaya
Karakol
Karsiyaka
Kasun
Kemeralti
Kilise
Krr1ill
Kizildeniz
Konya Ovasi
Kosova
Korcesme
Kostence
Koy
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Kulube
Kuzluca
Kum es

: 25
: 67,78
: 31,73
: 67
: 97
: 91
: 90
: 166
: 44,97,106
: 166
: 88
: 85
: 122
: 86,90
: 66,69,72,79,123
: 35,71,72, 77,78,84,85,86,89,91,94,95,96,98, 105,106,111,114,
115,134
: 114
: 72
: 95

r

L
Liman
Lokan ta
Lokomobil
Lokomotif
Loren
Luleburgaz

:
:
:
:
:
:

61,112,147
42,43,48,62
148
152
30
10

rb

M
Macaristan
Magara
Make don ya
Malta .
Manastrr
Mazi
Mecidiye

:
:
:
:
:
:
:

115
101
30,42
89
50
32,51,52
47,48,49,57,61,64,65,66,68,69, 70,73,77,78,81,82,83,90, 104
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Meric
Mevsim
Mihal ea
Mistr
Monte Karlo

: 88
: 129
: 131,132,133,14488,152
: 88,152
: 72
: 29
: 44,56

N
Nigbolu

: 72,89,121

0
Ocak
Ortakoy
· Otel
Otomobil
Ova

Ogleden sonra

:
:
:
:

91,109,133
90
25,27,42,44,48,49,62,64, 152,162,163
25,83,84,89,91,93,113,118,122,133,138,139,144,145,150

: 29,35,79,85

: 78,140,14

p

Pazar
Pazarcik
Plevne
Polonya
Prut

: 43,44
: 27,35
: 47,51,52,54,55,56
: 30
: 88

25

R

Romany a

: 30,31,55,56,72,73,95, 106,112,114,115,121,122,148,165,166

Rusya

: 31,109,115

>lVl.

1143 Sene-i Hicriyye
Saat
Sabah
Sabahleyin
Salih
Samanhk
Sava
Sene
Seret Nehri
Sindel
Sinema
Sofya

: 109
: 44,48,50,62,63,64,68,69,70,82,83,84,86,91,97,98,104,106,

13 3, 140, 151, 166
: 64,78,85,94,113,164
: 29,63,86,88,91,93,94,94,114,122
: 134
: 29
: 25,27,84
: 55,112,131,133,144
: 49
: 165
: 25,26,27 ,29,32,3 5,37 ,39,41,42,44,4 7 ,48,49 ,51,59,60,62,64,69,
73,104,114,126,128,162

Subrayna
Suriye
Sure

: 32,44
: 105,134

Simdiki
Simendifer

: 27,32
: 57,111,133,135,139

: 26,27,86

T
Tayyare
Temizlik Arabasi

e,

120,135,137,151,153,156,159,160
: 36,43,44,48,49,58,61, 70, 75, 77,83,89,97, 106,110,118,125,

:
:

136
43

26

ri.

Tramvay
Tren
Tapmak
Ta~pmar
TetkurDagi
Tepe
Toprakhisar
Tuna

:25,42,70, 113,119,120,126
: 26,44,48,49,50,51,53,54,55,64,65,66,68,69,70, 144,151,152,
153,154,155,156,160,161
: 44,45
: 85,86
: 50,51
: 29,44,112,133,134
: 67,68,90
: 29,54,55,80,86,87,88,89,93,97,110,112,115,122,123,128
, 132,146,147,152,160

Tun us

:8

Ural Daglan

: 89

en.

V
Vadeni Koyu
Vadi
Vakit
Vapur
Vardar
Varna
Venedik
Vezirkoy
Vine;
Viryana
Viyana
Volga Nehri

:
:
:
:

135
29,52,79
56,88
87,123,144

:8

: 32,48,53,60,61,63,69,72,73,81,83, 122
: 89
: 97,101
: 148
: 88

: 139,166
: 88
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y

Yanm saat
Yanmada

Yenice
Y unanistan
Yuzyil

: 65,66,151
: 29,30,31,115
: 67
: 31
: 30,31,54,79

ri

b
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