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Abstract:  

 Although the relations between Turks and Persians date back to the 

first periods of history, especially since the first years of Islam, these 

two nations shared the same religious and political powers with 

Arabs and lived together and exchanged culture with each other for 

centuries. Naturally, after Islam, Arabic and Persian influenced 

Turkish both in form and content. After the announcement of the 
Tanzimat, the changes made with the innovation movements have 

also affected the language, and various literary movements have put 

forward different ideas about how the written language should be. 

After that period, Ottoman Turkish was stuck between Arabic and 

Persian. The literati and intellectuals of that period started to use 
many Arabic and Persian words, which were not even used in that 

period, and created many compositions and phrases that could not 

be resolved with them. These compositions and phrases made the 

language of the works created in that period very heavy and almost 

incomprehensible. 

The content of the Shari'iyye registers includes a very wide and 
comprehensive area as a research field. It is closely related to the 

social, cultural and linguistic features of the times it was in. In cases 

seen in the registries, besides many immovable properties (mills, 

stores, shops, etc.) sold, donated or left inherited, the items (wooden 

sofa, tray, sheet, fork, shirt etc.) carries over. In this context, Tuzla 
Court Şer'iyye Registry XIX. century, it has the characteristics of that 

period because it is the official court records. 

The XIX, which we mentioned above in general terms. century 

language features of the Tuzla Court overlap with the Şer'iyye 

Registry Book (1287-1295). When we look at this shari'iyye registry 

book, we come across definitions of sharia law, and many non-
Turkish (Arabic, Persian) words in addition to the terms. In addition, 

the compositions and phrases made make the language of the work 

very heavy. Court proceedings, written in the ornate prose style, are 

very difficult to understand. In addition, it is possible to encounter 

some linguistic features (For example: rounding) belonging to the 

period of Old Anatolian Turkish in the work. 
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OSMANLI ŞER’İYYE SİCİLLERİNİN DİL İNCELEMESİ 
  

 

ÖZ 
Türklerle Farsların ilişkileri tarihin ilk dönemlerine dayanmakla 

birlikte özellikle İslamiyet’in ilk yıllarından itibaren bu iki millet 
Araplarla birlikte aynı dini ve siyasal iktidarları paylaşarak asırlarca 

iç içe yaşamış ve birbirleriyle kültür alışverişinde bulunmuşlardır. 

Doğal olarak İslâm’dan sonra Arapça ve Farsça Türkçeyi hem şekil 

hem de içerik bakımından etkilemiştir. Tanzimat’ın ilanından sonra, 

yenileşme hareketleriyle birlikte yapılan değişiklikler dil üzerinde de 
etkisini göstermiş, çeşitli edebî akımlar yazı dilinin nasıl olması 

konusunda farklı fikirler ortaya atmışlardır. O dönemden sonra 

Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Farsçanın arasında adeta sıkışmış 

kalmıştır. O dönemin edebiyatçıları ve fikir adamları eserlerini 

oluştururken o dönemde bile kullanılmayan birçok Arapça ve Farsça 

kelimeyi kullanmaya başlamış ve bunlarla içerisinden çıkılamayacak 
birçok terkip ve tamlama meydana getirmiştir. Bu terkip ve 

tamlamalar o dönemde meydana getirilmiş eserlerin dilini çok 

ağırlaştırmış ve adeta anlaşılmaz hale getirmiştir. 

Şer’iyye sicillerinin içeriği araştırma sahası olarak çok geniş ve 

kapsamlı bir alanı içerir. İçinde bulunduğu devirlerin sosyal, kültürel 
ve dil özellikleriyle yakından ilgilidir. Sicillerde görülen davalarda, 

satılan, hibe edilen ve yahut da miras bırakılan birçok taşınmaz mal 

mülk (değirmen, mağaza, dükkan vs.) yanında günlük kullanım 

alanlarında rastlayabileceğimiz eşyalar (tahta divan, tepsi, çarşaf, 

çatal, gömlek vs.) kendi döneminin birçok özelliğini üzerinde taşır. 

Bu bağlamda, üzerinde çalıştığımız Tuzla Mahkemesi Şer’iyye Sicili 
XIX. yüzyılın resmi mahkeme kayıtları olmasından dolayı o dönemin 

özelliklerini taşır. 

Genel hatlarıyla yukarıda bahsettiğimiz XIX. yüzyılın dil özellikleri 

incelemiş olduğumuz Tuzla Mahkemesi Şer’iyye Sicil Defteriyle 

(1287-1295) örtüşmektedir. Bu şer’iyye sicil defterine baktığımız 

zaman şer’i hukuka ait tanımlar, terimler yanında Türkçe olmayan 
birçok (Arapça, Farsça) kelimeler karşımıza çıkmaktadır. Bunun 

yanında yapılmış olan terkip ve tamlamalar eserin dilini çok ağır bir 

hale getirmektedir. Süslü nesir üslubuyla yazılmış olan mahkeme 

tutanaklarının anlaşılması çok güçtür. Ayrıca eserde, Eski Anadolu 

Türkçesi dönemine ait bazı dil özelliklerine de (Örneğin: 

yuvarlaklaşma) rastlamak mümkündür .إ  
Anahtar Kelimeler: Kıbrıs Şer’iyye Sicil, Dil, Kültür,Tarih. 

 

 

 
Giriş: 

İlk çağlardan günümüze kadar insanoğlu, etrafında ne olup bittiğine dair sürekli bir merak 

içerisinde olmuştur. İlk insanlar için iletişim ve haberleşme, hafıza ile sınırlıydı. Bilgiye 

sahip olmak ve onu korumak, haber vermek insan yaşamının vazgeçilmez gerçeğidir. İnsan 

hafızası tüm bilgiyi toplayacak ve koruyacak bir yapıda olmadığı için toplanan bilginin ve 
haberin kaydedilmesi zorunluluğu doğmuştur. Genelde değişmeyen ve kalıcı olan bilgiler 

zaman içerisinde taşlara, kil tabletlere, papirüslere, parşömenlere ve kağıda kaydedilmiştir. 

Matbaa ise var olan bilginin kitaplara dönüşmesini kolaylaştırdığı gibi bilginin yayılmasını 

ve kalıcılaşmasını sağlamlaştırmıştır (Türk, 2019: 282). 

Her bilim dalının kendine özgü araştırma malzemeleri vardır. Belli bir alanda ele alınıp 

incelenen malzemeler başka bir bilim dalı için de malzeme olabilir. Özellikle bir toplumun 
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tarihinden gelen ve onun geçmiş dönem kültürünü, inançlarını ve geleneklerini yansıtan 
eserler tekbir bilim dalına ait olamazlar. Şer’iyye sicilleri de bu türden malzemelerdir. 

Öncelikle tarih, sosyoloji, ekonomi, hukuk gibi alanların doğrudan ilgilendiği bu belgeler 

bazı yönleriyle diğer bilimleri de yakından ilgilendirir. Dilin kültürün aktarıcısı, düşüncenin 

ürünü ve toplumun ortak malı olma özellikleri düşünüldüğünde sicillerin dil çalışmalarında 

da kullanılması gereği ortaya çıkar.  

