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ÖZ
Çalışmamıza konu olan Mikyasu’l Lisan Kıstasu’l Beyan adlı eser Kütahyalı
Abdurrahman Fevzi Efendi tarafından kaleme alınmıştır. Eser bir mukaddime, beş maksat ve
bir hatimeden oluşmuştur. Yazar eserin kaleme alma sebeplerini açıkladıktan sonra dil
öğretiminin gerekleri üzerinde durmuştur. Avrupa’da dil öğretiminin nasıl önemsendiği
belirtilerek, bizlerinde bu konuyu önemsememiz gerektiğini eserinde vurgulamıştır.
Abdurrahman Fevzi Efendi konuları açıklarken, maksat ana başlığını kullanmıştır.
Maksatları bablara, babları da nevlere, kısımlara sınıflara ayırmıştır.
Metin kısmı 177 sayfadan meydana gelmektedir. Eserin ilk kısmında içindekiler kısmı,
terimlerin açıklandığı kısım, yazar hakkında ve basıldığı yer hakkındaki bilgilerin verildiği bir
bölüm vardır. Eserin sonunda da bir doğru- yanlış cetveli bulunmaktadır. Eser, toplam olarak
207 sayfadan meydana gelmektedir.
İncelememiz, metnin164 - 174 sayfaları arası esas alınarak önsöz, kısaltmalar,
Abdurrahman Fevzi Efendi ve eseri hakkında bilgi, Türk Gramer Tarihi, metin içinde yer alan
dilbilgisi terimleri ve ekleri tespit edilerek günümüz Türk dilbilgisi kuralları dikkate alınarak
yapı bakımından incelenmiştir. Dil bilgisi terimleri sözlüğü, tıpkıbasım, sonsöz, kaynakça
başlıklarıyla tamamlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Dilbilgisi, dilbilgisi kitapları, dilbilgisi terimleri, Abdurrahman Fevzi,
Mikyasu’l-Lisan Kıstasu’l Beyan.
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ABSTRACT

A masterpiece named Mikyasu’l Lisan Kıstasu’l Beyan written by Abdurrahman Fevzi
Efendi from Kutakhya is the subject of our essay. The book is consisting of an introduction
five purposes and a conclusion. The author explains the reasons of creating this book then he
is focusing on requirements of language teaching. In addition, he emphasizes that we should
pay a lot of attention to this theme.
Explaining the subject, Abdurrahman Efendi Fevzi using the main purpose as a title. He
separeted the purposes into the chapters, chapters into paragraphs, parts, groups.
The text consists of 177 pages. In the first part of the contents of the book, there is a
part with explanations of terms, a part with information about the author andthe place is was
printed at. There is a true-false ruler in the end of the book as well. In the total book consists
of 207 pages.
Our research is based on 164 – 174 pages from the basis and aiming the structural analysis
of Turkish grammar, abbreviations, the information about Abdurrahman Fevzi Efendi and his
book, The history of Turkish grammar, the determination of grammatical terms and adds used
in comparison with nowadays Turkish grammar rules considering Turkish grammar.

Key words: Grammar, grammar books, grammar terms, Abdurrahman Fevzi, Mikyasu’lLisan Kıstasu’l Beyan.

