1

GİRİŞ

I. Dilin gramer bakımından incelenmesi ve araştırılması birtakım kuralların
oluşturduğu metotlara dayanmaktadır.

Bu sistemi Türkçe için incelediğimizde Tanzimat'a

kadar okullarda önem verilmediğini Arapça dilbilgisinin öne çıktığını görüyoruz. İlk
Osmanlı medreselerinde eskinin devamı olarak Arapça öğretimi önemli idi. Tabii olarak
Türkçenin Arapça ve Farsça ile münasebeti bu dönemde Türkçe öğretiminin kapsamlı olarak
ele alınmasını engellemiştir.
Türk gramerciliği Kaşgarlı Mahmut'un Kitabu Cevahiri'n-Nahv fi Lugati't-Türk adlı
eseriyle başlamıştır. Ancak eser kayıptır. Yine Kaşgarlı Mahmut'un Kitabu Divani Lugati'tTürk1 adlı eseri Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış ansiklopedik sözlük
niteliğindedir. Tam anlamıyla bir Türkçe dilbilgisi olarak kabul edeceğimiz ilk eser ise
Bergamalı Kadri'nin Müyessiretü'l-Ulûm adlı eseridir2. Batı Türkçesinin ilk grameridir.
Eserde yer yer Türkçe şekiller verildiğinde Arapça karşılıkları da verilmektedir. Batı tarzı
diyebileceğimiz gramer kitapları Tanzimat döneminde yazılmıştır. İlk defa dilbilgisi
terimleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu eserlerin öncülüğünü yapan Ahmet Cevdet Paşa, dil
öğretimi kitaplarıyla3 da bugünkü dilbilgisi kitaplarının şekillenmesini sağlamıştır.
Abdurrahman Fevzi Efendi, zamanının bu akımına uyarak, Türk dilinin kurallarını anlatan
Mikyasu'l-Lisân Kıstasu'l-Beyân adlı

eserini yazmakla Türk diline gerçekten çok önemli

bir hizmet vermiştir. Eser 1851'de basılmıştır. Daha sonra Türkçenin tarihî geçmişi içinde
pek çok farklı özelliğe sahip dilbilgisi kitapları yazılmıştır. Hepsi de yazıldığı dönemlere
göre önemlidir. Bunlardan bazıları: Ahmed Cevdet. Kavâid-i Osmaniye. (İstanbul, 1267);
Süleyman Paşa. İlm-i Sarf-ı Türkî. (İstanbul, 1298); Selim Sabit. Sarf-ı Osmanî. (İstanbul
Besim, Atalay(çev.), Dîvânü Lûgat-it-Türk Tercümesi, 4c. (Türk Dil KurumuYayınları: 521,
Ankara: 1985-1986).
2 Esra Karabacak, Bergamalı Kadri. Müyessiretü'l-Ulûm(Giriş-Metin-Sözlük-Terimler DiziniTıpkıbasım), (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 801, Ankara:
2002).
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3 Nevzat, Özkan, Ahmed Cevdet Paşa. Tertîb-i Cedit Kavâid-i Osmaniyye: Giriş-Metin-Dilbilgisi
Terimleri Sözlüğü- Tıpkıbasım, (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu
Yayınları: 883, Ankara: 2007)., Ahmet Cevdet Paşa-Fuat Paşa Kavâ'id-i Osmaniyye, (Ankara:
2000)., Kavâid-i Türkiyye, (İstanbul: 1292/1875).
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1298); Ali Nazıma. Lisân-ı Osmânî. (İstanbul, 1302); Cevdet Paşa. Tertîb-i Cedîd-i Kavâid-i
Osmaniye. (İstanbul, 1304); Fazlı Necib. Nev-usûl Sarf-ı Osmânî. (İstanbul, 1305),
Mutavvvel Sarf-ı Osmânî. (İstanbul,1306)
II. KÜTAHYALI ABDURRAHMAN FEVZİ EFENDİ' NİN HAYATI(1802-1864)
Abdurrahman Fevzi Efendi, Türk diline hizmet etmiş önemli bir dil bilimcisidir.
1802 yılında Kütahya'da doğmuştur. Babası, zamanın Kütahya bilginlerinden olan Sadıkzade
Mustafa Efendi'dir. İlk eğitimini, memleketinde babasından din bilgisi olarak aldıktan (1828)
sonra, 1829 yılında medrese eğitimi görmek için İstanbul'a gider. Müderris İmam Zade Esat
Efendi'nin derslerine devam eder. Yüksek tahsilini tamamlayıp, 1833'te diplomasını alır.
Müderris olur. 1834'de İstanbul'da Dâru'l-Hadis Valide Sultan müderrisliğine atanır. Bir yıl
sonra (1835) da Harp Okuluna Arapça öğretmeni olarak tayin olur. Burada yirmi yıl aralıksız
Türkçe, Arapça ve tarih dersleri verir. Sofya mevleviyeti rütbesine yükseltilmiştir (1858).
1863'te emekliye ayrılmış ve bir yıl sonra(1864) İstanbul'da vefat etmiştir. İstanbul, Eyüp
Defterdar caddesi civarında Yâvedud Kabristanlığı'na defn edilmiştir.
III. MİKYASU'L-LİSȂN KISTASU'L-BEYȂN
I. Türkçe öğrenimine ve öğretimine önem verildiği bir devirde yetişen Abdurrahman
Fevzi Efendi, zamanının bu akımına uyarak, Türk dilinin kurallarını anlatan Mikyasu'l-Lisân
Kıstasu'l-Beyân adlı bu eserini yazmakla Türk diline çok önemli bir hizmeti olmuştur. Eseri,
1847'de yazmaya başlamış ve 1851'de bitirmiştir. Daha sonra kitabı üzerinde bazı
düzeltmeler yaparak genişletmiştir. Eser,

bir komisyon tarafından incelenmiş ve dilbilgisi

açısından değerli görülerek kitabın basılmasına ancak yazarının ölümünden sonra karar
verilmiştir. 1882'de Darüşşafaka adına basılmış ve Türkçe dersleri bu esere göre
okutulmuştur. Tanzimat'ın ilk Türkçe grameri sayılmış ve yazarına Tanzimat'ın ilk Türk
gramercisi ünvanı verilmişse de tamamlanma (1861) ve yayımlanma tarihi (1881)
gözönünde tutulduğunda, basılı ilk gramer Keçecizade Mehmed Fuad'la Ahmed Cevdet
Paşa'nın birlikte kaleme aldıkları, yarım yüzyıl okul kitabı olarak da önem kazanan Medhal-i
Kavîd'dir (1851).
Abdurrahman Fevzi Efendi, Türkçenin ses yapısının temelini ince ve kalın ses
uyumu oluşturduğunu vurgular. Yuvarlak-geniş ünlülerin ancak ilk hecede yer alması kuralı
gibi konular etraflıca incelenmiştir.

Zaman zaman standart Türkçenin dışına da çıkarak,
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Anadolu ağızlarından, Azeri ve Çağatay Türkçesinden de örneklerle eserinin genel Türkçeyi
içine alan bir gramer olduğunu ifade etmiştir.
Eser, 1530'da Bergamalı Kadri'nin Müyessiretü'l-Ulûm adlı eserinden sonra, Türk
dilinin ikinci gramer kitabı olarak kabul edilmiştir ve

basım tarihinin yanı sıra, yazılış

tarihi itibarıyle de Müyessiretü'l-Ulûm'dan sonra yazılan ilk gramerdir. Eser, 1299(1882)'da
Meclis-i Maarifin izniyle İstanbul'da Mahmud Beg Matbaası'nda bastırılmıştır. Eseri
incelerken bu baskısından faydalandık. Eserin bu baskısı, Beyazıt Devlet Kütüphanesi,
Osmanlıca Eserler Bölümünde, 29442 raf numarasıyla kayıtlıdır.
Abdurrahman Fevzi Efendi, konuları açıklarken maksat ana başlığını kullanmıştır.
Maksatları bablara, babları da nevlere, kısmlara, sınıflara ayırmıştır. Buralarda açıklanması
gereken ayrıntıları da hasîse, tenbih, mühimme, faide, tetimme adlarıyla açıklamıştır. Metnin
başında ve bazen de maksatlarda açıklanması gereken bilgileri tevtia adı altında maddeler
halinde izah etmektedir.
II. Çalışmamız sırasında eserin 51.-61.sayfalar arası önce Latin harfleriyle
okunmuştur.

Metni Latin harflerine çevirmede Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan

Yazım Kılavuzu'nun en son baskısı temel alınmıştır. Bugün de kullandığımız kelimeler yazım
kılavuzundaki şekliyle alınmıştır. Yazım Kılavuzu'nda bulunmayanlarda uzatma için ^ işareti
kullanılmıştır. Ayn ve hemze, kesme işaretleri ile sadece ortada kullanılmıştır. Farsça
tamlamalar -i şeklinde okunmuştur.
İncelememiz 50. sayfada incelenmeye başlayan mastar incelemelerinin 51. sayfadaki
devamıyla başlar, yine fiil kök ve gövdelerine göre mastarlar üzerinde durulur. Şahıslara
göre çekimleri yapılır.

