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ABDULLAH MOBESSIR ET-TIRAZI,

Türk dilini yabanc~lara ö~retmek veya yabanc~lar tarafindan Türkçenin ö~renilmesi
konusu bilhassa son senelerde üzerinde artan bir önemle durulan konular~n ba~~nda
gelmektedir. Geli~en ülkeler aras~~ ili~kiler ve bunun sonucu küçülen dünyam~zda,
üniversitelerimizde e~itim ve ö~retimde bulunmak, Türk dil ve tarihiyle ilgili ara~t~rmalar
yapmak, ticari ili~kiler, Avrupa ülkelerindeki Türk i~çileri ... ve hemen hat~rlayamayaca~nn~z
di~er birçok sebepler dolay~s~yla yabanc~lar aras~ nda Türkçe ö~renmeye istekliler artmakta
bu ilgi de çe~itli kurulu~lar~~ve özellikle de üniversitelerimizi harekete geçirmektedir. Konunun
çe~itli yönleri yap~lan toplant~~ ve kongrelerde ele al~nmaktad~ r 2. Ayr~ca da merkezler
kurularak yabanc~lara Türkçe ö~retimi çal~~malar~na h~z verilmektedir 3.
Gerek "Yeni Türkçe" dedi~imiz ve gerekse Arap alfabesiyle yaz~lan ve Osmanl~ca "Eski
Türkçe" dedi~imiz Türk dilinin, anadili Türkçe olanlar haricindekilere, yani yabanc~lara
ö~retilmesi için yap~lan çal~~malar~n bir tarihini yapman~ n veya bu vadide verilen eserleri
göstermenin yeri ~üphesiz buras~~ de~ildir. Bununla birlikte yabanc~lar~ n Osmanl~cayla
ilgilerinin oldukça uzun bir geçmi~i oldu~unu belirtmek ve k~sa bir hat~rlatmada bulunmak
faydal~~olacakt~r. Nitekim bu alandaki çal~~malar XVII. yüzy~l gibi oldukça erken bir döneme
kadar uzan~r. 168o y~l~ nda Viyana'da yay~ nlanan Meninski'nin Türkçe-Arapça-Farsça
sözlü~ü bu konuda önemli bir ba~lang~ç te~kil eder 4. Daha sonra XIX. yüzy~lda diplomasi ve
Yusuf Çotuksöken, rabanctlann Türkçe o~renirken Karpla~ttklart Güçlükler ve Yapt~klar~~
ranklar, Türk Dili, Y~ l 32, c. XLVII, S. 379-380 (Ankara Temmuz-A~ustos 1983), s. 88.
2 Bir örnek olarak Ankara Üniversitesi'nin 1-3 Ekim 1986 tarihleri aras~ nda Ankara'da
düzenledi~i "Türk Dilinin Ö~retimi" toplant~s~n~~ hat~rlayal~m.
3 Gerek Ankara Üniversitesi'nin TOMER ve Ortado~u, Bo~aziçi ve di~er üniversitelerin
benzer isimler ta~~yan merkezleri gibi.
Meninski (Français de Mesgnien) Thesaurus linguarum orientalium turcicae , arabicae, persicae,
Wien, 1 68o, c. I-III; (B. de Jenisch'in önsözü ile) ayn~~eser Lexicon arabico-percico-turcium ad~~
alt~nda Viyana'da ~~78o'de dört cilt olarak tekrar bas~ld~ . Fransa'da Türkçe'nin ö~retimi
konusuna 1699'da e~ilinmi~, her üç y~lda bir 6 ile 9 ya~~aras~~çocuklardan birkaç~n~ n seçilerek,
Türkçe ö~renmek üzere Istanbul'a Katolik papazlarm~ n yan~na gönderilmesi
kararla~t~ r~lm~~ t~r. Benzer çal~~malar Fransa'da daha sonra da devam etmi~, XVIII. yüzy~lda
ayn~~ yönde gayretler di~er Avrupa ülkelerinde de; Avusturya, Hollanda, Ingiltere, hatta
Belleten C. LI, 93
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ticaret gerekleri, muhtelif sözlükler ve dilbilgisi kitaplar~ n~ n ortaya ç~ kmas~ na sebep olmu~tur.