Dil, bir toplumun düşünce yapısını gösteren, toplumu toplum yapan, insan ile toplum 
arasındaki bağı sağlayan en güçlü kültür öğesidir. Bu düşünceyle bağlantılı olarak, dil 

aracılığıyla kültürel bağların kuşaktan kuşağa aktarımının sağlanabildiğini ve toplum 

yapısının anlaşılabilirliğinin kolaylaştığını söyleyebiliriz. İnsanların yaşadığı toplum 

yapısıyla bağlantılı olarak bir yaşayış şekli ve dil yapısı vardır (Türk, 2017: 786). Dil, 

yaşamın bütün alanlarında, günlük yaşamın en sade olaylarında, bilimin ana formlarında, 
gelenek-görenek ve törelerde, inançlarda ortaya çıkar; dil her türlü maddesel yaşamın, 

tekniğin, ekonominin de koşuludur; dinde, hukukta, felsefe ve sanatta yeri vardır. Dilin 

etkide bulunan gücü, dilde izini bırakan dünya tablosu ile yaşamın bütün alanlarına yayılır. 

Buna karşılık dil de her bir alanın özel gereksinimleri ve koşulları ile kendi çevresini ve 

yönünü belirler (Türk, 2020: 323).Bu belgeler söz varlığı açısından o dönem kültürüne ait 

söz varlığı hakkında ipuçları vermesi açısından son derece önemlidir.  
 

Çalıştığımız metinde kelimelerin yazılışları genellikle Osmanlıcanın, Eski Anadolu 

Türkçesi’nin bazen de Türkiye Türkçesi’nin özeliklerini göstermektedir. İncelediğimiz metin 

Tanzimat sonrası Osmanlı Türkçesi’nin sonlarında yazılmış olan bir metin olmasından 

dolayı dudak uyumunun çokluğu dikkatimizi çekmiştir.  
Üzerinde çalışmış olduğumuz metinde vokallerin ve konsonantların yazımına özellikle dikkat 

edilmiş; ancak şer’iyye defterini yazan her kim ise (kadı, nāib ve katip) bazen 

dikkatsizliğinden bazen el yazısının kötülüğünden bazen de üzerinden uzun zaman 

geçmesinden dolayı sicilin yıpranması veya deforme olmasında kaynaklanan nedenlerden 

dolayı bazı kelimeler sağlıklı bir şekilde okunamamış bazılarıysa hiç okunamamıştır. Metnin 

içinde geçen bazı kalıp cümleler ise diğer okunamayan kelimelerin okunmasına yardımcı 
olmuştur. Bu dönem metinlerinde hareke kullanılmamıştır. Şer’iyye sicilini tutan kişinin 

(kadı, nāib, kātip) o dönemin Türkçe imlâsına hâkim olduğunu söyleyebiliriz. Şer’iyye 

sicilleri (mahkeme tutanağı) hızlı bir şekilde el yazısı ile yazılmasından ötürü genelde 

okunaklı değildirler. 

 
Bulgu Ve Yorumlar 

Vokallerin Yazılışı 

Türkçede bilindiği üzere sekiz adet vokal vardır, bunlar a, e, ı, i, o, ö, u, ü vokalleridir. 

Bunların dışında Muharrem Ergin’e göre Türkçede her ünlü vokalin hecede tek başına 

olması ve sağına ve soluna bir ünsüz almasından dolayı normalden biraz uzun veya kısa 

şekilleri görülebilir. Bu ünlünün normalden kısalığı duyulamayacak kadar önemsizdir. 
Yalnız bu durum ı ünlüsünde farklılık gösterir. Bu da Türkçede kullanılan ı vokalinin 

normalden kısa olmasından kaynaklanmaktadır (Ergin, 2011, s.56). 

Türkçede uzun vokal bulunmaz. Bu durum ancak bir ünsüzün düşmesi ile iki sesin bir 

araya gelmesinden kaynaklanan bir ses hadisesidir. Düşen ses yanındaki ünlüyü az da olsa 

uzatabilir. Bu uzunluk ise geçici olup zamanla ses düşmesinin ve vokal birleşmesinin izleri 
silinir, ünlü yine ses düşmesinden önceki durumundaki gibi eski haline döner ve kısa 

okunur. 

Türkçede sadece bir türlü a vardır. İncelediğimiz şer’iye sicillerinde a vokali Arap 

harflerinden elif ‘’ ا ‘‘ ve he ‘’ ه ‘‘ harfleriyle gösterilmiştir. Mahkemede tutulan şer’iye 

sicillerini yazan memurların farklı olmasından ve tutanakları yazan kişilerin el yazısı 
karakterleri farklılıklarından dolayı bazen yazdıkları harflerde farklılıklar görülmektedir. 

Örneğin elif ‘’ ا ‘’ harfinin dik ve uzun değil de bazıları kısa olarak yazılmış, bazılarıysa ortası 

kavisli veya yatık şekilde yazılmış bazen de kendisinden sonraki harflerle birleştirilmiş gibi 

yazılması bu harfle başlayan kelimelerin okunması sırasında zorluklar çıkarmıştır. 

2.2. a vokali 

Ön Seslerde: a vokali ön seslerde sadece elif (  .harfi kullanılarak yazılmıştır ) ا
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Örnekler: ايلدم قبض و اخز...aḫz ü ḳabż eyledim… 3b/26, 4a/22, 4a/33, 5a/25, 5a/39, 6a/1, 

7a/3, 7a/37, 7b/18, 8a/3. 

 .aradib ḳaryesi … 3b/1... قريسي اراديب

 ,aṣlā ve ḳaṭᶜā … 3b/39, 4b/23, 4b/33, 5a/26, 5b/9, 6a/8, 6b/24, 7a/15, 7a/27 ...قطعا و اصال

7b/6, 7b/19, 10/a8. 

İç Seslerde: a vokali iç seslerde elif (ا ( veya he (ه ( harfleri ile yazımıştır. 

Örnekler: سده  ,ḳıbrısda vākiᶜ… 3a/1, 3a/15, 3a/27, 4b/13, 4b/24, 5a/13, 5a/27 ...واقع قبر

5b/10, 6a/10, 6b/13, 6b/26, 7a/11, نده س اوطو odasında; 8b/3, 8b/14, 7a/9, 18b/2, 10a/2, 

11a/22 

 .icāb ve ḳabûl… 3a/6, 5b/6, 8a/6, 11a/8, 18b/28, 22b/6) ...قبول و اىجاب)

Son Seslerde: a vokali son seslerde yine iç seslerde olduğu gibi elif (ا ( ve he (ه ( harfleriyle 

yazılmıştır. 

Örnekler: (اصال ... ( aṣlā… 3a/26, 3b/39, 4b/23, 4b/33, 5a/26 5b/9, 6a/8, 6b/24, 7a/15, 

7a/15, 7b/6, 8b/9. 

 ,ḫarara… 5a/13, 5a/27, 5a/41, 5b/11, 5b/27, 6b/14, 7a/17, 7b/36, 8a/25, 8a/39 ...خررا

8b/21, 8b/34, 15a17, 16a/7, 16b/10, 17a/26 
 
2.3. e vokali 
Vokalleri tanımlarken Türkçede uzun ünlünün bulunmadığına dikkat çekmiştik. Muharrem 

Ergin’e göre açık ‘’e’’ yanında konuşma dilinde bir de kapalı ‘’e’’ vardır. Türkçenin 

başlangıcından beri kelime başındaki e’ler i’ye dönüşme temayülü gösterir ancak bu geçişte 

i’lerin e’ye dönüştüğü daha sık karşımıza çıkmaktadır (Ergin, 2011, s.57). 