* Türk Dil Kurumu, Yazım Kılavuzu, 27.baskı, Ankara, 2012.
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IV. ESERİN ÜZERİNDE ÇALIŞILAN BÖLÜMÜNÜN KONUSU ÜZERİNE
BİR DEĞERLENDİRME
-Fiil kök veya gövdelerinin aynı zamanda emir 2. teklik şahıs biçimlerini göstermesi
üzerinde durulur. Mesela, vur, gül, gözet, öğret, ağla…
-Türkçedeki işteş yapı üzerinde durulur. İşteş yapılardan bazılarının geçişli
bazılarının da geçişsiz olduğu belirtilir. çıkıştı, tutuştu, bitişti…
- -sA- ve –msA- yapım ekleriyle kurulmuş fiiller üzerinde durulur. ağsamak,
benimsemek gibi.
- -msA- ekinin işlevleri üzerinde durulur. Küçültme ifadesi anlatılır. Azımsa gibi.
- -n- yapım ekinin kullanılışı anlatılır. Öğren, uzan, gücen gibi. Ekin bazen edilgenlik
bazen de dönüşlülük ifadesi verdiği üzerinde durulur. Yine fiilden fiil yapan –r-, -Ir-,
-Ur-, -Ar- ekleri ve işlevleri anlatılır. Bu fiillerden de bazıları geçişlidir, bazıları
geçişsizdir. Düşür, göçür, biter, çıkar gibi.
- Fiilden fiil yapan –DIr-, -DUr-, -t- ekleri ve kullanılışları anlatılır. Öldürt, öldür,
yazdır gibi. Bu şekilde türetilen fiillerin çoğu geçişlidir.
- Fiilden fiil yapan –l- eki ve kullanılışı anlatılır. Dikil, yorul, yazıl, savul, sokul,
yorul gibi. Ekin bazen edilgenlik bazen de dönüşlülük ifadesi verdiği üzerinde
durulur.
- Fiilden isim-fiil yapan –mA eki anlatılır. Yazma, yazdırma gibi. Bu ekin aynı
zamanda hafifletilmiş mastar olduğu belirtilir. Geçişli veya geçişsiz, etken veya
edilgen her türlü çatıya eklenebileceği üzerinde durulur.
- İstek kipi anlatılır. Şahıslara göre olumlu, olumsuz çekimleri yapılır. Yaza,
yazmaya, yazayım, yazmayayım, yazmayalım gibi.
Eser, üzerine yapılan her çalışma farklı biçimdedir. Türk dilbilgisi tarihi için son
derece önemli olan eserin üzerine yapılmış çalışmamız dahil bütün çalışmalar
değerlendirilmeli ve Türk dilbilgisi tarihi içinde farklı alanlarda(terimler, görüşler, kelime
hazinesi, anlatım biçimi gibi) ayrıntılı çalışmalara kaynak olmalıdır.
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MİKYASU'L-LİSȂN KISTASU'L-BEYȂN
(s. 51-64)

METİN*4

* Metni okumada Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan Yazım Kılavuzu’nun en son baskısı.(Türk
Dil Kurumu, Yazım Kılavuzu. 27.baskı, Ankara, 2012.) temel alınmıştır. Bugün de kullandığımız
kelimeler yazım kılavuzundaki şekliyle alınmıştır. Yazım Kılavuzu’nda bulunmayanlarda uzatma için
^ işareti kullanılmıştır. Ayn ve hemze kesme işaretleri ise sadece ortada kullanılmıştır. Farsça
tamlamalar -i şeklinde okunmuştur. Metinde noktalama işaretleri kullanılırken olabildiğince anlamca
karışmasını önleyecek şekildeki yerlere sadece nokta ve virgül kullanılmıştır.
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(51) Emr-i hazır -i mücerred-i örfînin aksamı

İmdi emr-i hazır -i mücerred mukaddimede zikr olunduğu üzere ya mücerredi hakikidir veya mücerred-i örfîdir. Emr-i mücerred-i hakiki bi-nefsihi nisbet-i
emriyyeyi hitabiyyeye delalet ede (gül, ağla, ara, bul, oku, yaz, ye, iç) gibi. Emr-i
mücerred-i örfî huruf-i emriyye ismiyle müsemmâ işbu ( -t-, -DA-, -r-, -rKA-, -sA-,
-sIr-, -sUr-, -K-, -KIr-,-KUr-, -l-, -lA-,-lAn-, -msA-, -n-, -vAr-) harflerinin
inzimâmıyla nisbet-i emriyye-yi hitabiyyeye delalet eder (gözet, öğret, gıcırda,
kagışda, vızırda, fısıld, ur, barkar, karar, sarar, yadırga, esirge, sus, benimse, aksır,
öksür, acık, gecik, gözük, fışkır, hışkır, püskür, tüskür, diril, azal, çoğal, gözle, sula,
harla, karala, sabunla, harekele, gayretlen, semizlen, görmezlen, bilmezlen,
yaramazlan, azımsa, tatlımsa, öğren, gücen, suvar) gibi. Ve yine mukaddimede işar
olunduğu üzere mâ ra'z-zikr

on nev hurûf-i mugayyeretu'l-ihdâsdan ve

mugayyiretu'n-nisbeden kıyas kısmlarının kâffesi ve semaî kısmlarının çoğu ve (idi,
imiş, ise) fiilleri emr-i mücerred-i örfîye dahi lahik ve muttasıl olmalarıyla emr-i
mücerred-i hakikiden isâga olunan mezîdâtın ve mâ ra'z-zikr yirmi bir nev
müştakkâtın pek çoğu emr-i mücerred-i örfîlerden dahi isâga ve ifrâg olunurlar. Pes
bu sebebden emr-i mücerred-i hakiki müştakkun minh-i hakiki ve emr-i mücerred-i
örfî-yi müştakkun minh izafî olur. Ve bu da mahfî olmaya ki on dört nev hurûf-i
emriyyeden (-DA-, -sA-, -kIr- veya –kUr-) harfleri ancak esvâta ve (-lA-, -lAn-)
harflerinden madası ancak esma-i Türkiyyü'l-asla ve (-lAn-) harfi hem esma-i
Türkiyyü'l-asla ve hem esma-i menkuleye ve (-lA-) harfi hem esma-i Türkiyyü'l-asla
ve hem esma-i menkuleye ve hem de esvâta lahik olur.
İkinci bab
Emr-i hazır -i mezîdun fîhi'ş-şîn'in ahval ve ahkâmı beyanındadır. Malum ola
ki emr-i hazır -i mezîdun fîhi'ş-şîn şol emr-i hazır -i mücerred-i hakiki ve örfîdir ki
ahirine hurûf-i mugayyiretu'l-ihdâsdan (şîn) harfinin yani şîn-i sakinenin semaen
luhûk ve inzimâmıyla mütedammin olduğu hades-i tagayyür ederek âti'l-beyan altı
nev hedese tebeddül ve tahavvül ede. Tafsili bu ki emr-i mezîdun fîhi'ş-şîn bi-
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hasebi's-simâya fail-i vâhide isnad caiz olur. Veyahut fevâ'il-i müte'addide sarîhen
veya zımnen isnad lâzım olur. Ve müteaddî isnad lâzım olduğu surette ol fevâ'il-i
müte'addidenin asl-i fiilde müşâreketleri olmağla müşâreket-i merkumeye maiyyet ve
müsâvât tarikiyledir. Veya mukabele ve mugâbele tarikiyledir. Ve suver-i selâsede
emr-i mezîdun fîhi'ş-şîn ya emr-i mücerred-i lâzımdan müştaktır. Veya mef'ul-i gayri

lâzımu't-ta'akkul

müte'addîden

müştaktır.

Veya

mef'ul-i

lâzımu't-ta'akkul

müte'addîden müştaktır. Veyahut mef'ûleyn-i merkumeyne müte'addîden müştaktır.
İmdi mezîdun fîhi'ş-şîni fail-i vâhide nisbet caiz olduğu surette ol mezîdun fîhi'ş-şîn
eğer lâzımdan veyahut mef'ul-i gayr-i lâzımu't-ta'akkul müteaddî olan emr-i
mücerredden müştak ise şîn-i merkume ol mücerredin mütedammin olduğu hadesi
kemale iblâg etmeğin edat-i mübalağa-i hades olur (iş küçüldü, güçleşti, uçak tuttu,
tutuştu, yara battı, yetişti, Zeyd buralara çıktı, çıkıştı) gibi. Ve eğer mef'ul-i lâzımu'tta'akkul müteaddî emr-i mücerredden müştak ise mütedammin olduğu hadesi hem
kemale iblâg ve hem de mef'ûl-i merkumu iktizâdan men etmekle hem edat-i
mübalağayı hades ve hem edat-i lüzum olur (Zeyd Bekr'i sıktı sıkıştırdı. Bekir,
Halid'i aradı, sordu, araştırdı, soruşturdu.) gibi. Ve eğer iki nev mef'ûl-i müteaddî
emr-i mücerredden müştak ise mütedammin olduğu hadesi hem yine kemale iblâg ve
hem de mef'ul-i lâzımu't-ta'akkul ve iktizâdan men etmekle hem yine edat-i
mübalağa ve hem de min vechin edat-i lüzum olur (Zeyd eteğini çamura buladı.
Zeyd'in eteği çamura bulaşdı. Eteğini ayağına doladı. Eteği ayağına dolaştı.) gibi. Ve
mezîdun fîhi'ş-şîni ve lev zımnen fevâ'il-i müte'addideye isnad lâzım olup ol fevâ'ilin
asl-i fiilde müşâreketleri yani emr-i mücerredin mütedammin olduğu hadesde
müşâreketleri ma'iyyet ve müsâvât tarikiyle olduğu surette eğer lâzımdan veya
mef'ul-i gayr-i lâzımu't-ta'akkule müteaddî emr-i mücerredden me'hûz ve müştak ise
şîn-i merkume ol emr-i mücerredin mütedammin olduğu hadesin hem fevâ'il-i
müte'addide beynlerinde ma'iyet ve müsavât tarikiyle müşterek idiğini ve hemde
iblâg idiğini işar etmekle hem edat-i müşâreket-i ma'iyye ve hem edat-i (52)
mübalağayı hades olur (inle, inletin, bak, bakışın, gül, gülüşün ağla, ağlaşın) gibi. Ve
eğer mef'ul-i lâzımu't-ta'akkul müteaddî emr-i mücerredden müştak ise şîn-i
merkume ol hadesin hem fevâ'il beyninde vech-i mezkûr üzere müşterek ediğini işar
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ve hem mef'ul-i merkum iktizâsını selb etmekle hem edat-i müşâreket-i ma'iyye ve
hem edat-i lüzum olur. Ve eğer mef'ûleyn-i merkumeyn müteaddî emir-i
mücerredden müştak ise şîn-i mezbûre ol hadesin hem yine fevâ'il beyninde
müşterek idiğini işar ve hem de ancak mef'ul-i lâzımu't-ta'akkul