Bununla birlikte bu konudaki çal~~malara k~sa bir bak~~, bu sözlük ve dilbilgisi kitaplar~n~ n
ozellikle de Frans~ zca, ~ ngilizce, Almanca gibi Avrupa dillerinde oldu~unu bize gösterir s.
Tabianyla müellifler de genelde Avrupa kökenlidirler.
Konuya yüzy~llard~ r yak~ n bir etkile~im içinde bulundu~umuz baz~~ milletler ve dilleri
aç~s~ ndan yakla~~ ld~~~ nda ise, yukar~daki durumun tamamen aksi bir görünfimle
kar~~la~~yoruz. Biz burada özellikle Osmanl~ca (Eski Türkçe) ö~renmeleri aç~s~ ndan Araplara
ve onlar~ n dilleri olan Arapçayla yaz~lm~~~kitaplara de~inmek istiyoruz. Bilindi~i gibi Araplarla
Türklerin münasebetlerinin ba~lang~c~n~ , Islâmiyetin geli~inden daha öncelere kadar götürmek
mümkünse de 6, Islâmiyetin Türkler tarafindan kabulüyle iki millet aras~ ndaki ili~kilerin her
alanda büyük oranda geli~mi~~oldu~u muhakkakt~ r. Özellikle Osmanl~~Devleti sm~ rlan içinde
yer alan ve bugün de~i~ik devletleri olu~turmu~~bulunan bölge ülkeleriyle ili~kiler, diller
aras~nda da kar~~ l~ kl~~ al~~-veri~i kaç~ n~lmaz kalm~~t~ r. Fakat bu kar~~l~ kl~~ etkile~im süreci
içerisinde, Islam dininin mukaddes kitab~~ Kur'ân'~ n Arapça olmas~ n~ n da etkisiyle Arapçadan
Türkçeye ak~~~daha büyük bir oranda olmu~tur. Zaten bu etkile~im sonunda Türkçeye
kelimeler yan~ nda, yer yer dilbilgisi kurallan da geçmek suretiyle, -tabiri caizse- yeni bir dil
ortaya ç~ km~~t~ r ki, buna Osmanl~ca denilmi~tir. Tabiat~ yla böyle bir etkile~imden bahsederken,
Türklerin uzun as~rlar yak~ n temas içinde bulunmu~~olduklar~~ iranl~lar~~ ve onlar~n dilleri olan
Farsçay~~ da hat~ rlatmak gerekecektir.
Rusya'da da görülmü~ tür. Bkz. Enver Ziya Karal, Osmanl~~ Tarihinde Türk Dili Sorunu ( Tarih
Aç~s~ndan Bir Aç~klama), Bilim, Kültür ve E~itim Dili Olarak Türkçe (Ankara, 1978) 'de yer alan
makale, S. 42-43.
5 Burada birkaç örne~i hat~rlatabiliriz:
SOZLOKLER
T.X. Bianchi, Vocabulaire Français-Turc, Paris, 1831.
Georges Rhasis, Vocabulaire Français-Turc, Petersbourg, c. I (1828), c. II (1829).
Artin Hindo~lu, Dictionnaire abregi turc-français, Wien, 1838.
J. Thedor Zenker, Türkisch-arabisch-persiches Handwörterbuch, Leipzig, 1866-1877, c. 1-Il.
GRAMER KITAPLARI:
Artin Hindo~lu, Theoretisch-praktische Sprachlehre, Wien, 1829.