II

ÖNSÖZ
Türkçe öğrenimine ve öğretimine önem verildiği bir devirde yetişen Abdurrahman
Fevzi Efendi Türk dilinin yapısını, kurallarını ve okunuşunu anlatan Mikyasu’l Lisan
Kıstasu’l- Beyan adlı eseri yazmıştır. Bu eser birçok bilimsel çalışmaya konu olmuştur.
Abdurrahman Fevzi Efendi bu eseri 1847’de yazmaya başlamış ve 1851’de
tamamlamıştır. Eser, Eski Türk dilbilgisi tarihi açısından son derece önemlidir. Mikyasu’l
Lisan Kıstasu’l Beyan adlı eser, 1299 (1882)’da Meclis-i Maarifin izniyle İstanbul’da
Mahmud Beg Matbaasında basılmış, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Osmanlıca Eserler
Bölümünde, 29442 raf numarasıyla kayıtlı olan kopyası üzerinde yapılmıştır. 177 sayfa 17
bölümden oluşan bu eser, 164 ve 174 sayfaları arası tezimize konu olmuş ve incelenmiştir.
Tezimiz üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Kütahyalı Abdurrahman Fevzi
Efendi’nin hayatı, eseri, Türk Gramer Tarihi hakkında bilgi verilmiştir.
Çalışmamızın asıl bölümünü ikinci bölüm oluşturmaktadır. Bu bölümde Mikyasu’l
Lisan Kıstasu’l Beyan eserinin 164 ve 174sayfalarıarasında yapılan inceleme, Gramer
terimleri sözlüğü indeksi ve tıpkıbasım yer almaktadır.
Tezimizin üçüncü ve son bölümünde elde ettiğimiz sonuçlar toplu olarak verilmiştir.
Ayrıca yararlandığımız kaynaklar bir liste halinde sunulmuştur.
Bu eserin incelenmesi sırasında beni yönlendiren, bana yardımlarını esirgemeyen,
daima beni teşvik eden Doç. Dr. Esra Karabacak hocama teşekkür ederim.
Neslihan Güngör
Lefkoşa, 2016
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KÜTAHYALI ABDURRAHMAN FEVZİ EFENDİ HAYATI,MİKYASU’L LİSANS
KISTASU’L BEYAN ESERİ HAKKINDA BİLGİ, TÜRK GRAMER TARİHİ1
1. Kütahyalı Abdurrahman Fevzi Efendi’nin Hayatı
Abdurrahman Fevzi Efendi, Kütahya’nın yetiştirdiği Türk diline hizmet etmiş önemli bir
dil bilimcisidir. 1802 yılında Kütahya’da doğmuştur. Tam adı Seyyid Abdurrahman Hâlveti
er- Rufai el Kütahî’dir. 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’te İstanbul’da Dâru’l- Hadis Valide Sultan Müderrisliği’ne atanır. Bir yıl
sonra (1835) da Harp Okuluna Arapça öğretmeni olarak tayin olmuştur. Burada yirmi yıl
aralıksız Türkçe, Arapça ve Tarih dersleri verir. Sofya mevleviyeti rütbesine yükseltilmiştir.
(1858). 1863’te emekliğe ayrılmış ve bir yıl sonra (1864) İstanbul’da vefat etmiştir. İstanbul,
Eyüp Defterdar caddesi civarında Yâvedud Kabristanlığına defnedilmiştir.
Abdurrahman Fevzi Efendi, güzel ahlaklı, zeki, ilmin inceliklerini bilen, olgun bir
insan olarak belirtilmiştir. Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri (1914) adlı kitabında
Abdurrahman Fevzi Efendi’nin Mektebi Harbiye’de Kitapsız ismiyle şöhret olduğunu ve
Riyaziyyun- ı Osmaniye’den Mustafa Paşa’nın oğlu olduğunu belirtir. ( Tahir, 1914, s. 243).
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Kütahyalı Abdurrahman Fevzi Efendi’nin hayatı, Mikyasu’l Lisans Kıstasu’l Beyan eseri ile ilgili bilgi ve Türk
Gramer Tarihi bölümünü hazırlarken yararlanılan kaynaklar:, “ Abdurrahman Fevzi Efendi”, Yaşamları ve
Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul, 2008, c.1, s. 27-29, Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri,
İstanbul, 1914, s. 243- 245, Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri, İstanbul, 2009, s. 105- 115, Esra
Karabacak, Ahmet Cevdet Paşa’nın Dil Bilgisi Kitapları, İstanbul, 2012, s. 615- 619.
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1.2. Mikyasu’l Lisan Kıstasu’l Beyan
Türkçe öğrenimine ve öğretimine önem verildiği bir devirde yetişen Abdurrahman
Fevzi Efendi, zamanın bu akımına uyarak Türk dilinin kurallarını anlatan Mikyasu’l Lisan
Kıstasu’l Beyanadlı 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 unvanı verilmişse de tamamlanma(1861) ve yayımlanma tarihi (1881) göz
önünde tutulduğunda basılı ilk gramer Keçecizade Mehmet Fuat ile Ahmet Cevdet
Paşa’nın birlikte kaleme aldıkları, yarım yüzyıl olarak da önem kazanan Medhal-i
Kavîd’dir. (1851).
Ali Ulvi Elöve Mikyasu’l Lisan Kıstasu’l Beyan (1942) adlı eserin çevirisini yapmış ve
Abdurrahman Fevzi’nin takip ettiği yöntemin çağdaşlarından iki noktada farklılık
gösterdiğini belirtmiştir: İlk olarak gramerinin çatısını kuracağı terimleri tespit etmiştir.
Eserinin girişinde Istılâhât – i Mevzû’a ve Unvânât- i Muhteri’ başlığı altında terimler
karşılıklarla vermiştir. Eserin bütününe serpiştirdiği diğer yeni terimlerle bunların sayısı
oldukça fazladır. Arapça köklerden üretilen ancak Türkçenin yapısına göre tespit edilen
dilbilgisi terimleri açısından eser çok önemlidir. Bütün yapım ve çekim ekleri ayrı
terimlerle karşılanmış her bir mana değeri için de yeni terim karşılıkları kullanılmıştır.
Eserde, anlam ayırt edici noktaları belirtmeye yönelik bir terim türetme sistemi söz
konusudur. Eser, Türk Dil Kurumu uzmanlarından Ali Ulvi Elöve tarafından Dördüncü
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Türk Dili Kurultayı’na sunulmak üzere ilk altmış iki terimi, kendisinin türettiği
karşılıklarla hazırlanmıştır (1940). Eserde, Türkçenin ses değerleriyle Arap alfabesini
mukayese ederek yeni bir alfabe geliştirilmesi fikri savunulmuştur. Her sese bir harf, her
harfe bir sesprensibini esas alan yeni Latin alfabesinin ilk müjdecisi olan Abdurrahman
Fevzi Efendi yeni tekliflerini dilin kolay okunup anlaşılması, eğitim ve öğretimin hız
kazanması için sunmuştur. En önemli görüşü, gramer başlığı altında imla, sarf (yapı
bilgisi), nahv (söz dizimi) ve iştikakın (türetme bilgisi) birleştirilmesi gerektiğini ve
ünlülerin kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu savunmasıdır. Türkçenin ünlü sistemini
göstermek için Batıda vowel (ünlü) denilen işaretlere benzer harflerin kullanılması veya
her harfin ince ve kalın sıralı şekillerinin geliştirilmesi üzerinde durmuştur. Ona göre imla
kılavuzunun olmayışı öğrenenin kelime kalıplarını öğrenmesini güçleştirmekte, zaman
kaybına yol açmaktadır.
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,
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. Eser, 1299 (1882)’da Meclis-i
Maarifin izniyle İstanbul’da Mahmud Beg Matbaası’nda bastırılmıştır. Eserin bu baskısı
Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Osmanlıca Eserler Bölümünde, 29442 raf numarası ile
kayıtlıdır.
Mikyasu’l Lisan Kıstasu’l Beyan’ınmetin kısmı 177 sayfa ve 17 bölümden meydana
gelmektedir. Eserin başında içindekiler kısmı, terimlerin açıklandığı kısım, yazar
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hakkında ve basıldığı yer hakkında bilgilerin verildiği bir bölüm vardır. Bu bölüm de
yirmi iki sayfadan ibarettir. Eserin sonunda da sekiz sayfalık doğru- yanlış cetveli
bulunmaktadır. Baştaki yirmi iki sayfalık bölüm ayrı, metin ve doğru – yanlış cetveli ayrı
numaralandırılmıştır. Eser, toplam olarak 207 sayfadan meydana gelmektedir. Metin
kısmında her sayfada otuz beş satır yer almaktadır. Eser, bir mukaddime, beş maksat ve
bir hatimeden ibarettir. Temel bilgilerden sonra eser, konulara ve konular da aralarında
bölümlere ayrılmıştır.
Abdurrahman Fevzi Efendi, konuları açıklarken maksat ana başlığını kullanmıştır.
Maksatları bablara, babları da nevlere, kısımlara, sınıflara ayırmıştır. Buralarda
açıklanması gereken ayrıntıları da hasîse, tenbih, mühimme, faide, tetimme adları ile
açıklamıştır. Metnin başında ve bazen de maksatlarda açıklanması gereken bilgileri tevtia
adı altında maddeler halinde izah etmektedir. Eserde ara başlıklar olarak ammâ ba’d, nev,
kısm, mühimme, fa’ide, maksad, bab, tarik, hasâ’is, hasîse, tenbihât, tenbih, mu’tarıza,
temimme, matlab, mevzi terimleri kullanılmıştır.
Eser, Besmele ile bir başlangıcın ardından Allah’a hamdı ve Peygamber’e şükrü
anlatan bir bölüm ile devam eder. Ammâ ba’d kısmı bir nevi önsözdür. Burada
Abdurrahman Fevzi Efendi’nin dile verdiği önem yine kendisi tarafından anlatılır. Daha
sonra aşağıdaki bölümleri içerir:
Türkçe kelimelerin fiil, isim ve edat olarak bölümlere ayrılması, fiil ile ismin türemiş,
kendisinden türetilen ve kendisi kök olan (türememiş) biçimlerinin bölümlenmesi ve
edatın kök (türememiş) olması, fiilin basit ve türemiş olarak bölümlere ayrılması, fiilin
basit ve birleşik olarak bölümlere ayrılması, fiilin anlamlı ve anlamı eksik olan olmak
üzere bölümlere ayrılması, anlam açısından tam (esas) ve eksik ( yardımcı) bir fiilin

4

geçişli ve geçişsiz olarak ayrılması, ismin belirli be belirsiz olarak bölümlere ayrılması ve
belirli isimlerin tür olarak on bir b ölüm halinde incelenmesi.
Temel bilgilerden sonra eser, konulara ve konular da aralarında bölümlere ayrılmıştır.
Ekler, sesler, anlamlı kelimeler, edatlar, yardımcı sesler, işaret, asıl Türkçe kelimeler
yapıları itibariyle (Arapçaya benzetilerek) sesler atılarak en az üç kök harf kalan yapılar,
hece harfleri, her birinde kalınlık ve incelik kavramı, Arap dilindeki işaretler ve bu
işaretlerin harflerle birleşmesi, harekelerin şekillenmesi, harflerin birbirine bitişen ve ayrık
biçimleri, sessiz harflerin yanlarına konulan seslerle değişik anlamlar, hecelerle birleşmiş
şekiller; harflerin eklenmesi, birleşme şekilleri, ekleri ve heceleri oluştururken uğradıkları
değişimler; değişikliğe uğrayan harflerin çeşit ve bölümleri; kelimeye eklenirken ünlüsü
atılan şekiller; zamirlerin bölümlere ayrılması.
Yazar, eserini kaleme alma sebeplerini açıkladıktan sonra dil öğretiminin önemi
üzerinde durmuştur. Avrupa’da dil öğretiminin nasıl önemsendiği belirtilerek, bizlerin de
bu konuyu önemsememiz gerektiği vurgulanmıştır. Eserin en önemli özelliklerinden biri,
ne kendisinden önce yazılmış Müyessiretü’l Ulûm’daki ne de daha sonra yazılmış
gramerlerdeki terimlere benzemektedir. Eserde önemli bir başka özellik de fiillerin
yapısının zaman, hades ve nispet diye sınıflanmış olmasıdır. Zaman, fiilin zamanını, hades
fiilin hareketini, oluşunu, nispet ise fiil köklerinin ek alarak oluşturduğu biçimleri
anlatmaktadır.
1.3. Türk Gramer Tarihi
Bir dilin yazı ve kültür dili olarak iki önemli dayanağı vardır. Bunlardan biri o dilin
bütün söz varlığını içinde toplayan sözlüğüdür. Öteki de grameridir. Gramer, insan
kafasındaki düşünceyi söze ve söz bütününe dönüştüren dili, bilimsel ölçüler içinde
anlatan, o dilin anlaşılması ve kullanılması için gerekli yöntem ve kuralları bir sistem
5