iktizâsını selb

etmekle hem edat-i müşâreket-i ma'iyye ve hem min vechin edat-i lüzum olur
(Bunları buraya topla, buraya toplaşın.) gibi ve mezîdun fîhü'ş-şîni fevâ'il-i
müte'addide ve lev zımnen isnad lâzım olup ol fevâ'ilin asıl fiilde yani emr-i
mücerredin mütedammin olduğu hadesde müşâreketleri bi-tariki'l-mukabele ve'lmugâlebe olduğu surette eğer mücerred-i lâzımdan müştak ise şîn-i sakineyi mezkûre
ol hadesin iblâg idiğini dahi işar etmekle hem edat-i müşâreket bi-tariki'l-mukabele
ve hem edat-i mübalağa hades olur (koş, koşsun) gibi. Ve eğer mef'uleyn-i
mezkûreynden birine müteaddî emr-i mücerredden müştak ise şîn-i merkume ol
hades-i müteaddî olduğu mef'ulü iktizâdan dahi selb etmekle hem yine edat-i
müşâreket bi-tariki'l-mukabele ve hem edat-i lüzum olur (Zeyd'i çek, Zeyd ile
çekişin. Bekr'e bozuk verdik. Bekr ile bozuşun, görüşün, döküşün. Halid'e fısılda,
Halid ile fısıldaşın.) gibi ve eğer iki nev mef'ule müteaddî emr-i mücerredden müştak
ise şîn-i merkume ol hadesi mef'ul-i gayr-i lâzımu't-ta'akkul iktizâdan selb ve men
etmekle hem yine edat-i müşâreket bi-tariki'l-mukabeleve'l-mugâlebe ve hem min
vechin edat-i lüzum olur. (Bu sözü Zeyd'e söyle. Bu sözü Zeyd ile söyleş. Siz
söyleşin.) gibi.
Tenbih
Şîn-i sakinenin lahik olduğu emr-i müteharriku'l-ahir olduğu surette ol
müteharrikin alâ hâlihi ibkâ olduğu (araştır, söyleştir, ağlaşalım, dolaşalım) gibi. Ve
sakinu'l-ahir olup mâ kabli mazmûm olduğu surette ol sakinin zamme ile tahrik
olduğu (gülüşün, görüşün) gibi. Meksûr veya meftûh olduğu surette harf-i ahir-i
sakinin kesre ile tahrik olduğu (girişin, çekişin) gibi. Teleffuzât-i vakı'adan zahir
olur.
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Üçüncü bab
Emr-i hazır-i mezîdun fîhi (-sA) nin ahval ve ahkâmı beyanındadır. Malum
ola ki mezîdun fîhi (-sA) şol emr-i hazır -i mücerreddir ki bi-hasebi's-simâ ahirine
(sîn, he) harfinin luhûkuyla mütedammin olduğu hedes tagayyür ve kendisinden ekal
ve asgar hadese tebeddül ede (ağ, ağsa) gibi bi-hasebi'l-luga ol demektir.
Fâ'ide
Sîn, he harfi emre lahik olup emrin mütedammin olduğu hadesi taklîl ile
tagayyür itmeğin hurûf-i mugayyeretu'l-ihdâsdan edat-i tasgîr-i hades olduğu gibi bihasebi's-simâ bazı isme dahi lahik olup ol isimde hem nisbet-i emriyyeyi hitabiyyeyi
ahdâs ve hem nisbet-i emriyyenin merci'i olan mana-yi talebi tasgîr etmekle edat-i
musaggaru't-taleb dahi olur (susa, tozsa, binmesi) gibi.
Dördüncü bab
Mezîdun fîh (sA) nin ahvali beyanındadır. Malum ola ki emr-i hazır -i
mezîdun fîh (-sA) şol emr-i hazır-i mücerreddir ki bi-hasebi's-simâ (-sA) harfinin
luhûk ve inzimâmıyla mütedammin olduğu hedes tagayyür ve kendisinden ekal
hedese tebeddül ve tahavvül ede (gülümse, kaynamasa) gibi.
Fâ'ide
-msA harfi emre lahik olup emrin mütedammin olduğu hedesi tagayyür ve
tasgîr etmekle hurûf-i mugayyiretu'l-ihdâsdan edat-i tasgîr hades olduğu gibi bihasebi's-simâ bazı isme dahi lahik olup ol isimde nisbet-i emriyye-yi hitâmiyyeyi
ahdâs ve nisbet-i emriyyenin merci'i olan talebi tasgîr etmekle mâ ra'z-zikr (-sa) harfi
gibi (53) edat-i emr-i hazır -i musaggarü't-taleb dahi olur (Ezmese, açmasa,
ekşimese) gibi. İşbu iki harfin kâffe-i ahvali bab-i tasgîrde mufassalan beyan
olunacaktır.
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Beşinci bab
Mezîdun fîhi'n-nûn'un ahval ve ahkâmı beyanındadır. Ahirine hurûf-i
mugayyeretü'l-ihdâs nûn-i sakinenin semâ'en ve kıyasen luhûk ve inzimâmıyla
mütedammin oldukları ahdâs üzere nûn-i sakine bi-hasebi's-simâ bazı isme lahik
olup bazı surette edat-i emr-i hazır olur (öğren, uzan, gücen) gibi. Ve bazı surette
hurûf-i mugayyiretu'n-nisbeden gâh edat-i sıfat-i sâbite olur (uzun adam) gibi. Ve
gâh edat-i ism-i mevsûf olur (tutun) gibi. Ve bazı surette hurûf-i mugayyiretu'lihdâsdan gâh ancak edat-i teksîr olur (bakın, gezin) gibi. Ve gâh edat-i teksîr-i ma'a'llüzum olur (aran, giyin) gibi. Ve gâh edat-i mutava'at olur (Zeyd'e görün.) gibi. Şöyle
ki nûn-i sakine hurûf-i mugayyiretu'l-ihdâsdan olduğu surette lahik olduğu emr-i
hazır ya mücerreddir veya mezîdun fîhi (-sA-) ve mezid-i fîh (-ImsA-)dir. Eğer
mezîdun fîh (-sA-) ve mezîdun fîh (-ImsA-) olursa nûn-i merkume ancak edat-i
mechuliyyet olur (Zeyd bundan ağsadı., Bundan ağsıyor., Burada gülümsenir.) gibi.
Ve mücerred olduğu surette ya lâzımdır veya mef'ul-i gayr-i lâzımu't-ta'akkul-i
müte'addîdir. Veya mef'ul-i lâzımu't-ta'akkule müte'addîdir. Veya mef'ûleyn-i
mezkûr yine müte'addîdir. Eğer lâzım ise yani emr-i hazır -i mezîdun fîhi'n-nûn emr-i
mücerred-i lâzımdan müştak ise bu surette mezîdun fîhi'n-nûn ya mücerred-i müştak
minhin failine müsneddir. Veyahut (ile, -n-, -DA-, -DAn-) harfleriyle mutrif mefâ'il
ve müte'allikât-i fiilden birine müştakkun minhin failine müsneddir.

Eğer failine

müsned ise nûn-i sakine müştakkun minhin mütedammin olduğu hedesi teksîr
etmekle edat-i teksîr-i fiil olur (Burada gezin.) gibi. Ki çok gezinmek olur ve eğer
müte'allikât-i mezkûreden birine müsned olursa mezîdun fîhin mütedammin olduğu
hades