V. H. Hagopian, Ottoman-Turkisch conversation-grammer, London, 19o7
J. W. Redhouse, Grammaire raisonnie de la langue Ottomane, Paris, 1846.
Jean Deny, Grammaire de la langue tur que-dialecte Osmanli, Paris, 1921. Bu konuda geni~~bir
bibliyografya için bkz. F. Kadri Timurta~, Osmanl~ca Grameri, ~stanbul, 1964, S. 401-407. Ayr.
bkz. Ömer Demircan, Türkçenin Yabana Dil Olarak ö~retimi Üzerine Kaynakça Denemesi, Türk
Dili, Y~ l 32, c. XLVII, S. 379-380 (Ankara, Temmuz-A~ustos 1983), s. 258-266. Rhasis,
Hindo~lu ve Bianchi sözlüklerinin bir de~erlendirmesi için bkz. Hüsrev Hâtemi, Frans~zcaTürkçe Ilk Sözlükler, Tarih ve Toplum, S. 12 (~stanbul, Aral~k 1984), s. 70-72.
6 Osman Turan, Türkler ve IsIdmiyet, DTCFD, S. IV (Ankara, 1946) S. 457-485; Hakk~~ D.
Y~ld~z, Isldmiyet ve Türkler, Istanbul, 1980, s. 3 vd.; ayn~~ yazar, Isldmiyet ve Türkler, Diyanet
Dergisi, Hicret Özel Say~s~~(Ankara, 1981), S. 70-72.
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~üphesiz Türkçede, Arapça ve Farsça kökenli çok say~ da kelimenin bulunmu~~olmas~,
hatta geni~~ölçüde dilbilgisi kurallann~n bile al~nm~~~olmas~, bu iki milletten ki~ileri, yani
Araplar~~ve Iranl~lan Türkçeyi ö~renmekten müstakni k~lmaz. Bir ba~ka deyi~le Araplar ve
Iranl~lar kendi kulland~ klan, bildikleri kelimelerin -hangi oranda olursa olsun- Türkçede yer
alm~~~olmas~~dolay~s~yla, Türkçeyi biliyor say~lamazlar. Nitekim Osmanl~~Imparatorlu~u'nun
hakim oldu~u sahalarda Türk dilinin (Osmanl~can~n) e~itimi Arap ve Iran as~ll~~tebaaya yer
yer yapt~r~lm~~t~ r 7 . Fakat bu e~itim s~ras~nda ö~rencilere onlar~n anadilleriyle yaz~lm~~~hangi
kitap veya kitaplar tavsiye edilmi~ tir? Özellikle de Arapça aç~s~ ndan konuya yakla~~rsak,
Araplara Arapça olarak yaz~lm~~~Osmanl~ca (Türkçe) ö~retmeyi hedef alan bir çal~~ma var
m~d~r? Biz bu sorunun cevab~n~~ 1984 senesi sonlar~nda Cezayir'in Konstantin ~ehrinde
Universiti de Constantine, Institut des Sciences Sociales, DEpartem~nt d'Histoire'da Osmanl~ca dersleri
vermek üzere ça~~nld~~~m~zda da dü~ünmü~~ve olumlu bir cevap bulamanu~t~k. Burada hemen
Kâ~garl~~ Mahmud'un Arapça yazd~~~~ Divdrue Lügan't-Türk adl~, bir sözlükten çok Türk
medeniyet, kültür, dil ve edebiyat~n~ n mükemmel bir ansiklopedisi durumunda olup Ba~dat'ta
Halit el-M uktedi (1075-1o94)'ye sunulan dev eseriyle yine ayn~~müellifin Kitdbu Cevdhiru'n-Nahv
fl L~kati't-Türk adl~~eserini istisna etti~imizi belirtelim. Zira Divdnu Lik ati't- Türk halifeye ve
dolay~s~yla Araplara Türkçeyi ö~retmeyi hedef tutmu~~olmakla birlikte, günümüzde böyle bir
i~levin tamamen ötesinde bir de~er ve mana ifade etmektedir. Kâ~garl~~Mahmud'un di~er
eseri olan Kildbu Cevdhiru'n-Nahv fi Lügan't-Türk'ünü ise, ancak isim olarak taruyabilmekteyiz.