yapısı içinde öğreten bilim dalıdır. Sözlük ve gramerler, dili kuşaklar arasında
unutulmaktan kurtaran, onları birbirine bağlayan bağlardır. Gramer, aynı zamanda bir
dilin sağlıklı olarak gelişmesinin de anahtarıdır. O dili konuşan toplumun kültür varlığının
korunmasında ve sağlıklı bir biçimde yol alışında başlıca etkendir. (Korkmaz, 2009, s.
105)
Türk dilinin bütünü açısından bakıldığında tarihi dönemlere giren, Tük gramerinin
tarihi gelişimini anlatan bazı eserler şunlardır:


Cevâhirü’n – Nahv fi- Lûgat- it Türk

Bu eser ilk gramer kitabı olarak bilinmektedir. XI. Yüzyılın ikinci yarısında
Kâşgarlı Mahmud tarafından yazılmıştır. Kâşgarlı, böyle bir eser yazdığını bildirmişse
de bugün bu eser elimizde mevcut değildir. Eser, kayıp kitaplar arasındadır. (Korkmaz,
2009, s. 105)


Divanü Lûgati’t Türk

XI. yüzyılda Kâşgarlı Mahmud tarafından yazılmış ilk sözlük ve gramer kitabıdır.
Eser, Türk dilinin ilk sözlüğü olması ve Türk dilinin XI. Yüzyıl dil özelliklerini ihtiva etmesi
yanı sıra Türk tarihi, coğrafyası, mitolojisi, folkloru hakkında da çeşitli bilgiler vermiştir.
Kâşgarlı Mahmud, XI. Yüzyıl Orta Asya Türk kavimlerini boylarına göre tasnif etmiş,
konuştukları dil ve ağız farkları üzerinde durmuştur.
Kaşgarlı Mahmud eserini, Türk milletinin yüceliğini, Türk dilinin Arapça kadar zengin
bir dil olduğunu ortaya koymak ve Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla kaleme almıştır. Bu
sebeple eser, Türkçeden Arapçaya bir sözlük şeklinde düzenlenmiştir. Eserde madde başları
Türkçe, açıklamalar Arapçadır.
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Divanü Lûgat- it Türk pek çok önemli özelliği arasında eserin ilk sayfasında yer alan
bir de harita bulunmaktadır. Bu harita Türkün çizdiği ilk dünya haritasıdır. Kâşgarlı Mahmud,
dönemindeki Türk topluluklarının hangi bölgelerde yaşadığını göstermek amacıyla çizdiği bu
haritaya bazı ulusların yaşadığı bölgeleri de ekleyerek yeryüzündeki belirli bölgeleri gösteren
bir dünya haritası oluşturmuştur. (Korkmaz, 2009, s. 106)


Mukaddimetü’l – Edeb

XII. yüzyılın ilk yarısında Arapça olarak yazılmış (1128- 1144) ve Harzemşah
Adsız’a ithaf edilmiş olan Zemahşeri tarafından kaleme alınmıştır. Arapça öğrenme
amacına dayanan Harezm Türkçesi tercümeli pratik bir sözlüktür. (Korkmaz, 2009, s.
105)


Müyessiretü’l - Ulûm

Doğrudan doğruya Türkiyye Türkçesinin tarihi dönemine giren ilk gramer
kitabıdır. Bergamalı Kadri tarafından yazılıp 1530 yılında Kanınî Sultan Süleyman’ın
veziri İbrahim Paşa’ya sunulmuş olan bu gramer XVI. Yüzyıl Osmanlı Türkçesini
temsil eder. Bu eserde Türkçe şekillerin Arapça karşılıkları da verilmiştir. Eser, gerek
Tanzimat Döneminde gerekse sonraki dönemlerde Türk grameri açısından önem
taşımaktadır. (Korkmaz, 2009, 106)


Kavâid- i Osmâniyye

Eser, Ahmet Cevdet Paşa ve Keçecizâde Mehmed Fuad Paşa tarafından
yazılmıştır. Türk dilinin ilk Türkçe yazılmış gramer kitabıdır. Eser, Türkçeyi ayrıntılı
bir şekilde işlemesi ve yeni dil bilgisi terimlerinin kullanılması bakımından önemlidir.
Encümen –i Dâniş kararıyla okullarda elli yıl kadar ders kitabı olarak okutulmuştur.
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Eser, Şeyhülislam’ın Arapça takriziyle başlar. Besmeleden sonra Allah’a
şükür, Hz. Muhammed’e soyuna ve sahabisine dualar bulunmaktadır. Böyle bir eser
yazmaya neden ihtiyaç duydukları, Abdülmecid’in nasıl destek olduğu anlatılır.
(Karabacak, 2012, s. 615)


Medhal – i Kavâid

İlk defa H. 1268/ M. 1852 yılında taş basma ve 55 sayfa olarak basılmıştır. Eser,
Medhal – i Kavâid başlığı altında besmele ve şükür bölümüyle başlar. Daha sonra dilin
insan hayatındaki önemi hadis ve ayetlerle anlatılır. Peygambere, soyuna ve
etrafındakilere dua edilir. Dîbâce bölümünde hükümdarın ilme ve eğitimin
yaygınlaşmasına verdiği değerden ve yazarın yeni başlayanlara kolaylık sağlaması ve
ilk kitaba bir başlangıç olması için bu eseri kaleme aldığı anlatılır. (Karabacak, 2012,
s. 616)


Tertîb – i Cedid Kavâid – i Osmâniyye

Tertîb – i Cedid Kavâid – i Osmâniyye, Kavâid – i Osmâniyye’nin yeni bir
düzenlemesidir. İlk baskısı H. 1303/ M. 1885’te yapılan bu eserin daha sonra değişik
düzenlemelerle otuzdan çok baskısı yapılmıştır. Eserin giriş bölümünde Ahmet Cevdet
Paşa daha önce yazdığı dil bilgisi kitaplarını tanıtarak bu eserin de Kavâid – i
Osmâniyye’nin yeniden tertibi olduğu üzerinde durur. (Karabacak, 2012, s. 617)


Belâgat – i Osmâniyye

İlk baskısı H. 1298/ M. 1880’de yazılan eserin daha sonraki yıllarda sekiz
baskısı daha yapılmıştır. Giriş bölümünde Ahmet Cevdet Paşa yazdığı dil bilgisi
kitaplarını tanıtmıştır. Tam anlamıyla belâgat ilmini ele alıp işleyen ilk eserdir. Eser,
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dîbâce ve mukaddime kısımlarından meydana gelen bir giriş bölümünden ve üç ana
bölümden oluşmaktadır.
Eser, bugün dil biliminin alt başlığı olarak ele alınan anlam biliminin en önemli
kaynaklarından biridir. (Karabacak, 2012, s. 619)