ol

müte'allikâtın

sıfatı

olmağla

lâzımü'l-müte'âkile müteaddî

emr-i

mücerredden müştak ise bu surette mezîdun fîhi'n-nûn babına müştak minhin failine
müsneddir. Veya zikr olunan mef'ulüne müsneddir. Eğer failine müsned ise nûn-i
sakine ise edat-i teksîr-i fiil olur. (Zeyd'e bak, bakın.) gibi. Her tarafa bak demek
olur. Ve eğer mef'ûl-i mezkûra müsned olursa mezîdun fîhi'n-nûn'un mütedammin
olduğu hedes vech-i âti'l-beyan üzere ol mef'ulün sıfatı olmağla nûn-i lahika edat-i
mechuliyyet olur (Zeyd'e gülünsün, Bekr'e ağlansın) gibi. Ve eğer mef'ul-i lâzımu'tta'akkule müteaddî emr-i mücerredden müştak ise bu surette fihü'n-nûn veya emr-i
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mücerredin yine failine müsneddir. Veyahut mef'ulüne müsneddir. Eğer failine
müsned ise nûn-i lahika bazı emrin mütezemmin olduğu hadesi mef'ûl-i mezkûrü
iktizâdan hecr etmekle ancak edat-i lüzum olur (O gün erinme, çekinme, sabunlan.)
gibi bunlar kendini çekme sabunla demek olmağla bu takım ef'âl-i lâzıme ef'âl-i
mün'akise olur ve bazı emrin mütedammin olduğu hadesi hem mef'ûl-i mezkûru
iktizâdan hicr ve hem ol hadesi mef'ul-i metrukü bi't-tab teksîr etmekle hem edat-i
lüzum ve hem de edat-i teksîr-i fiil olur (Urbayı giyin.) gibi ki urba giy demek olur.
Ve eğer mef'ul-i mezkûra müsned olursa bu surette mezîdun fîhin mütedammin
olduğu hedes ol mef'ulün sıfatı olmağla nûn-i lahika gâh edat-i mechuliyyet ve gâh
edat-i mutâva'at olur. Şöyle ki mezîdun fîhin mütedammin olduğu hedesin ol mef'ul
ile kıyamı emr-i mücerredin mütedammin olduğu hedes-i müteaddînin ancak ol
mef'ule taalluk sebebiyle olmadığı işar olursa nûn-i lahika edat-i mechuliyyet olur
(Kitab okunsun. Taş yuvarlansın. Ağaç toplansın.) gibi. Ve eğer mezîdun fîh'in
mütedammin olduğu hadesin ol mef'ul ile kıyamı hem emr-i mücerredin
mütedammin (54) olduğu hadesin ta'alluku sebebiyle ve hem de ol mef'ulün kabulü
sebebiyle olduğu işar olunursa edat-i mutâva'at olur (Zeyd Amr'ı gördü. Amr de
Zeyd'e göründü. Zeyd Amr'i yuvarladı. Amr de yuvarlandı. Zeyd adamları topladı.
Adamlar da toplandı) gibi. Pes mef'ul-i merkum suret-i ûlâda nâ'ib-i fail ve suret-i
sâniyede fail olur ve eğer iki nev mef'ule müteaddî emr-i mücerredden müştak ise bu
surette mezîdun fîhi ya müştakkun minhin failine müsneddir veyahut mef'ul-i
lâzımu't-ta'akkul üne menseneddir. Eğer failine müsned ise nûn-i lahika emr-i
mücerredin mütedammin olduğu hadesi hem mef'ul-i lâzımu't-ta'akkulü iktizâdan
hacr ve hem de ol hadesi bi'l-asl ve mef'ûl-i metrûkı bi't-tab teksîr etmekle hem edat-i
lüzum ve hem edat-i taksîr-i fiil olur (Bunu Zeyd'e söyle. Zeyd'e söyleyin.) gibi ki
Zeyd'e çok söyle manasınadır. Eğer mef'ul-i lâzımu't-ta'akkulüne müsned ise nûn-i
lahika bazı emirde edat-i mechuliyyet olur (Zeyd bunu Amr'e söylesin. Bu şey Amr'e
söylensin) gibi ve bazı emirde edat-i mutâva'at olur. (Zeyd eteğini ayağına doladı.
Etek de ayağına dolandı. Zeyd Bekr'i çamura buladı. Bekr de bulandı) gibi

12

Mühimme
Mef'ul-i lâzımu't-ta'akkul

nâ'ib-i fail

olduğu surette faile müşabehet-i

kâmilesi olduğundan ahirinden (elif, ye) harfini hazf vacib olur (Zeyd bu sözü Amr'e
söyledi. Bu söz Amr'e söylendi. Bekir parayı Amr'a verdi. Para Amr'a verildi) gibi.
Ve mef'ûl-i gayr-i lâzımu't-ta'akkul ile mâ ra'z-zikr

müte'allikât-i nâ'ib-i fail

oldukları surette ahirlerinden harfleri hazf mümteni olur (Zeyd gülündü, bakıldı.
Amr ile uyanır, gündüzün uyanır, burada uyanmaz, bu dertten ölünür.) gibi.

Tefrika
Nûn-i sakine edat-i teksir ve edat-i lüzum ve edat-i mutâva'at olursa bihasebi's-simâ ancak emr-i mücerrede lahik olup ol emrin harf-i ahîri sakin ve
müteharrik olması caiz olur (Aran, giyin, görün, bakın) gibi. Ve bir de ol nûndan
sonra emre edavât-i ta'adiyeden (dâl, râ) harfini ve lâm-i sakineyi mechûliyyeyi
zamm ve ilhak caiz olur (öğündür, öğünülür, aranılır, söylenir, bulandır, dolandı,
bakındırma) gibi. Amma nûn-i sakineyi merkume edat-i mechuliyyet olduğu surette
bi-hasebi'l-kıyas emr-i hazır -i mücerredden ancak müteharriku'l-ahir olur emirler ile
lâm-i sakineye merkume edat-i mechuliyyet olduğu surette bi-hasebi'l-kıyas emr-i
hazır -i mücerredden ancak müteharriku'l-ahir oldukları surette alâ hâlihimâ ibkâ
lâzım olduğu (Bunlar, onlar, arandı, söylendi) gibi. Ve sakinu'l-ahir oldukları surette
ictima-i sakineyn alâ gayr-i hıdetihi mahzurunu def için harf-i ahir-i sakini mâ kabli
mazmun ise zamme ile mâ kabli meksûr ya meftûh ise kesre ile tahrik lâzım geldi
(gönderdi, bilindi, bakındı) gibi. Teleffuzât-i vakıa'dan zahir olur.
Altıncı bab
Emr-i hazır -i mezîdun fîhü'r-rânın beyanındadır. Malum ola ki emr-i hazır -i
mezîdun fîhi'r-râ şol emr-i hazır -i mücerreddir ki ahirine yine bi-hasebi's-simâ
hurûf-i mugayyeretu'l-ihdâsdan râ'-i sakinenin luhûk ve inzimâmıyla mütedammin
olduğu hades tagayyür ve hades-i diğere tebeddül ede tafsili bu ki râ'-i sakine hurûf-i
ma'ânî beyanında işar olunduğu üzere hem bazı isme bi-hasebi's-simâ lahik olup
edat-i emr-i hazır olur (ever, bar, kar, karar, agar, kızar, kokar, sarar) gibi ve hem
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emr-i hazıra lahik olup bi-hasebi's-simâ hurûf-i mugayyiretu'l-ihdâstan edat-i ta'diye
olur ve bi-hasebi'l-kıyas hurûf-i mugayyeretu'n-nisbeden edat-i müstakbel vücudu
mercu'n-nisbe olur. Şu kadar ki râ-i sakine edat-i ta'diye olduğu surette lahik olduğu
emr-i hazıra mücerred hem iki harfli ve hem harf-i ahîri (te, cim, şın, kâf, gayn)
harflerinden biri olmak semen lâzım ve vacib olur (bitir, biter, gider, uçar, göçer,
bişir, düşür, çıkar, doğar) gibi. Ve edat-i müstakbel olduğu surette babında tafsil
olunacağı vecihle emr-i hazır -i mücerredin ve mezîdun fîhin bi-lâ istisna kâffesine
lahik olur (yazar, çıkarttırır) gibi. İmdi mezîdun fîhi'r-rânın aslı ve müştakkun minhi
olan emr-i mücerred ya lâzımdır veya mef'ul-i gayr-i t-ta'akkule müteaddî olur (Göç
Zeyd'i göçtürdü, düş Zeyd'i düşürdü) gibi. (55) Ve eğer mef'ul-i gayr-i lâzımu'tta'akkul müteaddî ise râ'-yı sakinenin luhûkuyla mef'ul-i lâzımü't-ta'kküle dahi
müteaddî olur (buraya çık, kaç, Zeyd'i buraya çıkar, kaçır) gibi. Ve eğer mef'ul-i
lâzımu't-ta'akkule müteaddî ise ol râ'nın luhukiyle mef'ul-i gayr-i lâzımu't-ta'akkul
dahi müteaddî olur (Suyu iç, Zeyd'e suyu içir) gibi. Bu surette râ'-yı sakineyi
merkume hem mef'ul-i lâzımu't-ta'akkule ta'diye edatı olur ve hem de mef'ul-i gayr-i
lâzımu't-ta'akkul ta'diye edatı olur.

Yedinci bab
Emr-i hazır -i mezîdun fîhi hurûf-i mugayyeretu'l-ihdâs'dan (zer) harfinin
luhûkiyle mütedammin olduğu hedes tagayyür ve hades-i ahara tebeddül ede. İmdi
harf-i mezkûr bi-hasebi's-simâ emr-i hazır -i mücerredden ancak (em) emrine lahik
olup evvel emire hâhik olan (dal, ra) harfi misilli emr-i merkumu mef'ul-i gayr-i
lâzımu't-ta'akkul dahi müteaddî kılmagla ancak mef'ul-i gayr-i lâzımu't-ta'akkul
te'addî olur (çocuk memeyi emsin, anası çocuğa memesini emzirsin, emdirsin, tabibe
yarayı emdir) gibi. Şu kadar ki işar olunduğu üzere (em) emri (zer) harfiyle müteaddî
olduğu surette mef'ul-i lâzımu't-ta'akkul-ü hazf ve mef'ul-i gayr-i lâzımü't-ta'akkulü
onun makamına ikame edilir (çocuğu emzir) gibi ki çocuğa memeyi emzir takdirinde
olur.
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Tenbih
(Emzir) emr-i ahirine kâf-i sakinenin luhûkiyle bi-hasebi's-simâ ism-i illet fiil
olduğu surette harf-i mezkûrun şatr-i ahîr bulunan râ'-yı sakinenin hazf olduğu hurûfi mahzûfa babından zahir olur (emzik) gibi.