Ön Seslerde: Kelime başında e vokali elif (  .ile yazılmıştır) ا

Örnekler: (ايلدكم... (eylediğim… 2b/2, 3a/8, 3b/7, 4a/7, 4a/13, 4b/6, 5a/7, 5b/9, 6b/24, 

7b/5, 8a/7, 8b/8. 

 ,eleni … 3a/15, 3a/19, 5b/14, 5b/16, 8b/2, 14b/5, 14b/11, 14b/17, 14b/20 ... الن  

14b/22, 15a/19. 

İç seslerde: İncelediğimiz şer’iyye sicilinde ‘’e’’ vokali kelime içinde nadiren he (ه ( hafiyle 

gösterilmiş ya da çoğunlukla gösterilmemiştir. 

Örnekler: (وثقه... (vesįḳa… 13/b12, 15b/21, 17a/2, 17a/30, 18a/2, 18b23, 19b/20, 22a/2, 

22b/2, 22b/18, 24b/2, 25a/18, 25a/3. 

 ,muḳābelesinde … 4a/7, 4b/21, 5b/20, 7b/30, 8a/8, 11b/22,14b/6, 15b/23 ... مقابلسنده

16a/17, 19a/22 19b/8,20b/24. 

Son Seslerde: Son seslerde e vokali he (ه (harfiyle yazılmıştır. Genellikle ismin hal 

eklerinden olan bulunma hali ekiyle yazılmıştır. 

Örnekler: مفسده ... müfside … 3a/6, 3a/22, 3b/6, 4a/6, 5a/22, 5b/6, 6a/6, 6b/8, 7a/12, 

7b/16, 8a/6, 8b/7, 9a/7. 

 ,mevᶜûde … 3b/8, 4a/9, 4a/24, 4b/8, 5a/8, 5b/20, 8a/9, 11a/11, 11b/23 ) ... موعوده)

13b/47, 16a/18. 

ı ve i vokalleri 
Bu değişiklik yukarıda belirttiğimiz gibi ‘’ı’’ ünlüsünün normalden kısa olmasından dolayı 

ortaya çıktığı sanılmaktadır. Bunun ilk örnekleri Eski Anadolu Türkçesi’nin başlarında 

görülmeye başlanmıştır. 

Ön Seslerde: ı ve i vokallerinin Arap harfleriyle karşılığı elif ve ye (اى (kural gereğidir. 

Örnekler: … نده چ اي ... içinde … 3a/21, 5a/25, 8b/16. 

 ,icāb… 3a/22, 3b/6, 3b/23, 4a/6, 4b/31, 5a/22, 6a/5, 6b/21, 7a/12, 7b/35 ... ايجاب

8b/29, 11a/28, 16b/5. 

İç Seslerde: ı-i vokalleri iç seslerde bazen ye (ى (harfiyle gösterilmiş bazen de 

gösterilmemiştir. 

Örnekler: (تقرير ... (taḳrįr … 11a/5, 11b/2, 11b/16, 12a/7, 12a/23, 12b/3, 14a/4, 14b/31, 

15a/4, 15a/37, 15b/3, 16a/3, 16b/3, 17a/2, 17a/16. 

 ,ḳılınan … 3a/18, 3b/3, 3b/19, 4a/3, 4a/19, 5a/3, 5b/3, 6b/19, 7a/10, 7a/21 ... قلنان

7b/2, 8a/19, 9a/17 10a/15. 

Son Seslerde: i vokali son seslerde ye (ى (ile yazılmışlardır. 

Örnekler: عارى ... ᶜārį … 4b/31, 5a/23, 5b/6, 6a/6, 6b/8, 7a/12, 7b/16, 8a/34, 8b/7, 

10a/5, 11a/29, 11b/6, 12b/8. 
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 ,ḫavį … 3a/22, 4a/6, 4b/31, 6b/7, 7a/12, 10b/7, 11a/29, 12b/8, 14a/9, 15b/6 ... خاوى

16a/16, 16b/6, 17b/8, 18a/8. (Bu kelime bazen noktasız ha (ح ) bazen de noktalı hı (خ) 

harfleriyle karşımıza çıkmaktadır).). 

o-ö/u-ü vokalleri 
Bilindiği üzere Türkçe’de o, ö ünlüleri kelimenin sadece ilk hecesinde bulunur, sonraki 

hecelerde bulunmazlar. Konuşma dilinde sonradan Türkçe’ye giren yabancı kelimelerde 

ikinci hecedeki o, ö ünlüsü u, ü şeklinde söylenir. Örneğin, doktor (doktur), horoz (horuz). 

Ön Seslerde: o-ö/u-ü vokalleri kurallar gereği ön seslerde elif ve vav (  harfleriyle) او

karşılanmıştır. 

Örnekler: اولمشدر ... olmuştur … 2b/9, 5a/26, 5b/10, 6b/13, 6b/25, 7b/7, 7b/20, 9a/10, 

9b/9, 11b/11, 12a/13, 14b/24, 14b/37, 15a/14. 

İç Seslerde: Bu vokaller kelime ortasında vav ( ) ya da ye ) و  ile yazılmış veya vokaller) ى

gösterilmeden telaffuza göre yazılmaktadır.  

Örnekler: وط şurūṭ ...شر  … 3a/22, 4a/6, 4b/31, 5b/22, 7a/12, 7a/24, 7b/16, 8a/34, 8b/7, 

9a/7, 10a/5, 10b/22. 

Örnekler: طقوز ... doḳ uz… dokuz … 4b/6, 4b/8. 

Son Seslerde: o-ö/u-ü vokalleri kelime içi seslerinde olduğu gibi kelime sonu seslerinde de 

vav (  .harfiyle yazılmışlardır) و

Örnekler: (  ,işbu … 3a/2, 3a/19, 3b/4, 4a/3, 4b/3, 4b/28, 5a/17, 5b/3, 7a/10) ... اشبو

7b/24, 8a/3, 8a/31, 9a/16. 

Konsonantların Yazılışı 

Dil seslerini teşekkül bakımından konsonant ve vokal diye ikiye ayırırız. Konsonantları 

incelerken onları teşekkül noktası ve sesin çıkış biçimi açısından ayrı ayrı ele almak gerekir. 
Türkçe’de kullandığımız Latin alfabesinde bulunan p, ç, g, ñ konsonantlarını karşılayan 

harfler Arap harflerinde yoktur. Şerᶜ iyye sicillerinde g ünsüzü kef ‘’ -harfi, ve ñ (geniz n’si ’‘ ك

nazal n) kef harfi ile ‘’ ك‘’ gösterilmiştir. Bazı p ve ç konsonantlarının noktaları şerᶜ iyye 

sicillerini yazanlar tarafından kötü yazılması nedeniyle tam olarak ayırt edilememiş, bu 
durumda cümledeki anlamından hareketle bu harfler ‘’b-p, c-ç’’ şeklinde ayırt 

edilebilmişlerdir. 