Emsile – i Türkiyye

Dönemin önemli gramerlerinden olan bu eser Abdullah Ramiz Paşa tarafından
kaleme alınmıştır. 1866 yılında yayımlanmış olan bu eserde de konular “Lisân – ı
Osmâninin Kavâidini hâvî” açıklaması ile Arap gramerinin üçlü sınıflamasına uygun
olarak ele alınmıştır. Fiil bölümü geniş ölçüde işlenmiş olan bu gramerin yenilik
getiren bir özelliği de fiillerin haber kipleri (suret-i ihbariyye) ve dilek kipleri (suret-i
inşâiyye) diye ikiye ayrılmış olmasıdır. Bu gramerde cümle bölümü geniş tutulmuştur.
(Korkmaz, 2009, s. 111)
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II
2.1. Metnin Dil Bilgisi İncelemesi
Türkçe, bir kısım varlık, nesne ve hareketleri karşılamak, yeni anlam ögeleri
oluşturmak üzere kök ve ek birleşmesinden yararlanmıştır. Kelimeler arasında yönlendirici
birtakım anlam ilişki ve bağlantıları kurmak, onların söz içinde anlaşılırlığını sağlamak için de
yeni eklere başvurmuştur. Böylece ekler, ancak köklerle birleşerek birer anlam
kazanabilmişlerdir. Türkçe eklemeli bir dil yapısına sahip olduğundan gerek kelime
yapımında gerek kelimeleri kullanım alanına çıkararak dilin işletilmesinde eklerin çok geniş
ve önemli bir payı vardır. Türkiye Türkçesinin yapısını kavrayabilmek için ondaki ek
sisteminin yapı ve işleyiş özelliklerini de iyi bilmek gerekir.
Tezimiz Abdurrahman Fevzi Efendi’nin 1882 yılında yazdığı Türk dilinin yapısını,
kurallarını, okunuşunu anlatan Türkçe dil bilgisi kaynaklarına öncülük eden Mikyasu’l Lisan
Kıstasu’l Beyan adlı eser üzerine yapılmıştır. Eserin 164. ve 174. sayfaları ele alınarak Arapça
köklerden üretilen, ancak Türkçenin yapısına göre tespit edilen yapım ve çekim ekleri
incelenmiş ve örneklerle desteklenmiştir. Eserdeki bu ekler altı ana başlık altında
incelenmiştir: ism – i mensub, kelimât – ı musaggara, fiilden yapılmış isimler, sayılar, isim
cümlesi ve fiil cümlesi.


İsm- i mensûb
Metnin 164. – 167. sayfaları arasında ism – i mensûb konusu işlenmiştir. İsm – i

mensûb ilgi ismidir. Türkiye Türkçesinde ilgi ismi denilince isimden isim yapan ekler ile
yapılmış isimler anlaşılır.
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1- +lI, +lU
Türkiye Türkçesinin her isme gelebilen ve isimden isim ve sıfat türeten en işlek
eklerden biridir. İsimlerden bazen de sıfatlardan “sahip olma, üzerinde bulundurma, o özelliği
taşıma, ilgili yetkili olma” anlamlarında sıfatlar türetir.
etli, yağlı, borçlu, mürüvvetli
1.1.Adlardan “bir millete, bir kavme, bir hanedana, bir ülkeye, bir şehre, bir yere veya bir
kuruluşa ait olma, bağlantılı olma” anlamı veren sıfatlar türetir.
Mekkeli, Medineli, şehirli, köylü
2-+sIz, +sUz
Bu ek isimden “yokluk, eksiklik” bildiren olumsuz anlamda sıfatlar türeten çok işlek bir
ektir.
2.1. “Sahip olma, kendinde bulundurma” görevindeki sıfat türeten +lI, +lU ekinin karşıtıdır.
(Korkmaz, 2009, s. 64)
yerli adam, yersiz adam, yurtlu adam, yurtsuz adam
2.2. +sIz, +sUz eki pek seyrek olarak sıfatlardan da birkaç yokluk sıfatı türetmiştir.
atsız, yağsız, sakalsız, borçsuz
3- +(I)ncI, +(I)ncU
Görevi, asıl sayı isimlerinden sıra,derece ifade eden sayı isimleri yapmaktır.
birinci, ikinci, üçüncü
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4- +çI, +çU
Adlara gelerek bir nesneyi, bir işi veya sanatı kendisine meslek veya uğraş olarak
seçmiş olanları gösteren adlar türetir.
ekmekçi, bıçakçı
5- +cI, +cU
Eklendiği söze “sahiplik” anlamı katan adlar yapar.
sucu, uncu, deveci
6- +lAn- < +lA- n
+lA ekiyle kurulmuş geçişli ve geçişsiz fiillerin bazıları –n- dönüşlülük ekiyle
genişletilerek +lAn- biçiminde kaynaşmış ve birleşik ek oluşturmuştur. (Korkmaz, 2009, s.
119)
kuşkullan-, kuşkullandı, kuşkullanmamalı
7- -ku,
Fiilin gösterdiği hareketle ilgili çeşitli nesneleri karşılar.
uyu – ku / uyku
8- +sUl
Addan benzerlik fiili türeten +sI, +sU ekiyle fiilden ad türeten –l ekinin kaynaşmasından
oluşan bu birleşik ek de dilimizde birkaç kelime bırakmış ölü eklerdendir. Addan ilgi sıfatları
türetmiştir.
yoksul (yohsul) adam
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9- +lIk, +lUk
Genellikle adlardan ve sıfatlardan adlar türeten bu ek çok işlek kapsamlıdır.
9.1. +lIk, +lUk eki, eklendiği kelimeye “tahsis, bir şey için” anlamı veren adlar türetir.
bayramlık, gecelik
9.2. +lIk, +lUk eki sayı, ad ve sıfatlardan “bir arada olmayı, gruplanmayı gösteren” adlar
türetir.
beşlik, onluk
9.3. +lIk, +lUk eki, bir nesnenin doğadaki bolluğunu, toplu olarak bulunduğu yeri gösteren
adlar da yapar.
ekinlik, taşlık, bataklık
9.4. +lIk, +lUk eki, “bir şey için” anlamıyla tahsis işlevli alet adları yapar.
ellik, sabunluk
9.5. +lIk, +lUk eki, ad ve sıfatlara gelerek, onları genelleştiren yaygınlaştıran nitelikte soyut
adlar türetir.
korkaklık, ürkeklik
10-+dIrIk, +dUrUk
Bu ek –n, -l ünsüzleri sonuçlanan insan ve hayvanlara ait organ adlarına gelerek
“tutan, durduran” anlamında işin yapılmasını sağlayan araç ve gereç gibi adlar türetmiştir.
boyunduruk
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11- +sAl
İşlek olmayan bu ek eklendiği sözcüğe yer anlamı verir.
kumsal
12- +ki
İyelik veya aitlik bildirir. Bu ek ad kök ve gövdelerine doğrudan doğruya geldiği gibi,
adların ilgi ve bulunma durum ekleri almış biçimlerinden sonra da gelir. Ek, içinde bulunma
ve aitlik bildirir. ( Korkmaz, 2009, s. 263)
öteki, beriki, karşıki, benimki, seninki
13- +cIl, +cUl
Ünlü ve ünsüz uyumlarına bağlı vurgulu az işlek bir ektir. Eklendiği isme “bir şeye
düşkünlük, alışkanlık, bağımlılık, benzerlik” katan ad ve sıfatlar türetir.
13.1. Bir şeye yakınlık, sevecenlik veya düşkünlük gösteren sıfatlar türetir.
adamcıl
13.2. Bitki ve hayvan adlarına eklenerek bu bitkiyi yemeye düşkünlük gösteren hayvan adları
türetir.
yılancıl arıcıl, tavşancıl
13.3. İsim ve sıfatlardan türetilmiştir.
ölümcül
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14- -(y)IcI, -(y)UcU
Her türlü fiil kök ve gövdelerine getirilerek ad ve sıfat türetir. Geçişli fiillere getirilmesi
geçişsizlere oranla daha yaygındır.
Fiilin gösterdiği işi, bir özellik olarak taşıyan sıfatlar türetir.
yazıcı, okuyucu
15- -k,-Uk,-Ik
Geçişli geçişsiz tek ve çok heceli fiillere gelerek sıfat ve ad türetir.
15.1. –k eki ünlü ile biten fiil kök ve gövdelerine eklendiğinde kendini gösteren ünlü
çarpışmasını önlemek için, araya bir koruyucu ünsüz almadan eklenmiştir.
soğuk, ılık, uzak
15.2.- Ik,-Uk Eki tek ve çok heceli fiil kök ve gövdelerinden yapılmış tamamlanmış bir işin
ürünü olan adlarda türetir.
donuk
16-+gIl, +gUl
İşlek olmayan bu ek, ilgi ifade eder. Bu ek, asıl varlığını Türkçeleştirme
çalışmalarında botanik ve zooloji alanına giren bitki ve hayvan ailelerini gösterir.
kuşgil, kuş cinsini belirtir; kırgül, kır ismine gelir.