Sekizinci bab
Emr-i hazır mezîdi- fîhü't-tânın ve mezîdun fîh (dal ra)in ahval ve ahkâmları
beyanındadır. Malum ola ki emr-i hazır -i mezîdun fîhi't-tâ ve mezîdun fîhi (dâl, râ)
şol emr-i hazır -i mücerred ve mezîdun fîhâyı mâ ra'z-zikr lerdür ki evâhirlerine tâ'-yı
sakinenin ve (dâl, râ) harfinin luhûk ve inzimâmlarıyla mütedammin oldukları ahdâs
tagayyür ve ahdâs-i ahara tebeddül ede (okut, yazdır, okuttur, yazdırt, okutturt,
yazdırtdır) gibi. Ve yine malum ola ki hurûf-i ma'ânî babında beyandan müstefâd
olduğu üzere ta'-yı sakine hem isme ve hem emr-i hazıra lahik olup isme lahik
olduğu surette ancak edat-i emr-i hazır olur (gözet, öğret) gibi. Ve emr-i hazıra lahik
olduğu surette bi-hasebi's-simâ eğer (alda, az, yön) emirleri ise tâ'-yi sakine hurûf-i
müctelibeden olur (aldat azıtma yönet) gibi. Ve eğer âti'l-beyan emr-i hazır lardan
biri ise hurûf-i mugayyiretu'l-ihdâsdan hem mef'ul-i lâzımu't-ta'akkule ve hem
mef'ul-i gayr-i lâzımu't-ta'akkul ta'diye edatı olur ve keza (dâl, râ) harfi hem
cümlenin cüz'-i ahîrine ve hem âti'l-beyan emr-i hazır a lahik olup cüz'-i ahir-i
merkume lahik olduğu surette edat-i isnad olup zaruret için şatr-i ahîri olan ra'-yı
sakineyi tekrîr caiz olur (Zeyd budur, ben söyleyeceğimdir, ne bilürsen bil ki saat
karîbdir) (Gerçi yanlış söyleyenler çok durur) gibi. Ve emr-i hazıra lahik olduğu
surette mugayyiretü'l-ihdâsdan hem mef'ul-i lâzımü't-te'akküle ve hem mef'ul-i gayr-i
lâzımü't-ta'kküle ta'diye edatı olur. Ve bu da malum ola ki edat-i ta'diye olan tâ'-yi
sakine ve (dâl, râ) harfi emr-i hazırlara münferiden lahik oldukları misilli emr-i hazıri mücerredden ve mezîdun fîh'den bazılarına işbu (te, dâl, râ, te) tertîbi üzere ve
bazılarına işbu (dâl, râ, te, dâl, râ) tertîbi üzere müctemi'an dahi lahik olmağın
mezîdun fîhü't-tâ' ile mezîdun fîh (dâl, râ) in ahval-i lafziye ve ahkâm-ı
ma'nevyelerini ya bab-i vâhidde beyana ibtidâr olunmuştur. (ahval-i lafziye) Malum
ola ki emr-i hazır ya müteharriku'l-ahir veya sakinu'l-ahirdir ve müteharriku'l-ahir
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dahi ya harf-i vâhid-i müteharrikdir yani ya bir harflidir veya ziyade harflidir eğer bir
harfli ise ahirine (te, dâl, râ) harfleri işbu (dâl, râ, te, dâl, râ) tertîbi üzere lahik olur
(de, dedir, dedirt, dedirttir, yudur, yudurt, yudurttur, yedir, yedirt, yedirttir) gibi. Ve
eğer iki üç dört beş hafli ise evâhirine (te, dâl, râ) harfleri işbu (te, dâl, râ, te) tertîbi
üzere lahik olurlar. Emr-i hazırlar gerek mücerred-i hakiki ve örfî olsunlar gerek
mezîdun fîhi (-Sa-) ve mezîdun fîh (-ImsA) olsunlar (arat, arattır, arattırt, gıcırdat,
gıcırdattır, gıcırdattırt, ağsat, ağsattır, ağsattırt, gülümset, gülümsettir, gülümsettirt)
gibi ve sakinu'l-ahir emir dahi ya iki harflidir veyahut üç, (56) dört beş harflidir ve
iki harfli dahi ya ahirine bab-ı sabıkda mezkûr ra'-yi sakineyi ta'diye lahik olan
emirlerdendir veyahut başka emirlerdendir. Eğer ra'-yı sakineyi ta'diye lahik olan
emirlerden ise râ'-yı sakineyi mezkûre ilhak olunmadıkça (tâ, dâl, râ) harflerini ilhak
caiz olmaz. Eğer başka emirlerden ise harf-i ahiri kangı (hangi) harf olursa olsun
ahirine (te, dâl, râ) harfi işbu (dâl, râ, te, dâl, râ) tertîbi üzere lahik olur. (yaz, yazdır,
yazdırt, yazdırttır, sık, sıktır, sıktırt sıktırttır) gibi. Şu kadar ki kâf-i mehmûse ile
mutrif iki harfli emirlerden (â, kâf) emrine ancak işbu (te, dâl, râ, tâ) tertîbi üzere
(kâf, vâv, kâf) emrine hem tertîb-i mezkûr üzere ve hem bi-hasebi'l-kıyas (dâl, râ, tâ,
dâl, râ) tertîbi üzere lahik olmağla kaide-i mezkûreden müstesna olurlar. (ak, akıt,
akıttırt, kok, kokutma, kokuttur, kokutturtma, koktur, kokturt, kokturttur) gibi. Kaldı
ki (ol) emrinin (ile, et) emirleri ve (gel) emrinin (götür) emri min gayri lafz-i himâ
müta'addîleri olmalarıyla (ol, gel) emirlerine edavât-i ta'diye den hiçbirini ilhak caiz
olmaz. Ve eğer üç, dört, beş harfli emirlerden ise bu surette emr-i hazıra râ, lâm
harflerinden biriyle mutrifdır. Veya kâf ve kef harflerinden biriyle mutrifdir yahut
hurûf-i saire ile mutrifdır. Eğer râ, elif, lam, elif, mim harflerinden biriyle mutrif ise
ol râ ve lâm gerek asliye gerek zâ'ide olsunlar (te, dal, râ) harfleri işbu (te, dâl, râ, te)
tertîbi üzere lahik olurlar (karart, kararttır, kararttırt, emzir, emzirt, emzirttir,
emzirttirt, çoğult, çoğalttır, çoğalttırt) gibi. Ve eğer kâf ve kef harflerinden biriyle
mutrif ise bu surette evvel-i kâf ve kef'in makabilleri sakindir veya müteharriktir.
Eğer sakin ise ahirine (te, dâl, râ) harfleri işbu (te, dâl, râ, te) tertîbi üzere lahik
olurlar (korkut, korkuttur, korkutturt, ürküt, ürküttür, ürküttürt) gib. Kaldı ki hurûf-i
mahzûfa babında zikr olunduğu üzere (kalk) emrine te, dâl, râ) harfleri tertîb-i sabık
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üzere lahik olmaları muktezâ-yi nizam ve kaide ise de fiil-i mezkûr müteaddî
kılınacağı vakitte ahirden (kâf) harfi alâ gayri'l-kıyas hazf olunmağla harfeyn-i
mezkûreynin işbu (dâl, râ, tâ, dâl, râ) tertîbi üzere luhûk ve inzimâmlarıyla müteaddî
olur. (kalk, kaldır, kaldırt, kaldırttır) gibi ve eğer mâkbilleri müteharrik ise veyahut
emr-i hazır mezkûr (râ, lâm, kâf, kef) harflerinin gayriyle mutrif ise ol gayr gerek
hurûf-i asliyeden gerek zevâ'idden olsunlar (tâ, dâl, râ) harfleri işbu (dâl, râ, tâ, dâl,
râ) tertîbi üzere lahik olurlar (acıktır, acıktırt, acıktırttır, gözüktür, gecik, geciktirt,
geciktirtir, söyleştir, söyleştirt, söyleştirttir, söylendir, söylendirt, söylendirttir) gibi.
Şu kadar ki emr-i hazır nûn-i sakineyi mechûliyye ile mutrif olduğu surette mezîd-i
fîlü'n-nûn babında işar olunduğu üzere ahirine (tâ, dâl, râ) harfleri lahik olamazlar.

Tenbih
Tâ-yı sakineyi mezkûre râ ve lâm-i sakineler ile mutrif emr-i hazırlara lahik
olduğu surette ictima-i sakineyn alâ haddihi olduğundan harf-i ahir-i sakinin alâ
hâlihi ibkâ olduğu ictima-i sevâkin-i selâse lâzım gelmekle kâf ve kef-i sakinelerin
mâkibillerindeki müteharrik eğer mazmûm ise ol kâf ve kefin zamme ile ve eğer
meftûh ya meksûrlar ise kesre ile tahrik olundukları teleffuzât-i vakıa'dan zahir ve
aşikâr olur (kokut, akıt, korkut) gibi. (Ahkâm-i ma'nevye) malum ola ki (te, dâl, râ)
harflerinin iki nev tertîb üzere lahik oldukları gayr-i lâzımü't-ta'kkule müte'addîdir
veyahut mef'ûleyn-i merkumeyne müte'addîdir. Eğer emr-i merkum lâzım ise (te, dâl,
râ) harflerinden birinin luhûkuyla bir mef'ule ve ikisinin luhûkuyla iki mef'ule ve
birinci harfin tekrar luhûkıyla ikisi mezkûr ve biri mukadder üç harflerinden birinin
luhûkiyle iki mef'ule ve ikisinin luhûkiyle ikisi mezkûr biri mukadder aç mef'ule ve
birinci harfin tekrar luhûkiyle ikisi mezkûr ikisi mukadder dört mef'ule müteaddî
olurlar. Ve eğer emr-i mezkûr iki mef'ule müteaddî ise (te, dâl, râ) (57) harflerinden
birinin luhûkiyle ikisi mezkûr biri mukadder üç mef'ule ve ikisinin luhûkiyle ikisi
mezkûr ikisi mukadder dört mef'ule ve birinci harfin tekrar luhûk ve inzimâmıyla
ikisi mezkûr ve üçü mukadder beş mef'ule müteaddî olurlar tafsili budur ki (te, dâl,
râ) harflerine vech-i mezkûr üzere lahik olduğu emr-i hazır eğer lâzım ise harfeyn-i
mezkûreynden birinin luhûk ve inzimâmıyla mef'ul-i lâzımu't-ta'akkul e müteaddî
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olur (Uyu, Zeyd'i uyut, ölme, mülhidi öldür) gibi ve ikisinin luhûkiyle biri lâzımü'tta'akkul ve biri gayr-i lâzımü't-ta'akkul iki mef'ule müteaddî olup ekseriye mef'ul-i
gayr-i lâzımü't-ta'akkul mim, nun, vâv, ye, hazf ve takdir olunur meğer ol mef'ul ya
tasrih veya fiil ve hadesin ol mef'ule taalluk ve vukuunun inhisârını işar-i maksûd
olursa mef'ul-i lâzımu't-ta'akkulden sonraca zikri lâzım olur. (Mülhidi öldürt, mülhidi
Bekr'e öldürt) gibi. (Zabıta) her bir mezîdun fîhin kendi mef'ulü mef'ul-i evvel ve
mezîd-i aleyhin mef'ulü mezîdun fîhin mef'ûl-i sânîsi olur. Ve her mezîdun fîhin
mef'ul-i evveli dahi mezîd aleyhin min vechi'l-mana faili olur. Bu surette (öldürt)
fiilinin mef'ul-i gayr-i lâzımü't-ta'akkulü olan (Bekr'e) ismi mef'ul-i evveli ve (öldür)
fiilinin mef'ul-i lâzımu't-ta'akkulü olup muahharan (öldürt) fiilinin mef'ul-i lâzımü'tta'akkulü olan (mülhidi) ismi dahi mef'ul-i sânisi olur. Ve yine Bekr min vechi'lmana (öldür) fiilinin faili olur.