Ayr~ca da, yaz~k, gayeleri yönünde ne gibi bir bo~lu~u ne oranda doldurmu~~olduklar~~hakk~nda
fazla bir fikre sahip bulunamadqbm~z her iki eser, bize göre çok gerilerde kalm~~t~r 8 . Bu nedenle biz,
Kâ~garl~~Mahmud'un bu iki kitab~n~~ istisna ederek, Araplara Türkçeyi ö~retmek
için yaz~lm~~~bir esere rastlayamad~~~ mm söylemek istiyoruz. Sadece ticari dü~üncelerle ve
turistik amaçlarla son zamanlarda meydana getirilen baz~~ küçük çal~~malannsa, üzerinde
durulmaya de~er görülemeyece~ini burada belirtmekte yarar-bulunmaktad~r 9 .
Yeri gelmi~ken bu kitap k~s~ rl~~~n~n Arap âleminde, özellikle de günümüzde, Osmanl~ca
ö~retilmesine ihtiyaç duyulmad~~~, ilgi bulunmad~~~~~eklinde yorumlanmamas~~gerekti~i veya
muhtelif Arap devletlerindeki üniversite veya ara~t~rma merkezlerinde Osmanl~ca e~itiminin
yap~lmad~~~~tarz~nda bir dü~ünceye kap~lman~n yanl~~l~k' gerçe~ini önemle belirtelim. Çünkü
birlikte geçen uzun as~rlar, Arap ara~t~r~c~ lan, kendrmilll tarihlerini ilk kaynaklara, ar~iv
belgelerine dayanarak yazabilmek için Osmanl~ ca ö~renmeye te~vik etmekte, hatta bu hususu
kaç~n~ lmaz bir mecburiyet haline getirmektedir. Bu zorunluluk, çe~itli nedenlerle biraz geç de
olsa, eksiksiz olarak anla~~lm~~~bulunmaktad~ r. Bunun sonucu olarak, Osmanl~~belgelerini
de~erlendiren çok say~da merkez kurulmu~~I°, Osmanl~ca, üniversitelerin Tarih ve Türkoloji
E. Z. Karal, a.g.m., s. 77-78 vd.
Divanu Lugdn'-t- Türk, Besim Atalay tarafindan Türkçeye çevrilmi~~ve Türk Dil Kurumu
yay~nlar~~ aras~nda 3 cilt olarak ç~km~~t~ r (Ankara, 1939-1941). Bu eser üzerinde yap~lan
çal~~malar hk. bkz. Neclâ Pekolcay, Ishinif Türk Edebiyat:, Istanbul, 1967, c. I, s. 48-51. Bu
konuda ayr. bkz. Ahmet Cafero~lu, Kd~garh Mahmud, Ankara, 1985.
9 Bir örnek olarak Beyrut'ta bas~lan "Et- Türkiyye mis gayri muallim ( Tarikatü Sehle ii
TaRmi'l-Lugati't-Türkiyye )" (Kendi kendine Türkçe, Türkçeyi ö~renmek için kolay yol) adl~~
eseri verebiliriz.
~° Örnek olarak Tunus'ta Dr. Abdülcelil Temlml'nin yönetimindeki Cemre d'Etudes et de
Recherclw sur tes Provinces Arabes d l'Epoque Ottomane ve Cezayir'de merhum Ahmed Tevfik elMedeni (1899-1983)'nin uzun y~llar direktörlü~ünü yapt~~~~Cemre National d'Etudes Historiques'i
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bölümlerinde gerek lisans seviyesinde, gerekse yüksek lisans ve doktora programlar~~ aras~ nda
yerini alm~~ t~r. Arap âleminde bu sahadaki çal~~malar~ n ba~lat~c~s~~olarak M~s~ r kar~~m~za
ç~ kmaktad~ r 11. Biz burada k~smen, bizzat ~ahidi oldu~umuz Cezayir'i ele alarak, oradaki
Türkçe ve Osmanl~ca e~itimini örnek olarak gösterelim. Bu ülkedeki üç üniversitede; Cezayir,
Oran, Konstantin üniversitelerindeki tarih bölümlerinde gerek lisans düzeyinde, gerekse
yüksek lisans seviyesinde Osmanl~ca ö~retimi yap~lmaktad~ r 12. Ayr~ca ba~kentteki (Cezayir)
Centre National d'Etudes Historiques'teki bir görevli, Osmanl~ ca belgeleri Arapçaya
çevirmekle vazifelendirilmi~tir. Nitekim bu ki~i taraf~ ndan çevrilen belgelerin bir k~sm~~
merkezin yay~n organ~~ Majallat et-Tarikh'te yay~nlanm~~~bulunmaktad~ r 13. Cezayir'de ayr~ca
Cezayir Üniversitesi'nde günümüz Türkçesi okutulmakta, Diller Enstitüsü'nde de Türkçe
filolojik yönden ele al~ nmaktad~ r.