ç Konsonantının Yazılışı 

Bilindiği üzere istisna kelimeler dışında ç, ğ, l, m, n, ñ, r, v, z harfleri Türkçe’de kelimelerin 
başında bulunmazlar. Üzerinde çalıştığımız şerᶜiyye sicillerinde c ve ç konsonantları ön, iç ve 

son seslerde sadece cim (  باغجه çarşaf (5a/3) جارشف .harfi ile yazılmıştır)چ) harfi ya da çim ) ج
baġçe (12a/2) وجه بر ber-vech (6a/1) 

p Konsonantının Yazılışı 

Şerᶜiyye sicillerinde çok az sayıda rastlanan p (  konsonantının yazılışı Arap harflerindeki ) ب

benzeri olan be ( ىته olup (15a/2) اولوب .harfi ile karıştırılabilmektedir) ب  petrita (3b/1) ببر

g, ğ Konsonantlarının Yazılışları 

Şerᶜiyye sicillerindeki g konsonantının ince şekli olan kef ( ) kalın şekli ise ġ) , گ  harfleri ile) غ

yazılmıştır.  

 yigirmi/yirmi (17a/1) يكرمي  eyledigim (21a/1)ايلديكم  ġuruş (8b/2)غروش 

s Konsonantının Yazılışı 

Şerᶜiyye sicilindeki sözcüklerde geçen s konsonantı se (ث), sin (س) ve sad (ص) harfleri ile 

yazılmıştır. 

 aṣlā (7a/1) اصال müyesser (3b/1) ميرس semāniye (9b/1)ثمانيه 

ṭ - ḍ Konsonantlarının Yazılışları 
Türkçe’de başlı başına farklı ve özel bir yeri olan bir değişim de ṭ-ḍ değişimidir. Bu değişimi 

özel kılan unsurlardan biri Eski Türkçe’de kelime başında d sesinin olmayışıdır. O dönemde 

kullanılan kelime başındaki t’ler Batı Türkçesi’nde d’ye dönüşmüştür. Eski Türkçe’de 

bulunan t’lerin bir kısmı Orta Türkçe’nin imlasında tı harfi ‘’  ile yazılmıştır. Muharrem‘‘ ط

Ergin’e göre Orta Türkçe’de özellikle de Eski Anadolu Türkçesi’nin son devirlerinde bulunan 

tı ‘’ ط ‘’ harfi kelime başında hem ‘’t’’ harfini hem de ‘’d’’ harfini karşılamıştır (Ergin, 2000, s. 

92). Sicilde geçen ŧ-đ değişimine örnek aşağıda gösterilmiştir.  اوطه oṭa/oda (25b/1) تقرير taḳrîr 

(16a/1) عـي/ ي 
 atî/’atî (14b/1) اتر
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ñ Konsonantının Yazılışı 
İncelediğimiz şerᶜiyye sicilinde ñ konsonantı kelime başında bulunmayıp sadece iç ve son 

seslerde görülürler. İncelediğimiz şer’iye sicilinde hep kef (  .harfi ile yazılmıştır) گ

يلك biñ (14b/2)بيك   vekįliniñ (3b/2) وكيلنك menzįliñ (14b/2) مب  

 

Ses Bilgisi 
Ünlü Değişmeleri 

Türkçede gerek kelime köklerinde gerekse eklerde bulunan vokallerin muhtelif değişimlere 

uğradıkları görülür (Akkuş, 1995, s.123) 

ü_>_i /e_>_i /i_>_e değişmesi 

İncelediğimiz şer’iyye sicilinin okunması esnasında dikkatimizi çeken bir nokta da bazı 

kelimelerde vokallerin yazılmaması ve başka bir yerde geçen aynı kelimede ise vokallerin 
yazılması konusudur. Bunun sebeplerinden birinin telaffuz sırasında kağıda geçen yazının 

imlâsının karıştırılması olabilir diye düşünmekteyiz. İkincisi ise Akçam’a göre Eski Anadolu 

Türkçesi’ne ait imlânın halen devam diyor olmasıdır. Ergin ise i<ü değişimini Eski Anadolu 

Türkçesi’nden sonra ortaya çıktığını ve bazı ağızlarda eski şekillerini koruduğunu belirtir 

(Akçam, 2015; Ergin, 2011). 

İncelediğimiz sicilin bir diğer ünlü değişmesi ise e > i değişmesidir. Metinde ilk hecede 

genellikle ye ‘’ ى ‘’ harfi i’nin karşılığı olarak kullanılmıştır. Kelime başında i’lerin e, e’lerin ise 

i’ye dönüşme eğilimi Eski Türkçe’den bu yana karşımıza çıkmaktadır. Bizim okuduğumuz 

metinde kelimede eğer ye ‘’ ى ‘’ harfi yazılmışsa biz onu i olarak okuduk. Örneğin; deyip 

kelimesinin yazılışı bu şekilde iken ‘’  ديوب‘’ biz bunu ‘diyüb’ olarak transkribe ettik. 

ي   ekmekçi > itmekçi (11b/14, 21b/23)اتمكجر

Vokal Düşmesi 

İki heceden fazla hecelerle oluşturulmuş kelimelerde sonunda konsonant yoksa orta 

hecedeki vokalin düşebildiği bilinir. Bu düşüş sadece vurgusuz olan orta hecede görülür 
(Ergin, 2011, s.51). 

İncelediğimiz sicilde bu konuya örnek aşağıda verilmiştir. 

Örnek: اوغلم oġulum >oġlum (6b/28, 12b/24, 15a/11, 16a/6) 

(  hüküm > hükm-ü (8a/29, 11a/3, 14a/4, 19b/19) ) حكم

İle Edatı’nın Ekleşmesi: 
İncelediğimiz şer’iye sicilinde ‘’ile’’ edatının birçok kelime ile birleşmiş olduğu hemen hemen 

bütün kelimelerde görülmektedir. İle edatı kendisinden önceki kelime ile birleştiği zaman 

başında bulunan i harfinin düştüğü görülmektedir. Bu şekilde kelimenin telâffuzu daha 

kolay yapılmaktadır. 

Örnek : حسبيال hesabıyla (2b/2) 

sundurmasıyla< ṣسيله صوندرمه  undurması ile 5a/5, 11a/25, 16a/5, 18a/6, 20a/6, 21b/16, 

25a/8 

Vokal Birleşmesi : (kontraksiyon) 

Vokaller bahsinde değindiğimiz iki ünlü arasındaki ünsüzün düşmesiyle meydana gelen 

vokallerin birleşmesi ve daha sonra bu vokallerin eski haline dönmesinden kaynaklanan ve 
yine gramer birlikliklerinin yan yana gelip, ünlülerinin birleşip bir tek vokal olarak meydana 

getirmesi durumudur. Buna örnek olarak kimesne ‘’ كمسنه ‘’ kelimesini gösterilebilir. 

(kim+ise+ne> kimesne 3b/3). 

Konsonant Değişmeleri: 

Bilindiği üzere Eski Türkçe’de bulunan t’ler umumiyetle Batı Türkçe’sinde d harfine 
dönüşmüştür. İncelediğimiz şer’iyye sicilinde buna benzer birçok ses değişmesi mevcut olup 

örnekleri aşağıda verilmiştir. 