Tetimme
Ve birinci harfin tekrar luhûk ve inzimâmıyla bir mef'ul-i gayr-i lâzımü'tta'akkulü dahi müteaddî olup işbu mef'ul-i gayr-i lâzımü't-ta'akkul mef'ûl-i evveli ve
mezîdun aleyh olup mezîdun fîhi harfân olan fiil-i müteaddînin mef'ûl-i evveli olan
mef'ûl-i gayr-i lâzımü't-ta'akkul mef'ul-i sânîsi ve mef'ul-i sânîsi olan mef'ul-i
lâzımü't-ta'akkul dahi mef'ul-i sâlisi olup mef'ul-i sânîsi mim, nûn, vâv, ye, hazf
vacib ve mef'ûl-i evvelini hazf galip olur. Meğer mef'ul olanı tayin ve tasrih veyahut
vuku-i hadesin evvel mef'ule inhisârını işar maksûd olursa mef'ul-i sâlisi olan mef'uli lâzımu't-ta'akkul den sonraca zikr lâzım olur. (mülhidi öldürt, mülhidi Zeyd'e
öldürt) gibi. Mesela bir zata hitaben mülhidi öldürttür demenin mahsulü bir şahsa
mülhidi öldürt diye söyle ve ol şahısda bir adama mülhidi öldür diye söylesün ve ol
adam mülhidi öldürsün ve mülhid de ölsün demek olur bu surette fail olan zat-i
muhatab öldürtdüren ve şahs-i merkum öldürten ve ol adam öldüren ve mülhid dahi
ölen olacağından her mezîdun fîhin mef'ûl-i evveli mezîdun aleyhin min vechi'lmana faili olur. Ve eğer emr-i merkum yani (te, dâl, râ) harflerinin vech-i mezkûr
üzere lahik oldukları emr-i hazır mef'ul-i lâzımu't-ta'akkule müteaddî ise harfinden
birinin luhûkiyle mef'ul-i gayr-i lâzımu't-ta'akkul dahi müteaddî olup ol mef'ul gayr-i
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lâzımü't-ta'akkul mef'ûl-i evveli ve mef'ul-i lâzımu't-ta'akkul mef'ul-i sânîsi olur
(Zeyd'e kitabı yazdır) gibi ki ekseriye mef'ul-i evveli hazf olunur (kitabı yazdır) gibi.
Meğer mef'ul-i evveli tayin veya vukuu-i hadesin mef'ul-i evvele inhisârını işar
maksûd olursa mef'ul-i lâzımu't-ta'akkulden sonraca zikr vacib olur (kitabı Zeyd'e
yazdır) gibi. İkisinin luhûkıyla bir mef'ul-i gayr-i lâzımu't-ta'akkul dahi müteaddî
olup ol mef'ul mef'ul-i evveli ve mezîdun aleyhin mef'ul-i evveli olan mef'ul-i gayrı
lâzımü't-ta'akkul mef'ul-i sânîsi ve mef'ul-i sânîsi olan mef'ul-i lâzımu't-ta'akkul dahi
mef'ûl-i sâlisi olur. Bu kısm müteaddînin dahi mef'ul-i sânîsi mim, nûn, vâv, ye, hazf
vacib ve mef'ul-i evvelini hazf galip olur. Meğer yine mef'ul-i evveli tayin veyahut
vukuu-i fiilin kendüye inhisârını işar kasd olunursa zikr vacib olur. (kitabı yazdırt,
taam bişürt kitabı Zeyd'e yazdırt taam Bekr'e bişürt) gibi. Mesela kitabı yazdırt
demenin mahsulü bir şahsa kitabı yazdırt diye söyle ve o şahıs da bir adama kitabı
yazdırsın ve ol adam da kitabı yazsın demek olur. Ve birinci harfin tekrar luhûk ve
inzimâmıyla bir mef'ul-i gayr-i lâzımu't-ta'akkul dahi müteaddî olup ol mef'ul-i emr-i
müteaddî mezîdun fîhin mef'ul-i evveli olur. Ve üç mef'ule müteaddî olan mezîd-i
aleyhin mef'ul-i evveli bunun mef'ul-i sânîsi ve mef'ul-i sânîsi bunun mef'ul-i sâlisi
ve mef'ul-i sâlisini dahi bunun mef'ul-i râbi olur. Bu kısm müteaddînin mef'ul-i sânisi
ile mef'ul-i sâlisini mim, nûn, vâv, ye, hazf ve takdir vacib ve mef'ul-i evvelini hazf
galip olur. Meğer yine mef'ûl-i evveli ya tayin veyahut hadesin kendüye vukuunun
inhisârını işar maksûd olursa mef'ul-i (58) râbi olan mef'ul-i lâzımu't-ta'akkul den
sonraca zikr vacib olur (Kitabı yazdırtır, taam bişürtdürt, kitabı Bekr'e yazdırtır, taam
Halid'e bişürtdürt) gibi. Mesela bir zata hitaben kitabı yazdırttır demenin mahsulü
kitabı yazdırt diye bir şahsa söyle ve ol şahıs da kitabı yazdır diye bir adama
söylesin. Ve ol adam da kitabı yaz diye bir kimseye söylesin ve ol kimse de kitabı
yazsın demek olur. Ve eğer emr-i merkum yani (tı, dâl, râ) harflerinin vech-i mezkûr
üzere lahik oldukları emr-i hazır mef'ul-i gayr-i lâzımu't-ta'akkul müteaddî ise ol
harflerden birinin luhûkiyle bir de mef'ul-i lâzımu't-ta'akkule müteaddî olup ol
mef'ul-i lâzımü't-ta'kkül evveli ve mezîd-i aleyhin mef'ul-i gayr-i lâzımü't-ta'akkulü
mef'ul-i sânîsi olur (o buna bak, çocuğu oyuna baktır, kendine gül âlemi kendine
güldürme) gibi. Bu kısım müteaddînin mef'ûl-i evveli lâzımü't-ta'akkul olduğundan
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hazf ve takdiri nadir olur. Ve ikisinin luhûk ve inzimâmlarıyla bir mef'ul-i gayr-i
lâzımu't-ta'akkul dahi müteaddî olmağın işbu mef'ul emr-i müte'addî-yi mezîdun
fîhin mef'ul-i evveli ve mezîd-i aleyhin mef'ûl-i evvel olan mef'ul-i lâzımu't-ta'akkul
mef'ul-i sânîsi ve mef'ul-i sânîsi olan mef'ul-i gayr-i lâzımü't-ta'akkul dahi mef'ul-i
sâlisi olur. Bu kısm fiil-i müteaddînin mef'ul-i evvelini hazf vacib olur (çocuğu
oyuna baktırt) gibi. Bunun mahsulü çocuğu oyuna baktır diye bir şahsa söyle ve ol
şahıs da oyuna bak diye çocuğa söylesin ve çocuk da oyuna baksın demek olur. Ve
birinci harfin tekrar luhûkiyle bir mef'ul-i gayr-i lâzımu't- ta'akkul dahi müteaddî
olup ol mef'ul emr-i müte'addî-yi mezîdun fîhin mef'ul-i evveli ve mezîd-i aleyhin
evveli olan mef'ul-i gayr-i lâzımü't-ta'kkül mef'ul-u sânisi ve mef'ul-i sânîni olan
mef'ul-i lâzımu't-ta'akkul e mef'ul-i sâlisi ve mef'ul-i sâlisi olan mef'ul-i gayr-i
lâzımu't-ta'kkule dahi mef'ul-i râbi olur. Bu kısm müteaddînin mef'ul-i evveli ile
mef'ul-i sânîsi hazf ve takdir vacib olur (çocuğu oyuna baktırttır) gibi. Takdir-i kelam
yani mahsul-i kelam çocuğu oyuna baktırt diye bir zata söyle ve ol zat da çocuğu
oyuna baktır diye bir şahsa söylesin ve ol şahıs da oyuna bak diye çocuğa söylesin ve
çocuk da oyuna baksın demek olur. Ve eğer emr-i merkum iki nev mef'ul-i müteaddî
ise yani (te, dâl, râ) harflerine vech-i mezkûr üzere dahil olduğu emr-i hazır iki
mef'ule müteaddî ise harfeyn-i merkumeynden birinin luhûkîyle bir mef'ul-i gayr-i
lâzımu't-ta'akkul dahi müteaddî olup ol mef'ul-i emr müte'addî-yi mezîdun fîhin
mef'ul-i evveli ve mezîd-i aleyhinin mef'ul-i lâzımu't-ta'akkulü mef'ul-i sânîsi ve
mef'ul-i gayr-i lâzımu't-ta'akkulü dahi mef'ul-i sâlisi olur. Bu kısm müteaddînin
mef'ul-i evvelini hazf ve takdir vacib olur (Bu sözü Zeyd'e söyle, bu sözü Zeyd'e
söylet, Bekr'e ver parayı, Bekr'e verdirt) gibi. Ve misal-i sânînin mahsulü dahi parayı
Bekr'e ver diye bir şahsa söyle ve ol şahıs da parayı Bekr'e versin dimek olur. Evveli
mef'ul-i sânîsi ve mef'ul-i sânisi mef'ul-i sâlisi dahi mef'ul-i rabî olur. Bu kısm
müteaddînin mef'ûl-i evveli ile mef'ul-i sânisini hazf ve takdir vacib olur (Bu sözü
Zeyd'e söylettir, parayı Bekr'e verdirttir) gibi. Bunlardan misal-i evvelin mahsulü bu
sözü Zeyd'e söylet diye bir zata emret ve ol zat da bu sözü Zeyd'e söyle desin ve
Zeyd de bu sözü söylesin demek olur. Ve misal-i sânînin mahsulü dahi parayı Bekr'e
verdir diye bir zata söyle ve ol zat da parayı Bekr'e ver diye bir şahsa söylesin ve ol
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şahıs da parayı Bekr'e versin demek olur. Ve birinci harfin tekrar mefail-i
arba'asından mef'ul-i evveli mezîdun fîhin mef'ul-i sânîsi ve mef'ul-i sânîsi mezîdun
fîhin mef'ul-i sâlisi ve mef'ul-i sâlisi mezîdi- fîhin mef'ul-i râbi'i ve mef'ul-i rabii dahi
mezîdun fîhin mef'ul-i hâmisi olur. Bu kısm müteaddînin dahi mef'ul-i evvelini ve
sânîsini ve sâlisini hazf ve takdir vacib olur (bu sözü Zeyd'e söylettir, parayı Bekr'e
verdirttir) gibi. Bunlardan misal-i evvelin mahsulü bu sözü Zeyd'e söylettir diye bir
zata emret ve ol zat da bu sözü Zeyd'e söylet diye bir şahsa emretsin (59) ve ol şahıs
da Zeyd'e bu sözü söyle desin ve Zeyd de bu sözü söylesin demek olur. Ve misal-i
sânînin mahsulü parayı Bekr'e verdirt diye bir zata söyle ve o zatın da parayı Bekr'e
verdir diye bir şahsa söylesin ve ol şahıs da parayı Bekr'e ver diye bir kimseye
söylesin ve ol kimse de parayı Bekr'e versin demek olur.