Kelimât – ı musaggara
Metnin 167. ve 171. sayfaları arasında kelimât-ı musaggara konusu işlenmiştir.
Kelimât-ı musaggara, küçültme isimleridir. Türkiye Türkçesinde küçültme, isimlere ve
sıfatlara gelen eklerle olur.
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İsimlerde Küçültme: Küçültme ve miktarda azlık +cIk, +cUk ekiyle yapılır. Bu küçültme eki
aynı zamanda sevgi, şefkat ve acıma anlamı ifade eder.
Sıfatlarda Küçültme: Nitelik sıfatları, bazı ekler alarak kendilerinden sonra gelen adların
anlamlarında bir “küçültme” bir “azaltma” meydana getirirler. Sıfatlara yeni bir işlev
yükleyen bu eklere küçültme ekleri denir.
1- +cA
Eşitlik, benzerlik ve karşılaştırma görevinde bir ad çekimi eki olan +cA eki kalıplaşma
yoluyla sınıf değiştirerek zamanla bir yapım ekine de dönüşmüştür. Yapım eki olarak sıfat,
zarf ve adlar türetir.
1.1. +cA eki sıfatlara ve sıfat olarak kullanılan sözlere “olarak” anlamı katan pekiştirme
işlevinde tarz zarfları yapar. (Korkmaz, 2009, s. 37)
güzelce, tarikince
1.2. Sıfatlara ve sıfat olarak kullanılan sözlere gelerek eklendiği kelimeye ‘’oldukça’’ anlamı
katan, benzerlik ve azlık işlevinde küçültme sıfatları yapar.
yoksulca, akılsızca, yağsızca
2- +cAk
2.1. Küçültme, sevgi ve tahsis işleviyle sıfat, zarf ve adlar türetir. Sıfatlardan pekiştirilmiş
küçültme sıfatları türetir.
donucak, soğucak, yavrucak, küçücek
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3- +cIk, +cUk
Bu ek adlara ve sıfatlara küçültme, pekiştirme, sevgi ve acıma ifadesi katar. Ayrıca
adlar da türetmektedir.
gözecik, devecik, çobancık
4- +(I)msA, +sA +(U)msA4.1. Bu ek +(I)m / +(U)m +sA- ekinin kaynaşmasından oluşmuş bir birleşik ektir. (Korkmaz,
2009, s. 124)
Bu ek “öyle sayma, gibi görme” anlamında benzerlik gösterir. Ad kök ve gövdeleriyle bazı
zamir ve sıfatlardan türemiştir.
acımsa-, ekşimse-, tatlımsa-, azımsa5- -msAİşlek olmayan bir fiilden fiil yapma ekidir. Bu ek -msA – isimden fiil yapma ekinden
benzetme yolu ile fiile geçmiş olmalıdır. (Ergin, 2000, s.215)
gülümse
6- +mtrak
Bu ek gibilik, benzerlik, yakınlık gösteren tat ve özellikle renk adlarından sıfatlar türeten bir
ektir.
ekşimtırak, karamtrak, acımtrak
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7- +rAk
Eski Türkçede ve Eski Anadolu Türkçesinde işlek bir ek olarak sıfatlardan, karşılaştırma
sıfatları türetir.
ufarak, küçürek
8- +çIl, +çUl
Ünlü ve ünsüz uyumlarına bağlı ve vurgulu az işlek bir ektir. Eklendiği ada; bir şeye
düşkünlük, alışkanlık, bağımlılık, benzerlik işlevleri katan ad ve sıfatlar türetir.
8.1. Eklendiği isme “benzerlik, yakınlık” işlevi katar.
akçıl “beyazımtırak”, kırçıl “kırımtrak”
9- +şIn
Renk isimlerinde kullanılır, yakınlık, benzerlik ifade eder.
sarışın
10- +cAğIz
Bu ek +cAk ekinin yine bir pekiştirme eki olan +Az > +Iz ekiyle genişletilmesinden
oluşmuş bir birleşik ektir. Adlardan ve ad niteliğinde olan sözcüklerden küçültme, sevgi ve
acıma ifadesi veren adlar türetir. (Korkmaz, 2009, s. 41)
buncağız, kızcağız, çobancağız
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11- DIkçA, - DUkçA
-dIk, -dUk sıfat fiil ekinin +çA zarf türetme ekiyle kaynaşmasından oluşmuş işlek bir zarf
fiil eki olarak kullanılır. “-dığı sürece, -dığı zaman” anlamı veren ve bir işin art arda veya
belirli aralıklarla tekrarlandığını gösterir.
okudukça, söyledikçe söylemedikçe
12- -AsI
Eski Anadolu Türkçesinde çok işlek bir sıfat-fiil eki olan bu ek, Türkiyye Türkçesinde
kalıp halinde bazı ifadeler bırakarak kaybolmuştur.
12.1. Yönelme durumu ekiyle genişletilmiş olarak zarf görevi yapar.
Batasıya gitti. Veresiye aldı.
12.2. İyelik ekiyle birlikte kullanılır.
Söyleyesim geldi. Azımsayasımız geldi.
13- +mAn
Bu ek, sıfatlardan kişileri niteleyen sıfatlar türetir. Eklendiği kelimeye “abartma, aşırılık”
işlevi katar.
Delişmen, danışmen
14- +sA+sA- eki ad kök ve gövdelerinden eklendiği ada karşı istek ve ihtiyaç bildiren fiiller türetir.
ağsa, tatlımsa, azımsa