Sözcük Başında b > p değişmesi: 

b–p değişikliği cümle başında görülür. Kelime içi ve sonunda birçok örnekle karşılaşılmıştır. 

 arab/arap (4b/3, 19a/1) اراب kātib/kâtip (16b/2, 20a/1)كاتب 

t > d değişmesi: 

t-d Eski Türkçede kelime başında olmayan d sesi, Batı Türkçesinde t-d değişikliği olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Batı Türkçesinde kelime başındaki bazı d’ler Eski Türkçede hep t 

şeklindeydi (Ergin, 2011, s.91). 

İncelediğimiz metinlerde karşımıza çıkan t-d değişikliğine örnek aşağıda verilmiştir. 

Örnek:  ي
 ṭoḳuz/dokuz (21b/2) طقوز oṭa/oda (25a/1) اوطه daḫı (25a/2) دخ 
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k > g değişmesi: 
Bu değişim kelimelerin ilk harflerinde Eski Türkçe ile Batı Türkçesi arasında gözlenen bir 

değişimdir (Ergin, 2011, s. 88). İncelediğimiz metinde gelmek kelimesi kef harfi ‘’ ك ‘’ ile 

yazılmıştır. 

gelüb  )14كلوب b/39) 

ḥ > ḫ değişmesi: 
İncelediğimiz metinlerde ḥ-ḫ değişikliğine rastlanmıştır. Bu değişiklik Akçam’a göre orta 

hecede ve hece sonlarında görülür (Akçam, 2015, s.26). Eski 
Anadolu Türkçesi’nde ve Orta Türkçe’nin başlarında kelime başındaki ḳ-ḫ sesleri bazen 

karışık bir şekilde kullanılmıştır. 

Örnek: خاتون ḫātûn (3b/18, 4b/16, 7a/33, 12a/22, 15b/16, 22a/22, 24a/4) 

Konsonant Düşmesi 

Konsonant düşmesi, küçültme yapan eklerin (-cIk, cAk, rAk) getirildiği kelimelerin ön ve art 

damak seslerinin düşmesi hadisesidir (Demir, 2004, s.61). 

Ufak>ufacık, sıcak>sıcacık, yumuşak>yumuşacık gibi. 

b düşmesi: 
Batı Türkçesinde bol- fiilinin başındaki b düşüp bu durum Orta Türkçe 

döneminde de devam etmiştir (Akçam, 2015, s.27). 

ol- < bol 4b/10, 5b/21, 6b/2,7a/6. 

Konsonant Benzeşmesi (Asimilasyon) 

Demir’e göre bir sözcüğü oluşturan seslerden birini çıkarmak için yapılan hareketin, bir 

başka sesi çıkarmak için yapılan hareketi etkilemesiyle seslerin çıkış biçimi ve yeri 
açısından birbirine benzer duruma gelmesidir (Demir, 2004, s.46). Sicilde bu değişikliğe 

örnek aşağıda verilmiştir. 

Örnek:  ي  itmekçi/etmekçi 25b/13, 25b/27 ايتمكجر

Biçim Bilgisi Özellikleri  

Çokluk Hâli Eki 
Çokluk ekleri isimlere çokluk şekillerini veren işletme ekleridir. Herhangi bir isim normal 

şekli ile tek bir nesneyi karşılar. Özel adlar, bir varlığın, bir kavramın adı oldukları için genel 

olarak çoğullanmazlar (Demir, 2004 s.270). Buna teklik şekli adı verilir. Eğer nesne sayısı 

birden fazla ise bunu söylemek için kelime sonuna lAr eki getirilmek suretiyle isme çokluk 

şekli verilir. Türkçe’de çokluk eki +lar, +ler şeklindedir (Ergin, 2011, s.220). 
 İncelediğimiz şer’iyye sicilinde geçen çokluk ekleri örnekleri; kimesneler; 
3a/16, ḳarındaşları; 6a/19, taraflarından; 6a/20, çocuklarımı; 6a/24, bunlar; 7b/33, 

oġulları; 12a/10, olduḳları; 14b/7, magazaları; 14b/9, sākinlerinden; 3a/16, şahādetleriyle; 

8a/16, davalar; 6a/30, mütemekkinlerinden; 3b/1, yetimleri; 4b/19, vucūhları; 13b/12. 

İyelik Eki 

İyelik ekleri diğer bir adıyla sahiplik ekleri, herhangi bir objenin bir şahsa aidiyetini belirten 
eklerdir. Bunun için nesneyi karşılayan adın sonuna sahiplik eki getirilir (Ergin, s.351, 

2011). 

Metinde geçen iyelik eklerine örnekler 

Birinci Teklik Şahıs İyelik Eki: tarafımdan; 3a/6, mülküm;14b/32, malım; 4b/4, baġım; 
4b/20, menzilim; 4b/30, yedimde; 12b/19, medḫālim;5b/23 

İkinci Teklik Şahıs İyelik Eki: Sicilde bu konuya örnek bulunamamıştır. 

Üçüncü Teklik Şahıs İyelik Eki: Üçüncü teklik şahıs sahiplik eklerinin eski devirlerinde –ı, -

i; -sı, -si gibi sadece düz şekilleri mevcuttu. Osmanlı Türkçesi devrinde ünlü uyumuna 

uyarak bugün görülen şeklini almıştır (Ergin, 2011, s.351). 
Örnek: numarası: 2a/21, ḳasabası; 3a/1, nafakası; 2b/25, ortası; 3a/2, müşterāsı; 3a/1, 

arsası; 3a/21, tabelası; 3b/2, ḳażasına8a/17, 8b/14, 9a/1, 3b/32, tarlası; 4a/21, ḳapısı; 
5a/21, taḥtası; 5a/32, ᶜalākası; 6a/26, odasında; 22a/23, 22b/2, 22b/18, 23a/2, 23a/19 

kerimesi; 20b/1 

Birinci Çokluk Şahıs İyelik Eki: yedimizde; 8b/28, 9a/17, malımız; 14b/32, 19a/6, 19b/25, 

20a/5, 8b/28, müvekkillerimiz; 15b/22, deynimiz; 20a/8 eyledigimiz;15/a38. 

İkinci Çokluk Şahıs İyelik Eki: İncelediğimiz sicilde bu konuya verilecek örnek 
bulunamamıştır. 

Üçüncü Çokluk Şahıs İyelik Eki: Üçüncü çokluk şahıs sahiplik eki öteden beri –ları, -leri 

olarak kullanıla gelmiştir. 
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Örnek: pederleri; 17a/2, 17a/16, yetimleri; 17a/12, 4b/19, 7a/22, 17a/17, eşyaları; 5a/37, 
miraṣları; 5b/14, ŧarafları; 6a/20, davaları; 6a/30, çocuķları; 6b/24, oġulları; 12a/10, 

bażıları; 14b/9, olduķları; 14b/7, mütemekkinleri; 19b/2, verāseleri; 24b/1 

Şekil Bilgisi (İsim Çekim Ekleri) 

İncelediğimiz şer’iyye sicilinde rastlanılan isim hal ekleri aşağıda metinde geçen örnekleriyle 

birlikte verilmiştir. 