Tenbihât
Tenbih-i evvel
(te, dâl, râ) harfleri râ'-yı ta'diye misilli hem mef'ul-i lâzımu't-ta'akkule te'diye
edatı ve hemde mef'ul-i gayr-i lâzımü't-te'akküle te'addiye edatı olduğu beyan-i
sabıkdan nümâyân olur.
Tenbih-i sânî
Fiil-i vâhid-i Türkî'nin ancak biri mezkûr ve diğeri mahzûf ve mikdar dörde
kadar mef'ul-i gayr-i lâzımü't-te'akküle müteaddî ve mücâviz olduğu ve birden ziyade
mef'ul-i lâzımü't-te'akküle müteaddî mücâviz olduğu yine beyan-i sabıkdan nümâyân
olur.
Tenbih-i sâlis
Her mezîdun fîhin mef'ûl-i evveli mezîdun aleyhin min vechi'l-mana faili
olduğu ve mef'ul-i sânîsi dahi mezîd-i aleyhin mef'ul-i evveli olduğu ifade-yi
sâlifeden ve emsile-yi sabıkadan zahir ve aşikâr olur.
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Dokuzuncu bab
Mezîdun fîhi'l-lâmın ahval ve ahkâmı beyanındadır. Malum ola ki emr-i
mezîdun fîhi'l-lâm şol sakinu'l-evâhir mücerred ve mâ ra'z-zikr mezîdun fîhlerdir ki
evâhirlerine hurûf-i mugayyiretü'l-ahdâsdan lâm-i sakinenin luhûk ve inzimâmıyla
mütedammin oldukları ahdâs tagyir ve ahdâs-i ahara tebeddül ede (de, kil, yorul,
yazıl, savul) gibi imdi hurûf-i me'ânî babında beyan olunuduğu üzere lâm-i sakine bihasebi's-simâ isme lahik olup edat-i emr-i hazır olur (diri, diril, doğru, doğrul) gibi ve
bi-hasebi'l-kıyas emr-i hazır -i mücerred ve mezîdun fîhlere lahik olup hurûf-i
mugayyiretu'l-ihdâsdan gâh edat-i mechuliyyet ve gâh edat-i mutâva'at ve gâh edat-i
lüzum olur. Ve emr-i hazır dahi mezîdun fîhü'l-lâm olur. Şöyle ki lâm-i sakinenin
lahik olduğu emr-i hazır ya mücerred veya mârrü'z-zikr mezîdun fîhi sakinu'levâhirlerinden biridir. Eğer mezîdun fîhi lâm-i sakine ise ancak edat-i mechuliyyet
olur. Bu husus (Zeyd ile söyleşin, Amr'a söylensin, Halid çıkarılsun çocuğa meme
emzirilsin Zeyd söyletilsin, kitap yazdırılsın) gibi. Ve eğer mücerred ise bu surette
emr-i mezîdun fîhi'l-lâm eğer müştak menhî olan emr-i mücerredin (elif, he ile elif,
ye, nûn, dâl, he, dâl, nûn) harfleriyle mutrif-i mefail ve müteallikâtından birine
müsned ise lâm-i sakine yine ancak edat-i mechuliyyet olur (Zeyd'e bakılsın, dürbün
ile bakılsın, ahşamleyin yanılır, burada durulur, bundan korkulur) gibi.Ve eğer ol
mücerredin mef'ul-i lâzımü't-te'akkulüne müsned olursa ol mezîdun fîhü'l-lâmın
mütedammin olduğu hedes herhalde mef'ul-i merkumun sıfatı olduğundan eğer
mef'ul-i merkumun ol hadesle ittisâfı mezîd-i aleyhin mütedammin olduğu hadesin
olmağla mef'ule ancak vukuu ve ta'allukundan dolayı ise lâm-i sakine yine edat-i
mechuliyyet olup mef'ul-i merkum mezîdun fîhü'l-lâm'ın nâ'ib-i faili olur. (taş
dikilmesin, iş görülmesin) gibi. Ve eğer mef'ul-i merkumun ol hadesle ittisâfı hem
emr-i mücerredin mütedammin olduğu hadesin ol mef'ule vukuundan dolayı ve hem
de ol mef'ulün hades-i mezkûru kabulünden dolayı ise lâm-i sakine edat-i mutâva'at
olup mezîdun fîhi'l-lâm'ın mütedammin olduğu hades mutâva'at ve mücerredin
mutazammın olduğu hades mutavaa ve mef'ul-i fiil-i mutâva'at dahi fail mütâvi olur.
(Zeyd testiyi kırdı. Testi de kırıldı. Hayvanı yıktı. Suyu döktü. Hayvan da yıkıldı. Su
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da döküldü) gibi. Ve eğer ol mücerredin failine müsned ise ancak edat-i lüzum olur.
(Kendin değil, Zeyd'e sarıl koşa koşa yorul) gibi.
Tenbîhân
Tenbih-i evvel
Hurûf-i mugayyeretu'l-ihdâsdan edat-i mechuliyyet ancak nûn-i sakine ile
lâm-i sakine olup nûn-i sakineyi mechuliyyet bi-hasebi'l-kıyas müteharriku'l-ahir
emr-i mücerrede ve emr-i mezîdun fîhi (sîn) ve mezîdun fîhi (mîm, sîn) kısmlarına
ve sakinu'l-ahir-i emr-i mücerredden lâm-i sakine ile mutrif emr-i mahsus olduğu ve
lâm-i mechuliyyet dahi lâm'dan başka hurûf-i sakine ile mutrif-i emr-i mücerrede ve
mezîdun fîhi'ş-şîn ve mezîdun fîhi nûnu't-teksîr ve nûnu'l-lüzum ve nûnu'l-mutâva'at
ve mezîdun fîhü'r-râ ve mezîdun fîh-i ze ra ve mezîd-i fîlü't-tâ ve mezîdun fîh-i dâl,
râ kısmlarına mahsus idiği beşinci babda mezkûr-i tefrikadan ve bu babda mestur
emsileden müstebân olur.
Tenbih-i sânî
Lâm-i sakineyi mechûliyye ancak emr-i hazır -i sakinu'l-evâhir e lahik
olmağla ya ictima-i sakineyn alâ gayr-i haddihi veya ictima-i sevâkin-i selâse lâzım
gelmekle emr-i merkumun ahirine ya zamme ile veya kesre ile tahrik vacib idiği
şöyle ki harf-i ahir-i sakinin mâ kablindeki müteharrik mazmûm olduğu (60) surette
harf-i ahîr zamme ile ve makablindeki müteharrik ya meftûh veya meksûr olduğu
surette harf-i ahîr kesre ile tahrik olunsa vacib edügi emsile-yi sabıkadan ve
telaffuzat-i vakıadan zahir ve nümâyân olur. (sokul, yorul, değil, kırıl, sarıl, korkulur)
gibi.