19

15- -mAFiil kök ve gövdelerinden olumsuz fiiller türeten bir ektir. -mA- eki kendinden sonra
herhangi bir yapım eki almaz.
ağlama-, söyleme-, kınama16--sI, -sU
Sıfat ve adlar türetir, geleceğe yönelmiş, ihtiyaç, gereklilik bildirir.
Söylesim geldi.
17- -mIk
Bu ek bir veya iki heceli geçişli fiilden ad türeten ve işlek olmayan bir ektir. Bıraktığı
örnekler işlev bakımından daha çok fiilin gösterdiği işin sonucu olan artıklık, küçüklük ve
parça anlamlı adlar türetmiştir.
karamık
18-+cAsInA
Yapıca +cA eşitlik durumu ekinin, üçüncü şahıs iyelik ve yönelme durumu ekiyle
birleşmesinden oluşur. Ekin türettiği zarf-fiil, bağlı bulunduğu fiildeki hareketin tarzını
birdirir.
düşercesine, öldürürcesine
19- +Aç
Eklendiği kelimeye büyütme ve küçültme işlevi katan vurgulu bir ektir. Ad ve sıfat
niteliğindedir.
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topaç


Fiilden yapılmış isimler

Metnin 170 ve 172 sayfaları arasında fiilden isim yapılmış ekler konusu işlenmiştir.
Fiilden isim türeten ekler fiil kök ve gövdelerine veya isim kök ve gövdelerinden
oluşturulmuş fiil gövdelerine getirilen eklerdir. İsim kökenli sözler doğadaki somut, soyut
varlık ve nesneleri bütünüyle karşılayamadığı için, dil bir kısım nesne ve kavramları harekete
dayandırarak karşılama yolunu benimsemiştir. Bu gruptaki bir kısım ekler doğrudan doğruya
soyut ve somut nesne adı türeten eklerdir. (Korkmaz, 2009, s.67)
1- -Am
İşlek olmayan sadece birkaç kelime bırakmış olan eklerden biridir. İşlevi, bir hareketin,
bir bütünün parçasını bildiren adlar türetmiştir.
yazam
2- -mAk
Fiilin mastar biçimi diye de adlandırılan bu ek fiildeki soyut hareketleri isim biçimine
sokan bir ektir. Geçişli geçişsiz, olumlu olumsuz her türlü fiil kök ve gövdelerine gelerek
geçici kılış adları türetir. Bundan dolayı dildeki fiil sayısınca geniş olan bir kullanış alanı ve
işlekliği vardur.
bakmak, gelmek, uğraşmak
3- -(y)ArAk
-(y)A zarf-fiil ekinin –rAk karşılaştırma ekiyle genişletilmesinden oluşmuş işlek bir zarffiil ekidir. Tek ve çok heceli fiil kök ve gövdelerine eklenip zarfları oluşturur.
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ağlayarak, gülerek
4- -mA
Aslında bir isim-fiil ekidir. Yapı bakımından –mAk kılış adındaki son ses –k’sının ünlüler
arasında yumuşayıp kaybolmasından oluşmuştur. –mA eki de –mAk eki gibi her fiile
gelebilen bir işleklik gösterir. Yalnız –mAk eki fiillerin hareket durumundaki adlarını
oluşturduğu, dolayısıyla bir hareket bildirdiği halde –mA eki bir hareketi canlandırmaz. Fiilin
gösterdiği oluş, kılış ve durumları yalın birer iş olarak belirten adlar yapar.
uyuma, çıkma


Sayı İsimleri

Adlar, varlık ve nesnelerin yalnız kendisini değil, sayı ve miktarlarını da bildirdikleri için,
dillerde bir de sayı kategorisi oluşmuştur. Türkiye Türkçesinde sayı bildiren sözler, yalın veya
çekim ekleri alarak yalnız başlarına kullanıldıklarında somut veya somut birer ad
niteliğindedir.(Kormaz, 2009, s.255)
1- Esmâ- i a’dâd: Sayı isimleri
bir, iki, üç, dört
2- Esmâ- i a’dâd-ı müfrede: Tek rakamlı sayılar
bir, üç, beş
3- Esmâ-i a’dâd-ı mürekkebe: Birden çok rakamlı sayılar
on bir, yüz on, iki bin
4- Esmâ-i usul-i a’dâd: Asıl sayı isimleri
seksen, doksan
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İsim Cümleleri

1- Mürekkeb – i izafi: Belirtili isim tamlaması
Belirtili ad tamlaması, tamlayan adın sonuna ilgi durumu eki tamlanan ismin sonuna da
üçüncü şahıs iyelik eki getirilerek yapılan tamlama türüdür. (Korkmaz, 2009, s. 271)
benim efendim, bizim ağamız, onun efendisi, onların efendileri (Abdurrahman Fevzi, 1882, s.
171)
2- Muzâfun ileyh: İlgi hali eki (+In, +Un, +nIn, +nUn)
İlgi durumu eklendiği ad ile başka bir ad arasında sahiplik, ilgi bağı kurma durumudur.
Adlardaki ilgi durumu, ilgi durumu ekiyle karşılanır. İlgi durumu eki, ünsüzle biten ad kök ve
gövdelerinden sonra +In, +Un; ünlüyle bitenlerden sonra +nIn, +nUn biçimindedir.
(Korkmaz, 2009, s. 269)
senin efendin, şunların devesi, gölün kenarı ( Abdurrahman Fevzi, 1882, s. 171)
3- Muzaf: Tamlanan iyelik eki
İyelik ekleri adın karşıladığı varlığın kime veya neye ait olduğunu bildiren, sahiplik
gösteren adlar ile adlar arasında bağlantı kuran eklerdir. İyelik ekleri bir varlığın ben, sen, o,
biz, siz, onlar gibi şahıslara ait olduğunu ve sahipliğini gösteren eklerdir.
gölün kenarı, onun çulu ( Abdurrahman Fevzi, 1882, s. 171)
4- İzafet – i hasis: Belirtisiz isim tamlaması
Bu tamlamada tamlayan ad eksiz yani yalın durumdadır; fakat tamlanan ad üçüncü şahıs
iyelik eki almıştır.
baş ağrısı, paşa kapısı, at çulu ( Abdurrahman Fevzi, 1882, s. 171)
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5- Zamir – i munfasıl: Şahıs zamirleri
Şahıs zamirleri, varlıkları kişi olarak temsil eder ve kişi adlarının yerine geçer. Bunların
birincisi konuşan veya konuşanlar: ben, biz; ikincisi, kendisine söz söyleyen veya söylenenler:
sen, siz; üçüncüsü de sözü edilen şahıs, nesne veya şahısları karşılayan: o, onlar (Korkmaz,
2009, s. 405)
6- İsm – i işaret: İşaret zamirleri
İşaret zamirleri, varlıkları işaret ederek, göstererek karşılayan zamirlerdir. İşaret,
zamanda, mekânda ve tasavvurda uzaklık ve yakınlık kavramına bağlı olduğundan, konuşana
oranla bu ve bunlar en yakında, şu ve şunlar biraz daha uzakta, o ve onlar da uzakta olan
varlıkları göstermek için kullanılır. (Korkmaz, 2009, s. 421)
bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar.Bunun, şunun, bunların, şunların devesi ( Abdurrahman Fevzi,
1882, s. 171)
7- Zamir – i müstetir: Örtülü zamir, gizli özne
Telaffuzda ya da yazıda görülmeyip fiilde ve isimde var olduğu düşünülen zamir.
mürüvvetliyim, Osmanlıyız, köylüsün, mürüvvetsizsin (Abdurrahman Fevzi, 1882, s. 166)
8- Zamir- i gaib: Üçüncü şahıs eki
Aidiyet bildirir.
Osmanlı, evi, evleri ( Abdurrahman Fevzi, 1882, s. 167)
9 -Haber: Yüklem
Ek fiilin öteki fiillerden yani asıl fiillerden farklı olarak yalnızca bildirme niteliğinde
dört kipi vardır. Bunlar, geniş zaman, şimdiki zaman, görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş
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zaman ve şart kipleridir. Asıl fiillerde olduğu gibi bu ek fiilde de kip ve zaman kavramı
zaman ekleri ile karşılanır. (Korkmaz, 2009, s. 703)
Geniş zaman kipi aynı zamanda şimdiki zaman kavramını da içine aldığından bu eklerin
yardımcı fiil kanalı ile adlarla birleşen çekimi, aynı zamanda şimdiki zamanı karşılayan birer
bildirme eki niteliğindedir. Bundan dolayı adlara gelen kişi ekleri bildirme ekleri diye
adlandırılmıştır. (Korkmaz, 2009, s. 703)
Ek fiilinin kip ve şahıs ekleri ile kaynaşmasından oluşmuş bildirme ekleri şunlardır:
Teklik