Burada tan~ taca~~ m~z Türk as~ll~~müellif et-T~razrn~n çal~~mas~na gelince, bu eser tesbit
edebildi~imiz kadar~yla, sahas~nda ilk olmas~~ yönüyle önem ta~~maktad~r. Kitapta Arapça,
Ingilizce ve Türkçe olarak verilen biyografisinden ö~rendi~imize göre, müellif Abdullah
Mübe~~ir et-T~ razi; 1938'de do~mu~, ilk bilgilerini "alim ve mütefekkir" olan babas~~14 ~eyh
Mübe~~ir et-T~razi el-Hüseyni'den alm~~t~ r. 1964'te Kahire Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne
ba~l~~ Islam-~ark Dilleri Bölümünü bitirrni~tir. Ayn~~sene bu müessesede ö~retim kadrosu içinde
yer alm~~, 1967'de mast~ r~n~, 1971'de doktoras~n~~ tamamlam~~ t~r. Müellifimizin daha sonra
görev yapt~~~~üniversiteler aras~nda s~ras~ yla Kahire, Ezher, Karaçi ve Cezayir üniversitelerini
görüyoruz. Müellif halen Cidde'de Cdmiatül- Melik Abdülaziz'de ö~retim üyesi olarak görev
yapmaktad~r. Et-T~razi'nin burada söz konusu etti~imiz çal~~mas~~ haricinde Türkçe ile ilgili
yay~nlanmak üzere haz~rlad~~~~bir "Türkçe Metinler Kitab~" ve Beyrut'ta, 1986 y~l~nda bas~ lm~~~
Mu'cemü'l-Kelimdti'l-Arabiyye fi'l-Lugati't-Türkiyyeti'l-Osmaniyye ve't-Türkiyeti'l-Hadise (Osmanl~ca ve Yeni Türkçede kullan~ lan Arapça kelimeler sözlü~ü) kitab~~ bulunmaktad~r. Bunlar
haricinde Islam~n yay~l~~~~tarihi, Hind Islam ülkeleri tarih ve medeniyeti alan~nda yay~nlanm~~~
eserleri ve makaleleri vard~r.
Abdullah Mübe~~ir et-T~razrnin Osmanl~ca (Türkçe) grameri ile ilgili olan çal~~mas~~ ise
üç kitaptan olu~maktad~r. Bunlar~ n birincisinde ayn~~ dilbilgisi kurallar~mn uygulamas~~ hem
Osmanl~ca ve hem de yeni Türkçe ile gösterilmi~~bulunmaktad~ r. Di~er iki kitaptan birincisi
yeni Türkçe (Latin harfleriyle yaz~ lan günümüz Türkçesi), di~eri Osmanl~ca (Arap harfleriyle
yaz~lm~~~Türkçe) için haz~rlanm~~t~r. Yani Kavilidii'l-Lugati't-Türkiyye 'Et- Türkiyyetü'l-Osmaniyye
ve't-Türkiyyetü'l-Hadise' (Türk Dilinin Kaideleri, Osmanl~ ca-Türkçe), ad~ n~~ ta~~yan~, di~er iki
hat~rlatabiliriz. Türk-Arap münasebetleri sahas~ nda do~rudan veya dolayl~~olarak faaliyet
gösteren kurulu~lar~ n bir listesi için bkz. Emel Do~ramac~, Arap Ülkelerinde Osmanl~~Ara~t~rmalar~,
Osmanl~~Ar~ivleri ve Osmanl~~ Ara~t~rmalar~~ Sempozyumu (May~s 1985)'na sunulan tebli~ler
içinde yer alan tebli~, s. 183-187.