Yalın Durumu (Nominatif Hāli) 
İsmin cümle içerisinde anlam ilişkisi yönünde herhangi bir kelimeye veya nesneye 

bağlanmayan yalın durumudur. Bu isimler sadece sahiplik ve çokluk ekleri alabilirler 

(Korkmaz, 2003, s. 23). Yalın durumundaki adlar, isim çekim eklerinden birini almamış 

olup, bu haldeki adlar cümlede özne, belirtisiz nesne ya da sözde özne görevinde bulunurlar 

(Demir, 2004, s.272). Ergin’e göre ise ‘’isimlerin, kelime gruplarının ve cümlelerin içerisinde 

adlarla, edatlarla ve fiillerle münasabetleri olmayan normal durumuna yalın durumu denir. 
İsmin yalın durumu herhangi bir ek almamış halidir (Ergin, 2011, s.228). Hengirmen ise 

yalın durumda adlar ek almaz ve genel olarak söz içinde faili ya da mef’ulu diye açıklar 

(Hengirmen, 1998, s.123). 

İncelediğimiz şer’iyye sicilinde yalın durumuna örnekler aşağıda verilmiştir. 

nām 2b/6, 3a/1, 3a/17, 3b/1, 3b/16, 3b/32, 4a/1, 4a/17, 4a/18, 4b/1, 4b/16, 4b/19, 

4b/27, 5a/1, 5a/16, 5a/20, 5a/30, 5b/11, 6a/18, 6a/21; vekil 3a/15, 3b/11,3b/12, 
4a/12, 4a/13, 4a/27, 4a/28, 4b/12, 5a/11, 5a/18, 5b/21, 5b/22, 8a/12, 8a/13, 11a/2, 

11a/15; efendi 3a/14, 3b/15, 4a/16, 4b/15, 5a/11, 5a/28, 5b/12, 6a/22, 6b/15, 7b/10, 

8a/4, 8b/33, 8b/34, 10b/29, 11a/8, 11b/3, 12b/15, 13b/3, 11a/1, 11a/2, 13b/3, 14a/1, 

14a/2, 14b/1, 14b/4, 14b/40, 16a/6, 17a/28, 17b/3, 18b/33, 20a/18, 20b/1, 20b/2, 

menzil; 3a/4, 3b/6, 4a/10, 4b/9, 5a/5, 5b/6, 6a/4, 6b/6, 7b/12, 7b/15, 8a/4, 8b/5, 
9a/6, 9b/8, 10a/5, 11a/6, 11b/20, 12b/5, 13b/11, 14a/2, oda; 3b/5, 3b/22, 4a/5, 4b/5, 

4b/30, 5a/5, 5b/5, 6a/5, 7a/23, 7b/33, 8b/6, 9a/6, 10a/5, 11a/7, 12a/25, 14a/7, 15a/8, 
16a/5, 17b/6, 18a/6, sehm; 11a/27, 12a/4, 13a/6, 15a/21, 15b/16, ḥacı; 3a/1, 3b/4, 

3b/5, 4a/16, 4b/2, 5a/17, 5b/7, 6a/13, 6b/3, 7a/3, 7b/2, 7b/38, 8b/2, 10a/16, 11a/20, 

11b/5, 12a/22, 12b/16, 13a/1, 14a/16, 15a/3 

İlgi Durumu (Genetif Hali / İlgi Hali) 
Bu hâl adın bir başka adla ilgili olduğunu gösteren bir ektir (Ergin, 2011 s.228). İlgi hâli 

eklendiği isim ile başka bir isim arasında iyelik ve bağ kurma durumudur. Bu ek münasebet 

kurduğu isimle yalın halde olan bir kavramı karşılar. İlgi hâli ekinin diğer çekim eklerinden 

farklı tarafı ismi fiile bağlayan bir ek olmasıdır. İlgi hâli ekleri ünsüzle biten isimlerin 

sonuna uzun +In/+Un ekleri, ünlüyle biten isimlerin sonuna ise +nIn/+nUn ekleri getirilir 
(Akçam, 2015, s.29). 
beyān + ın; 3b/16, 14a/1, 14b/28, 15a/1, 17b/15, 20b/1, 24a/1, ᶜālįye + nin; 3b/2, 

6a/13, 7a/8, 7a/19, 11a/1, 18a/16, 19b/1, 19b/18, 20b/17, 21a/14, 25a/1, arazi + nin; 

2b/10, diriza + nın; 3a/11 derūn + un (da); 3b/36, 12a/28, 13b/34, 13b/44, 17a/5, aġa + 

nın; 19a/12, hatūn + un; 12a/2, 13b/35, 13b/45, mazmūn + un; 4b/11, lazıme + nin; 

2b/17, toġlu + nun; 7a/4, icābı +nın; 2b/22, mezkūre +nin; 17a/4, 17a/16, 13b/2, nısfı + 
nın; 11a/8, baġ + ı + nın; 8b/16, efendi + nin; 3b/27, 5a/24, 5a/26, 6a/23,8b/33, 12a/20, 

12a/31, 13b/36, 14b/1, 14b/29, 15a/12, 15b/27, 16a/6, 21b/21, 24a/2 

Yükleme Durumu ( Akkuzatif ekleri ) 

Kelime gruplarında ve cümlelerde fiilin doğrudan doğruya tesir ettiği isimler akkuzatif 

halinde bulunurlar. Karşıladığı haraketler doğrudan doğruya bir isme tesir eden fiiller geçişli 
fillerdir. Şu halde akkuzatif hâli ismi kendisine tesir eden geçişli bir fiile bağlayan haldir 

(Ergin, 2011, s. 231). 

İncelediğimiz şer’iyye sicilinde Yükleme Durumu’dan örnekler verilmiştir. 

ġuruş+u; 3a/9, 3a/24, 3b/25, 3b/38, 4a/9, 4b/32, 5b/22, 7a/14, 7a/26, 7a/36, 7b/5, 

7b/18, 7b/32, 8a/23, 8b/8, 9a/22, menzilim+i; 10a/18, 10b/22, 10b/6, 10b/7, 11b/20, 

12b/21, 12b/7, 14a/8, 15a/10, 17a/19, 17a/35, 17b/7, 18a/21, 18b/28, 19b/27, 20a/24, 
21b/16, 22a/7, 22b/23, 23a/23, 23a/6, 24a/10, 25a/23, 3a/6, 3b/22, 4a/5, 4b/31, 5a/5, 

5b/6, 6a/5, 6b/21, 8a/34, 8a/6, 8b/6, 9a/6 mülküm+ü; 8b/28, 9a/18, 14b/32, 19a/6, 

21b/14, 23b/4 eşcārı+n+ı; 7a/4, 10a/5, 10b/6, 17a/5, 18b/27 eşcārlarım+ı; 15b/36, 
15b/5, 7b/28, 8a/21, 8b/17, 8b/29 ḫānesin+i; 5a/21 

Yönelme Durumu (Datif Eki) 
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Kelime guruplarında ve cümle içinde fiilin kendisine doğru yaklaştığını, yöneldiğini 
belirtmek için isim Datif Hâli’ne sokulur. Fiilin yönünü belirten, yaklaşma ifade eden 

eklerdir. Ağaç>ağaç-a, su>su-y-a, güneş>güneş-e, tepe>tepe-ye, gökler>gökler-e, 

üstümüz>üstümüz-e, gölge>gölge-si-ne, dağlar>dağlar-a örneklerindeki gibi (Ergin, 2011, s. 