Çokluk

Birinci şahıs: -Im / -Um

-Iz / - Uz

İkinci şahıs: -sIn / -sUn

-sInIz / sUnUz

Üçüncü şahıs: - DIr / - Dur

-DIr / -Ar /-DUr / Ar

Ben söylerim. Siz dinlemezsiniz. Sen okuyucusun. Sen güzelsin. Biz dilsiziz. Cümlemiz
böyleyiz. Ben yazarım. Benim yazılarım. Yağlısın. Şöylesin. Böylesin. Yazar adamım. Yazılan
adamım. Aradığın kimse benim. ( Abdurrahman Fevzi, 1882, s. 173)
13-Edat – ı Haber: Bildirme eki (-Dır, -Dur)
Ek fiilin geniş zamanın üçüncü şahıs çekimlerinde kullanılır. Bu ek eski Türkçedeki
tur- yardımcı fiilinin geniş zaman çekiminden tur-ur > dur- ur > -DIr / - Dur değişimine
uğramış – DIr / -DUr ve –DIr -lAr, -DUr – lAr ekleridir. (Korkmaz, 2009, s. 703)
Bu fiil geniş zaman olumlu, olumsuz ve sorulu çekimlerinde kullanılır. –DIr, -DUr eki
eklendiği ad ve ad soylu kelimeleri yargı bildiren birer yükleme dönüştürür. (Korkmaz, 2009,
s. 703)
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Dünkü gelen adamdır. Ömer kalandır. Bekir korkartır. ( Abdurrahman Fevzi, 1882, s. 172)
-DIr, -DUr bildirme eki, bu temel görevi dışında çekimli fiillerde daha başka bazı görevler
de yüklenmiştir.
-DIr, -DUr bildirme eki çekimli durumdaki bazı kiplerin bütün şahısları üzerine de gelerek,
bunlara kullanım özelliklerine göre yine ya “kesinlik” ve “pekiştirme” ya da “belki” “ihtimal
ki” “umulur ki” anlamlarıyla tahmin ve beklentiyi güçlendirme işlevi kazandırır. (Korkmaz,
2009, s. 728)
Sen söyleyeceksindir. Zeyd belki biz bilmiyoruzdur. Belki söylemiyorsundur sen.
(Abdurrahman Fevzi, 1882, s. 173)


Fiil Cümleleri

Ef’âl: Fiiller
İş, oluş, hareket bildiren, zaman ve nisbet ifade eden kelime.
-gel-, -yaz-, -koş- (Abdurrahman Fevzi, 1882, s. 168)
A-Bildirme Kipleri
1- Mazi – i mahsusu’n nisbe: Görülen Geçmiş Zaman
-DI, -DU
Görülen geçmiş zaman kipi fiildeki oluş ve kılışın söylendiği andan yani içinde
bulunulan zamanda, daha önceki zamanda bitmiş, tamamlanmış olduğunu gösteren bir zaman
kesimini içine alır.
koştu, yazdın, gitti (Abdurrahman Fevzi, 1882, s. 168)
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2- Fiil – i müstakbel: Gelecek Zaman
-AcAk
Bu kip henüz gerçekleşmemiş bulunan; ancak fiilin gösterdiği oluş ve kılışın gelecekteki
bir zaman kesiminde mutlaka gerçekleşeceğini bildiren bir kiptir.
Sen söyleyeceksin.Söylemeyeceksiniz. (Abdurrahman Fevzi, 1882, s. 173)
3- Fiil – i hâl: Şimdiki ve Geniş Zaman
3.1. Müstakbel mercû’n nisbe: Geniş Zaman
-r, -(ı)r, -(u)r, -Ar
Geniş zaman kipi geçmişten geleceğe uzanan geniş bir zaman kesimindeki oluş ve kılışları
içine alır. Her üç zaman arasında gidip gelen bir esnekliğe sahiptir.
Gelir gelmez.Ben söylerim.Sen anlamzsın. (Abdurrahman Fevzi, 1882, s. 173)
3.2. Şimdiki zaman
-(ı)yor
Şimdiki zaman kipi fiilin gösterdiği oluş ve kılışın içinde bulunulan zamanda başladığını
ve sürmekte olduğunu gösteren kiptir.
söylüyorsun, söylemiyorsun (Abdurrahman Fevzi, 1882, s. 168)
B-Tasarlama Kipleri
1- Fiil – i emr: Emir kipi
Emir kipi, yapılması istenen işi kesinliğe bağlayarak emir biçiminde ifade eden bir gramer
kalıbıdır. Bu kalıpta kip ekleri ile şahıs ekleri iç içe girmiştir. Fiil kök veya gövdesine
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getirilen kip eki aynı zamanda şahsı da karşıladığından, kipe ayrıca şahıs ekleri getirilmez.
Yalnız üçüncü şahıs çokluk çekimi, üçüncü şahıs teklik çekimindeki kip ekine bir –lAr çokluk
ekinin getirilmesiyle karşılanır. (Korkmaz, 2009, ss. 665, 666)
Sen söyle. Zeyd gelsin.(Abdurrahman Fevzi, 1882, s. 173)
2- Sıfat – ı mechul: Edilgen çatı
Etken fiillerden –(I)l- , -(U)l ve –(I)n, -(U)n- ekleri ile kurulan fiiller edilgen fiillerdir.
Bu fiillerin oluşturduğu çatı da edilgen çatıdır.
Edilgen çatının asıl eki –(I)l- / -(U)l- ‘dur. Ancak bu ek ünlü ile ve –l ünsüzü ile biten fiillere
gelmediği için böyle durumlarda doğacak ses uyumsuzluğunu önlemek üzere edilgenlik eki
olarak –(I)n- / -(U)n ünsüzü kullanılır. (Korkmaz, 2009, s. 546)
İsmin okunma. İş görülsün.Söz söylensin. (Abdurrahman Fevzi, 1882, s. 173)
3- Fiil – i mechul: Edilgen fiil
Öznesi belli olmayan bir çatı türüdür. Edilgen çatı’da özne aktif değil, pasiftir. Meçhul
çatı’da ise özne gerçekten bilinmemektedir. Cümle öznesizdir. Edilgen çatı, geçişli fiilden
kurulduğu halde, meçhul çatılar geçişsiz fiilden yine aynı şartlara bağlı –(I)l- / -(U)l- ve –(I)n/ -(U)n- ekleri ile kurulur.
Zey’de gülünür. Hastaya bakılır. (Abdurrahman Fevzi, 1882, s. 173)
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GRAMER TERİMLERİ