11 M~s~r'da 192olerin sonunda Mehmet AkiFin te~ebbüs ve hocal~~nyla ba~lay~p geli~en
Türkoloji çal~~malar~ yla ilgili olarak bkz. Y. gös. yer, s. 181-182.
12 Constantine'de lisans düzeyinde 5 ve 6. sömestrlerde haftada 3'er saat; yüksek lisansta
2'~er saat Osmanl~ca ders yap~l~yor.
13 Bu görevi halen Ezher Üniversitesi'ni bitirmi~~bir Türk, Fikri Tuna yürütmektedir.
Yay~ nlanan belgeler için bkz. ad~~ geçen derginin muhtelif say~lar~.
14 Bkz. Mustafa Fayda, Ez-Zikra'14,iire
Mübe~~ir et-T~rad el-Hüs ~d,
ACIFD, S. XXIX (Ankara, 1987), s. 187-214.
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kitab~n bir araya getirilmi~~bir bask~s~~durumundad~ r. Bu sebeple biz, bu birlikte yap~lm~~~olan
bask~y~~esas al~rsak, di~erlerini de göstermi~~olaca~~z.
Kavdidül-Lugati't-Türkiyye Et-Türkiyyetül-Osma~nyye ve't-Türkiyyetiel-Hadise'de; Mukaddime
(s. 5-7) ba~l~~~~alt~ nda Türkçenin kökünden, yay~ lma alanlar~ ndan bahsedilmekte, daha sonra
Osmanl~ca ele al~ narak Farsça ve Arapça ile olan ili~kisi özet olarak belirtilmektedir. Daha
sonra Osmanl~ca ö~renmenin gere~i, özellikle de Araplar için Osmanl~can~n ta~~d~~~~önem
vurgulanmaktad~ r. Müellif kitab~n~ , Türk dilbilgisi kurallar~n~~ ö~retmek için yazd~~~n~~
belirterek, konular~n kolayca anla~~ labilir olmas~~için her bölümü bol örneklerle aç~klad~~~n~~
ifade etmektedir.
Kelimetü'~-~ükür (s. g- o)'de et-T~ razl, eserinin ortaya ç~kmas~ nda katk~s~~olanlara te~ekkür
etmektedir. Bunlar aras~ nda Türkiye d~~~ nda bu konularla ilgili olanlar bulundu~u gibi,
Türkiye'deki üniversitelerde görev yapan hocalar da bulunmaktad~r. Esat Co~an, Abdülkadir
Karahan, Kâz~ m Bilge, Sadettin Önal, Sabahattin Zaim, Mustafa Canpolat gibi.
Et-T~razrnin kitab~ nda bundan sonra 37 büyük ve muhtelif tali ba~l~klar alt~nda dilbilgisi
kurallan aç~klanm~~~bulunmaktad~r (s. ~~~~-264). Kitab~n haz~rlanmas~ nda faydalandan eserlerin
en önemlilerinin bir listesi (s. 265), yazar~n hayat~~ve ilml çal~~malar~ yla ilgili Türkçe, Arapça
bilgi verilen bir bölüm (s. 266-272) ve Içindekiler (s. 273-287) ile kitap son bulmaktad~ r.