232). 

İncelediğimiz şer’iyye sicilinde yönelme durum eki karşımıza çıkmaktadır. Eğer kelime sessiz 

harfle bitiyorsa yönelme durum eki direkt kelimeye bağlanır. Örneğin: ağaç-a<ağaca 
misalinde olduğu gibi. Eğer kelime sesli harfle bitiyorsa yardımcı ses (y) alır. 

 Örnek: su-y-a<suya. Mustafa+(y)a 6a/6, 11a/35; aga+(y)a 3b/12, 4a/28, 8b/17, 19a/9, 
maryo+(y)a; 14a/9, 14b/35, 15a/24, fatma+(y)a; 2b/26, 18b/29, çerḳaḳo+(y)a; 9a/7, 15b/6, 

niḳola+(y)a; 3b/9, 5b/15, 8a/21, diriza+(y)a; 3a/7, zürriye+(y)e; 12a/3, efendi+(y)e; 3b/24, 

11a/12, 12a/29 pavlo+(y)a, 20b/18, nesranį+(y)e; 4a/1, yorki+(y)e; 7a/13, zımmį+(y)e; 
5b/1, anna+(y)a; 20b/8, edā+(y)a; 3b/13, 4a/11, 4a/29, 4b/10, 4b/13, 5a/13, 7b/33, 

7b/36, 8a/11, 8a/14, 11a/14, 11a/17, 11b/29, 14b/14, 15a/24, 19a/29, 19b/15, 20a/29, 

20a/33, 20b/28, 20b/32, 21a/28, 21a/32, 22a/13, 22a/31, 23a/11, 23b/13, 

Bulunma Durumu (Lokatif Eki) 

Fiildeki oluş ve kılışın cereyan ettiği soyut-somut her türlü yeri belirten ek bulunma 

durumu ekidir. Bu ek +DA ile gösterilir (Ergin, 2011, s.228). Korkmaz ise ‘’eklendiği isim ile 
fiil arasındaki bağlantı özelliği bakımından bulunma ve yer gösterme kavramına bağlı olarak 

zaman, iş, devamlılık içinde olma, tarz bildirme, vb. ifadelerini de içine alır, şeklinde açıklar’’ 

(Korkmaz, 2003, s. 289). 
ḳıbrıs+da; 3a/1, 3a/15, 3b/1, 3b/32, 4a/17, 4/1, 4b/27, 5a/1, 5a/29, 5b/1, 6a/1, 6b/1, 

6b/16, 7a/8, 7a/19, 7a/31, 7b/1, 7b/11, 7b/23, 8a/1, 8a/17, 8b/1, 8b/14, yüz+de; 
2b/10, üzerin+de; 2b/13, 2b/14, 2b/21, tārįhin+de; 19a/22, taḳdir+de; 2b/3, müfsi+de; 

19b/28, 20b/7, 21a/6, 21b/13, ḥalin+de; 2b/18, tevkįr+de; 19b/20, 21b/3, nebį+de; 

21a/15, enver+de; 3a/2, 3a/12, 3b/2, 3b/16, 3b/17, 3b/33, 4b/2, 4b/17, 4b/28, 6b/3, 
7a/20, 7a/31, reḥni+de; 19b/13, 20a/31, 20b/30, 21a/30, semen+de; 19a/25, 

maḥāllin+de; 21a/14, vaḳtin+de; 20a/33, yedin+de; 3a/3, 3a/19, 3b/4, 3b/8, 3b/19, 

3b/34, 4a/19, 4a/24, 4b/3, 4b/7, 7a/21, 8b/4, 19a/19, eyledigim+de; 3a/8, 3a/23, 3b/8, 
3b/12, 3b/24, 3b/37, 4a/28, 4b/7, 4b/12, 4b/21, 7a/13, 8b/8, muḳābelesin+de; 4b/7, 

4b/21, 19a/22, 19b/8, 20a/8, maḥżarın+da; 3a/3, 3b/3, 3b/18, 3b/33, 4a/18, 4b/2, 

4b/17, 6b/4, 7a/9, 7a/20, 19b/3, 19b/23, 21a/2, 21b/12, mezbūre+de; 3a/3, 3b/4, 

3b/20, 3b/35, 4a/20, 4b/4, 4b/1, 6b/6, 7b/11, 7a/22, 8b/5, 19b/4, mezkūre+de; 3a/10, 

3a/20, 3b/26, 3b/35, 20a/22, ilm-i haber+de; 3a/18, 3b/18, 4b/3, 7a/10, 7a/21, 7a/33, 
19a/18, 21a/3, 21b/13, müzāye+de; 3b/10, 4a/25, 4b/9, 19a/25, 19b/12, 20a/11, 
20a/28, 20b/27, 21a/29, maḥallesin+de; 3b/20, 4b/19, ḳaryesin+de; 8b/16, 8b/29, 

iskele+de; 19b/14, maḥkemesin+de; 3b/1, 3b/32, 4a/17, 4b/16, 4b/27, 6b/3, 7a/8, 

7a/31, 8b/14, 20a/15, 20b/24, 21b/11, 22a/2. 

Çıkma Durumu (Ablatif) 

İsimlere +DAn eki eklenerek yapılabilen ayrılma (çıkma) durumu, kelime gruplarında ve 
cümlede, fiilin gösterdiği oluş ve kılışın kendisinden uzaklaştığını göstermek için kullanılan 

ad durumudur. Eylemin kendinden ayrıldığını, uzaklaştığını ifade etmek üzere adın girdiği 

durumdur (Demir, 2004, s.275). Cümlede fiilin gösterdiği haraketin kendisinden ayrıldığını 

göstermek için isim ablatif halinde bulunur. Ablatif hali için isim daima ek alır. Bu ek 

ablatif ekidir. Demek ki çıkma (ayrılma) eki genel olarak uzaklaşma ifade eden bir ektir 
(Ergin, 2011, s.235). 

malın+dan; 3b/6, 4b/6, 4a/22, 4b/5, 5a/6, 7b/29, semenin+den; 11b/25, 13b/6, 14b/14, 

16a/20, merkūm+dan; 8a/18, nisvānın+dan; 5b/1, 7a/19, kitap+dan; 4a/7, 4a/23, 4b/7, 
8a/8, ırsiyelerin+den; 15b/24, mezkūr+dan; 5b/9, 8a/23, muvazaᶜa+dan; 3b/23, 3b/36, 

4b/31, 5b/6, 6b/8, 7a/24, 7a/34, müteberān+dan; 4a/2, deᶜāvį+den; 15a/37, cihed+den, 

11b/14, 13b/28, 16a/17, taḥḳįḳin+den; 15a/22, 15a/21, oldugumuz+dan; 5b/21, 
sākinlerinden; 10b/1, 11a/2, 11b/1, 12a/1, 12a/21, 12b/1, 12b/16, 14b/4, istimaᶜın+dan; 