Onuncu bab
Emr-i hazır -i mezîdun fîh (mim, he)nin ahval ve ahkâmı beyanındadır.
Malum ola ki emr-i hazır -i mezîdun fîh (mîm) şol emr-i hazır -i mücerred ve
mezîdun fîhin

evâhirine (mîm) harfinin luhûkuyla mütedammin oldukları ahdâs-i

vücudîye ahdâs-i ademiyyeye tebeddül ede. İmdi hurûf-i ma'ânî babında zikr
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olunduğu üzere (mim) harfi emr-i hazıra ya bizzat lahik olur veyahut (elif, he)
harfinden sonra lahik olur. Ve bizzat lahik olduğu surette ol emir-i mülhakun bîhin
mütedammin olduğu ma'ânî-yi selâseden ya hades-i vücudîyi hades-i ademiyye
tebeddül eder veyahut nisbetle ve zamanı bi'l-külliye sulh ve tecrid eder. Eğer hadesi vücudîyi hades-i ademiyye tebeddül ederse harf-i merkum harf-i mugayyiretü'lahdâsdan edat-i adem-i hades olup emr-i hazır dahi mezîdun fîhi (mim, he) olur
(yazma, yazdırma, yadırtma, yadırtılma) gibi. Bu kısm-i hazır ancak hades-i ademiyi
mütedammin olmağla (emr-i hazır -i ademî) ismiyle tesmiye olunmuştur. E'imme-yi
lügat-i Arabiyye bu kısm emrin mü'eddâsını ifade eden fiile (nehy-i hazır) tesmiye
etmişler ve (mîm) harfinden hali olan emr-i hazır dahi hades-i vücudîyi mütedammin
olmağla (emr-i hazır -i vücudî) ismiyle tesmiye olunmuştur. E'imme-yi lügat-i
Arabiyye bu kısm emrin mü'eddâsını ifade eden fiile dahi (emr-i hazır ve emr-i
muhatab) tesmiye etmişlerdir. Bu surette emr ile nehy beyninde fark hades cihetiyle
olacağından lâ-yı nâhiyenin medlûlü olan adem-i hâleti hadese ve nisbet-i talebeye
dahi adem-i mezkûre musallat olur (ve aleyna'l-belâg ve aleyke'ş-şükr). Ve eğer
nisbetle zamanı tecrid eder ise hurûf-i mugayyiretü'n-nisbe aksamından edat-i
masdar-i muhaffef olur (Her şeyi söylemeden söylemesi iyidir.) gibi. Ve (mîm)
harfiyle mutrif olan masdara (masdar-i muhaffef) tesmiye olunmuştur. Bu surette
edat-i adem-i hades ile edat-i masdar-i muhaffef lafzen müttahid ve takdiren muhtelif
olurlar ve (mîm) harfi emr-i hazıra (elif, hâ) harfinden sonra lahik olduğu surette ol
emrin mütedammin olduğu hadesde kâin mana imkân ve makdûriyeti nez ve
ademiyye tebdîl etmekle edat-i adem-i makdûriyet bu kısm emr-i ademiyenin
ma'adâsı lisân-i Arabda lafz-i mürekkeb ile te'diye olunur. Ve bu da mahfi olmaya ki
iş bi mezîdun fîhde eğerçi emr-i hazır -i mezkûre (elif, he) harfinden sonra lahik ise
de bi-hasebi'l-hakîka mahzûf ve mukadder (bil) emrine bizzat lahik olmuş
oduğundan emr-i ademiyü'l-iktidar kısmı lafzen müfred ve mana-yı mürekkeb olmuş
olur. Zira (yazama, söyleyeme) emirleri fiil-asl (yazabilme, söyleyebilme) olup
Memâlik-i Osmâniyyede müstamel-i lugatte (bil) emri li-ecli't-tahfîf hazf olunmuştur
ki kâffe-i ahval inşallahu'l-mennân maksad-i râbide ef'âl-i mürekkebenin ahval ve
ahkâmını beyan sırasında zikr ve beyan olunur.
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On birinci bab
Fiil-i emrin sîga-yı mütenevvi'a-yı muhtelifü'l-ünvânâtı ve ahkâm-i mahsusa
ve ahval-i müşterekesi beyanındadır. Evvela malum ola ki emr-i hazır -i mücerred
müfred-i ahirine hurûf-i mugayyiretu'l-ihdâs ismiyle müsemmâ olan sâlifu'l-beyan
işbu (şın, sin, he, mim, sin he, nûn, râ, zı râ, te, dâl, râ, lâm, mim, he) harfleri tavti
ede ve ebvâb-i sabıkada tasrih ve işar olunduğu üzere birden altıya kadar lahik ve
münzam olmağla birinin luhûkiyle mezîdun fîhi harf-i vâhid olur (söyle, ağsa,
gülümse, yazma) gibi. Ve ikisinin luhûkiyle mezîdun fîhi harfân olur (söyleşytir)
gibi. Ve üçünün luhûkiyle mezîdun fîhi selâse ahruf olur (yazdırma) gibi. Ve
dördünün luhûkiyle mezîdun fîh-i erba'a-i ahruf olur (söyleştirtme) yazdırttırma)
gibi. Ve beşinin luhûkiyle mezîdun fîh-i hamse ahruf olur (söyleştirttirme,
yazdırttırılma) gibi. Ve altısının luhûkiyle mezîdun fîhi sitte ahruf olur
(söyleştirttirilme, gülümsettirilme) gibi. Ve yine kirâren mirâren zikr olunduğu üzere
emr-i hazır -i müfred gerek mücerred gerek mezîdun fîhi mârrü'z-zikrlerden biri
olsun ahirine edat-i gaybetden (sin, vâv, nûn, sin, vâv, nûn, lâm, râ, elif, he, elif, he,
lâm, râ,) harflerinin luhûk ve inzimâmıyla müfred gaib ve cem-i gaib sığalarına
mütebeddel ve mütehavvel olur (böyle okusun yazsunlar (61) okuya yazalar) gibi ve
zemâ'ir-i muttasıla müsned-i ileyhden cem-i muhatab zamiri olan (elif, kef) zamirinin
ve cemu'l-cem olan (elif, kez, zı) zamirinin inzimâm ve ittisâlleri ile emr-i hazır
cem-i sığasına mütehavvel olur (yazınız, söyleyin, söyleyiniz) gibi. Ve (elif, he)
harfiyle mutrif emr-i gaib-i müfred ahirine mâ ra'z-zikr (lâm, râ) harfinin luhûkıyla
cem-i gaib sîgasına mütehavvel olduğu gibi zamirlerin ittisâllariyle ez-ser-nev emr-i
hazır müfred sîgasına ve emr-i hazır -i cem ve emr-i mütekillim-i vahde ve emr-i
mütekellim-i ma'a'l-gayr-i sîgalarina dahi mübeddel ve mütehavvel olur (söyleye,
söyleyeler, söyleyesin, söyleyesiniz, söyleyelim, söyleyevüz) gibi. Pes takrîr-i
sabıkdan müstefâd olduğu cevihle fiil-i emir-i ıstılahımızda nisbet-i talebiyyeyi
mutazammin olan fiil olmuş olur. Nisbet-i merkume gerek isti'lâ'iye olsun gerek
iltimasıyla olsun gerek dua'iye olsun ve me'mûriye olan hades-i matlûb gerek vücudî
olsun gerek adem-i olsun ve me'mûr olan zat dahi gerek muhatab gerek gaib gerek
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mütekellim-i emr olsun bu üç nev me'mûr olan zatdan her biri gerek vâhid olsun
gerek müteaddîd olsun bu surette fiil-i emr-i Türkî hem fiil-i emr-i Arabiyye ve hem
fiil-i nehy-i Arabiyye şâmil olduğundan başka lisân-i Arabda nazîri olmayan fiil-i
emr-i ademiyyü'l-iktidara dahi şâmil olur ve yine takrîr-i sabıkdan müstebân olduğu
vecihle fiil-i emr-i vücudi ve fiil-i emr-i adem-i ve fiil-i emr-i ademiyyü'l-iktidardan
her biri ikişer kısma münkasım olur. Kısm-i evvel emr-i hazır -i müfred ve (elif, kef)
zamirinin ittisaliyle cem-i muhatab sigasına ve (sin, vâv, nûn, sin, vâv, nûn, lâm, râ)
harflerinin luhûk ve inzimâmlarıyla müfred-i gaib ve cem-i gaib sigalarına
mütebeddel ve mütehavvel olanlardır(yaz, yazma, yazama, yazın, yazmayın,
yazamayın, yazsın, yazmasın, yazamasın, yazmasınlar, yazmasınlar, yazamasınlar)
gibi ve kısm-i sânî (elif, he) harfiyle mutrif emr-i gaib-i müfred ve (lâm, râ) harfinin
luhûkiyle cem-i gaib sığasına ve (sin, kef, elif, mim, lâm, mîm, yâ, vâv, zâ)
zamirlerinin ittisâlleriyle müfred muhatab cem-i muhatab ve müfred mütekellim ve
cem-i mütekellim sîgalarıyla mütehavvel olanlardır (yaza, yazmaya, yazamaya,
yazalar, yazamayalar, yazamayalar, yazasın, yazamayasın, yazamayasın, yazasınız,
yazamayasınız, yazamıyasınız, yazayım yazamayayım, yazamayayım yazalım,
yazamayalım, yamamayalım yazıver, yamayıver, yazamayıver) gibi.
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SON SÖZ

Abdurrahman Fevzi Efendi de Türk dilinin kurallarını anlatan Mikyasu'l-Lisân
Kıstasu'l-Beyân adlı üzerinde çalıştığımız eseri ile bu sistemin temelini atmıştır, diyebiliriz.
Bargamalı Kadri, Ahmet Cevdet Paşa ve Kütahyalı Abdurrahman Fevzi Efendi Türk
gramerciliğinin şekillenmesinde rol oynayan üç önemli şahıstır.
Eserde, Abdurrahman Fevzi'nin takip ettiği yöntem, Türk dilbilgisi tarihi bakımından
çok önemli olmuştur. Arapça köklerden üretilen, ancak Türkçeye göre düzenlenen dilbilgisi
terimleri açısından eser bir ilktir. Bütün yapım ve çekim ekleri ayrı terimlerle karşılandığı gibi,
her bir şekil için de yeni terim karşılıkları kullanılmıştır. Eserde anlam ayırt edici noktaları
belirtmeye yönelik bir terim türetme sistemi söz konusudur. Bu da bugünkü dilbilgisi
terimlerimizin, hatta bugünkü dilbilgisi kurallarımızın da şekillenmesinde önemli bir rol
oynamıştır. Özellikle bugün kullandığımız dilbilgisi terimlerinin alt başlıklarının oluşması
bakımından önemli olmuştur.
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