29

A
a’dad: sayılar
aded: sayı
Arabi: Arapça
Arabiyye: bk Arabi
B
Basit: yalın, türememiş
C
Câmid: Kök, kelime, türememiş
Cem:Çokluk
Cem- i gaîb: Üçüncü çokluk şahıs
Cümle: Cümle
Cümle-i fiiliye: Fiil cümlesi
Cümle-i ismiyye: İsim cümlesi
E
Edat: Ek
Edat-i emri hazır: Fiil kök veya gövdesi emir, ikinci teklik şahıs
Edat-i emr-i hazır-i musaggar: Küçültme anlamlı isimden fiil yapma eki (-msa,-sa)
30

Edat-i ismi-i mensub: İlgi anlamı veren isimden isim yapma eki
Edat- i ism- i zaman- i fiil: Zarf fiil eki
Edat-i izafet: İsim tamlamalarında kullanılan ilgi hali eki ve iyelik eki
Edat-i masdariyyet:Mastar eki
Edat- i mübalağa-i ism-i mensub: Mübalağa anlamlı kalıcı ilgi ismi eki (-cIl, -cUl)
Edat- i müstakbel: Gelecek zaman eki
Edat-i sıfat: Sıfat anlamlı fiilden isim yapma eki
Edat-i sıfat-i hadese:Sıfat fiil eki
Edat-i sıfat-i sabite: Kalıcı sıfat yapan fiilden isim yapma eki
Edat-i tahsis: İlgi hali eki
Edat-i taklil: Azaltma ifade eden fiilden isim yapma eki
Edat-i tasgîr: Küçültme eki
Edavât: Edatlar, ekler
Edavat-i ma’ânî: Yapım ekleri
Ef’al: Fiiller
Ef’âl - i mechûle: Edilgen fiiller
Emr-i gaib: Üçüncü şahıs emir
Emr-i hazır: İkinci teklik şahıs emir fiil veya gövdesi
Emr-i hazır edatı: Fiil kök veya gövdelerine getirilen yapım ekleri
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Esmâ: İsimler
Esmâ-i a’dâd: Sayı isimleri
Esmâ-i a’dâd-i mübhem:Belirsiz sayı isimleri
Esmâ-i a’dâd-i müfrede: Tek rakamlı sayılar
Esmâ-i a’dâd-i mürekkebe:Birden çok rakamlı sayılar
Esmâ-i müştak: Türemiş isimler
Esmâ-i sıfat:Sıfat
F
Fiil: İş,oluş,hareket bildiren sözcüklerdir
Fiil-i emir:Emir zamanı
Fiil-i hal: Şimdiki ve geniş zaman
Fiil-i mazi: Geçmiş zaman
Fiil-i müstakbel: Gelecek zaman
Fiil-i nakıs: i- fiil (ek eylem)
G
Gaib: Üçüncü şahıs
Gramer: Dil bilgisi
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H
Haber:İsim cümlesinde yüklem
Harf: Ek
Harf-i haber: Yüklemde kullanılan ekler
Harf-i izafet: ismin ilgi, tamlama hal eki
Hurûf: Harfler
Hurûf-i Arabiyye: Arap harfleri
Hurûf-i Farsiyye: Farsçada kullanılan harfler
Huûf-i lâhika: Eklenen sesler
Hurûf-i mahzûf: Düşürülmüş sesler
İ
İsm: İsim,ad
İsm-i fiil: Fiilden yapılmış kalıcı isim
İsm-i işaret: İşaret ismi (işaret sıfat ve zamiri)
İsm-i mavsûf: Fiilden yapılmış isim
İsm-i mensub:Aitlik ismi
İsm-i mensub edatı: Aitlik ifade eden, isimden isim yapma eki
İsm-i mensub-i vasfi: Aitlik sıfatı
İsm-i musaggar: Küçültme ismi
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İsm-i müddet: Zaman ismi
İsm-i müsned ileyh: Özne
İsm-i müştak: Türemiş isim
İzafet: Tamlama
K
Kaf-i nûnyye: Nazal n
Kelâm:Söz
Kelimât: Kelimeler
Kelimat-ı musaggara: Küçültme eki almış kelimeler

M
Ma’ani: Anlamlar
Maklûb: Değiştirilmiş ses
Marife zamiri: İyelik eki
Masâdir:Mastarlar, isim fiiller
Masdar: Mastar, isi
Mazi: Geçmiş zaman
Maz-i mahsûsu’n- nisbe: Görülen geçmiş zaman
Mensub-i bi’s-sîga: Bir işi yapanı gösteren isimden isim yapım eki
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Musaggara: Küçültme ismi
Muzâf: Tamlanan
Muzâf-ileyh: Tamlayan
Muzammirât: Zamirler
Mübalağa-i ism-i masdar: Fiilden yapılmış kalıcı isimler
Mübalağa-i sıfat hadese: Sıfat fiil
Müfred-i gaib: 3. Tekil şahıs
Müsned: Yüklem
Müsned bih: nesne
Müsned ileyh: özne
Müstakbel: gelecek zaman
Müstakbel-i meczumu’n- nisbe: gelecek zaman
Mütakbel-i mercu’n-nisbe: geniş zaman
S
Sıfat:Sıfat
Sıfat-i hadese: Sıfat-fiil
Sıfat-ı sabite: Türemiş sıfat
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T
Tasgîr: Küçültme
Türkî: Türkçe
Türkiyye: bk. Türkî

Z
Zamâ’ir: Zamirler, iyelik ekleri
Zamâ’ir-i munfasıla: Şahıs zamirleri
Zamâ’ir-i muttasıla: İyelik ekleri
Zamâ’ir-i muzaf ileyhâ: İyelik ekleri
Zamâ’ir-i mûsned: İyelik ekleri
Zaman-i hâl: Şimdiki zaman
Zaman-i mazi: Geçmiş zaman
Zaman-i müstakbel: Gelecek zaman
Zamir-i bariz: Şahıs zamirleri
Zamir-i cem’u’l- cem: İkinci çokluk şahıs iyelik eki (+nIz, +nUz)
Zamir-i gaib: Üçüncü şahıs iyelik eki
Zamir-i gaib-i muzâf ileyh: Üçüncü şahıs iyelik ekleri
Zamir-i munfasıl: Şahıs zamiri
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Zamir-i muttasıl: İyelik eki
Zamir-i muttasıl-ı muzâf ileyh: İyelik eki
Zamir-i muzâf: İyelik eki
Zamir-i müsned ileyh: Şahıs zamiri
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SONSÖZ
Üzerinde çalıştığımız Abdurrahman Fevzi Efendi’nin Mikyasu’l Lisan Kıstasu’l Beyan
adlı eseri Türk dilbigisi tarihine ışık tutmuş dilbilgisi kurallarının şekillenmesini
sağlamıştır. Günümüz Türk dil bilgisi kurallarına büyük katkı sağlayan ilk
eserlerdendir.Mikyasü’l-Lisan Kıstasü’l Beyan Abdurrahman Fevzi Efendi tarafından
kaleme alınmıştır. Yazar, eserde anlam ayırt edici noktaları belirterek, bir terim sistemi
kurmaya çalışmıştır. Bu eser bugün Türkiye Türkçesinde kullandığımız dilbilgisi
terimlerinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.Mikyasü’l- Lisan Kıstasü’l Beyan
adlı eser dilbilgisinin önemli bölümleri olan, yapıbilgisini ve cümle bilgisini ayrıntılı
olarak incelemiştir. Eser içeriği itibariyle son derece önemlidir. Bugünkü yapı ve cümle
bilgisi konusundaki çalışmalara kaynak olmuştur.
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