Müellif et-T~razl'nin bu çal~~mas~n~~ haz~rlarken faydaland~~~~eserler aras~nda; Ahmed
Cevdet, Kaudid-i Türkiyye (Istanbul, 1292); Ahmet Rasim, Sarf-t Atieldf (Istanbul, ~~3o8); Selim
Sâbit, Sarf-~~Osman, (Istanbul, 1328), Mehmed Rifat, Külliydt-~~Kavdid-i Osman! (Istanbul,
1302); Mehmed Rifat, Havdee-i Lisdn-~~Osman! (Istanbul, 131 ~~) gibi Osmanl~ca gramer kitaplar~~
ile eserinin yeni Türkçe k~sm~~için faydaland~~~~di~er bir k~s~m çal~~malar bulunmaktad~r 15 .
Abdullah Mübe~~ir et-T~ razl'nin eserinde Türk dilbilgisinin hemen bütün konular~na yer
verilmi~, gerekli aç~ klamalardan sonra bol miktarda örneklerle mevzulann anla~~l~r hale
getirilmesine çal~~~lm~~ t~r. Eser bu haliyle, Osmanl~ ca için, bir ba~lang~ ç kitab~~olarak ~üphesiz
büyük bir ihtiyaca cevap verecektir. Bununla birlikte Tanzimat'tan itibaren yer yer ba~lat~lan
ve Cumhuriyet'e birlikte artarak devam eden Türkçenin sadele~tirilmesi ve yabanc~~
kelimelerden ar~nd~r~lmas~~çal~~malar~n~ n sonucu olarak, oldukça k~sa bir dönem içerisinde
büyük oranda Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin kullan~m sahas~~ d~~~nda kald~~~~
dü~ünülürse; günümüz Türkçesi üzerinde uygulamal~~ bir kitab~n Osmanl~ca ö~retimindeki
ba~ar~~ derecesinin tart~~ ma götürece~i ~üphesizdir. Bu bak~ mdan bu kitab~ n hedefi olan
Araplara Osmanl~ca ö~retiminin, bir fantazi olmaktan ç~kar~lmas~~arzu edilirse, geni~~çapta
Osmanl~ ca metinlerle takviye edilmesi gerekir. Aksi halde günümüz metinlerini Arap
alfabesiyle yazmak pek fazla bir fayda saklayamayacakt~r. Ayr~ca da Osmanl~cada, Araplar
için anla~~lmas~~kolay olan Arapça kökenli kelimelerin bazan dilimize anlam de~i~tirerek geçti~i
dü~ünülürse, burada Arapça kökenli kelimeler için bile bir sözlü~e duyulacak ihtiyaç aç~kt~r.
Zaten Osmanl~ cadaki Arapça kökenli kelimeler yan~nda, Farsçadan al~nm~~~kelimelerin
çoklu~u ve nihayet daima kar~~la~~ lacak Türkçe kelimeler, Osmanl~ca ö~renmek isteyen bir
Arap için Osmanl~ ca-Arapça bir sözlü~ü de kaç~n~lmaz k~lar. Biz, s~n~rlar~m~z~~a~mak babas~na,
bu yönde bir ba~lang~ ç için elde bulunan Osmanl~ ca sözlüklerden uygun birinin Arapçaya
çevrilmesinin faydadan hali olamayacak' kanaatimizi de burada belirtmek isteriz.
Sözlerimize son verirken say~n müellif Abdullah Mübe~~ir et-T~razl'yi bu ba~ar~l~~
çal~~mas~ndan dolay~~tebrik ederiz. Kendisine bundan sonraki çal~~malar~ nda muvaffakiyetler
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temenni ederken, bu ba~lang~ç eseri, örnek Osmanl~ca metinlerin gecikmeden takip etmesi
gerekti~ini hat~rlatmak isteriz. Tabiat~ yla üçüncü merhale, bir Osmanl~ca-Arapça sözlü~ün
gerçekle~tirilmesi olacakt~ r. Bundan sonra gerek tarih, gerekse Türkoloji ve Türk dünyas~~ ile
ilgili birçok alanlarda çal~~ ma yapmak isteyen Araplar için önemli bir temel olu~turulmu~~
bulunacakt~ r.
Yrd. Doç. Dr. NESIMI YAZICI