5b/30, eyledigin+den; 10b/23, 12a/30, 12b/10, 13a/46, 15a/34, milletin+den; 11b/14, 

sehįm+den; 11a/28, 12a/4, 12a/5, 15a/21, 15a/23, 15b/17, enkaż+dan; 4b/11, 
tebaᶜasın+dan; 3b/33, 4a/18, infāz+dan; 4a/12, 4a/27, 7b/34, 8a/12, dāᶜva+dan; 5b/24, 

yedin+den; 10b/11, 10b/24, 11a/9, 11b/9, 12b/10/ 12b/23, 14a/12, 14b/22, 
ahālįsin+den; 11a/21, terekesin+den; 12a/8, 15b,26, müfside+den; 11a/8, 
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mütemekkinlerin+den; 10b/15, 10b/18, 11a/1, 14a/3, 14b/5, 14b/6, 14b/29, 15a/2, 
15a/19, taḥaḳḳūkun+dan; 5b/16, 15b/17, müfside+den; 11b/20, hisselerin+den; 12a/11, 
ᶜāża+dan; 5a/15, 7b/38, cepkenin+den; 13a/43, iptida+dan; 2b/24, ażasın+dan; 5b/28, 

7a/30, kadįme+den; 16a/1, sınıfın+dan; 2b/15, mezkūre+den; 12a/10, rakįm+den; 12a/9, 
bun+dan; 3a/25, 3b/6, 4a/6, 4b/5, 5a/5, 5b/13, 5b/24, 6a/30, muvacaᶜa+dan; 3a/6, 

tarafım+dan; 3a/6, 3a/15, 3a/22, 3b/12, 3b/36, 4a/28, 4b/12, 5a/11, 5a/17, 5a/37. 

Vasıta Durumu (İnstrumental) 
Vasıta durumu ismin fiile bir vasıta olduğunu ifade etmek içinİsmin belirttiği varlık veya 

nesneningirdiği haldir (Ergin, 2011 s.228). Vasıta durumu eki fiilin neyle, nasıl ve ne zaman 

yapıldığını ifade etmek için isme getirilen ektir. Bu ek +(y)lA ile karşılanır. Bu ek ile edatının 

ekleşmesinden oluşmuştur. +(y)IA eki vurgusuzdur (Korkmaz, 2003, s.318). Vurgusuz olan 

bu ek ile takısından gelmekte ve genç bir ek olup hala aslı olan takı ile yanyana ve aynı 

anlatımda yaşamaktadır (Banguoğlu, 2007 s.330).  
dolayısı+(y)la; 12a/23, edevātı(y)la; 12a/28, 20b/23, sundurması(y)la; 14b/8, 23b/8, 

ebniyesi(y)le; 5a/22, misli(y)ile; 4a/25, 7b/32, 8a/10, 11b/25, 16a/20, 19a/25, 19b/12, 

20a/11, 20a/28, 20b/27, 21a/28, 22a/12, 23a/11, 23a/28, 23b/12, 23b/14, 24a/16, 

24b/9, hasebi(y)le; 5b/25, celįleleri(y)le; 2b/16, mütālebesi(y)le; 12a/16, müsmiresi(y)le; 

12a/18, nefarātı(y)la; 2b/13, cāriyeleri(y)le; 13b/13, 13b/29, 13b/31, 13b/49, zimmeti(y)le; 
6a/22, 6a/23, tārįhi(y)le; 6a/23, kefāreti(y)le; 21a/24, 23b/10, izārı(y)la; 2b/9, ḥesabı(y)la; 

2b/10, beyānı(y)la; 2b/17, numarası(y)la; 20b/20, ricası(y)la; 12a/23, mucibi(y)le; 7a/6, 

18b/6, vermeleri(y)le; 6b/29, şahādetleri(y)le; 3a/15, 5b/17, 6b/2, 7a/5, 8a/29, 8b/25, 

11a/3, 12a/15, 14b/3, 15b/19, 17a/31,17b/3, 17b/18, 18b/6, 19a/2, 19b/22, 

Eşitlik Durumu 

Bir isme eklendiğinde cümlenin ögeleri arasında karşılaştırma yapıp eşitlik ilişkisi ve 
benzerlik kurabilme durumudur. Bu durum eki +CA’dır. Eşitlik ekleri bir eşitlik, gibilik, 

benzerlik ifade ederler. Onun için bu eklere benzerlik ekleri de diyebiliriz. Eşitlik eklerinin 

esas fonksiyonu gibilik, benzerlik ifade etmektedir (Ergin, 2011, s.239). 

gelin+ce; 6b/23, 6b/24, mūcibin+ce; 2b/22, 12a/12, 13a/47, 24b/3, defter+ce; 2a/27, 

hümāyūn+ca; 2b/16, baġ+çe; 7b/27 

Sıfatlar 
Sıfatlar vasıf ve belirtme isimleridir. Varlıkların özelliklerini belirten ve adlardan önce 

gelerek adların niteliklerini ve özelliklerini belirten sözcüklere sıfat denir (Hengirmen, 1998, 

s.132). Nesnelerin birçok yönden vasıfları ve bu vasıfların belirtileri vardır. Sıfatlar ayrı 

varlıklar değil varlıklara bağlı kavramlar olur. Her nesnenin kendine göre bir adı vardır ve 

bu ad onların asıl adlarıdır. Sıfatlar ise nesnelerin vasıflarına verilen isimlerdir. Sıfat olarak 
kullanılan adlar ‘’çokluk’’ ve‘’iyelik’’ eki almazlar (Demir, 2004, s.293). 

Vasıflandırma Sıfatları 

Nesnelerin çeşitli yönlerden vasıflarını bildiren sıfatlara vasıflandırma sıfatı denir. Beyaz ev, 

sarı çizgi, dolu bardak, geçmiş yıl, donmuş su gibi (Ergin, 2011, s.246). İncelediğimiz 

şer’iyye sicilinde bulunan vasıflandırma sıfatlarına ait örnekler aşağıdadır. 

beyaz perde; 13b/26, gümüş nargile; 13b/25, polat sini; 13b/20, rahat lokum; 13b/24 
İşaret Sıfatları 

Nesneleri yerlerini işaret ederek belirten kelimelerdir (Ergin, 2011, s.247). Bu kelimeler tek 

başlarına aslında zamir görevinde olurlar. İşaret zamirleri eğer bir ismin önüne gelir o ismi 
belirtirse o zaman o kelime işaret sıfatı olur. İncelediğimiz şerᶜiyye sicilinde işaret sıfatına 

verilecek örnekler birkaç tane ile sınırlı kalmıştır. 
iş bu ᶜaḳd-i ātįyü’z-zikrin 8b/28, iş-bu bāᶜįsü’l-vesįḳa 9a/2 

Sayı sıfatları 

Sayı sıfatları varlıkların adedlerini gösteren kelimelerdir denilebilir. Sayı sıfatları asıl olarak 

tek başlarına sayı adlarıdır. İsimleri sayı yönünden belirten sözcüklere sayı sıfatı denir 

(Hengirmen, 1998, s.140). Sayı sıfatları varlıkları sayı bakımından ya yalnız adet olarak, ya 

da dereceli olarak, ya bölük bölük, ya parça halinde veya topluluk şeklinde belirtirler (Ergin, 
2011, s.249). Sicilimizde geçen sayı sıfatlarının örnekleri karışık olarak vermiş 

bulunmaktayız. 

Asıl Sayı Sıfatları 

Sayı adları başka bir adın önüne geldikleri zaman sayı sıfatlatını oluşturur. İncelediğimiz 

şer’iyye sicilinde tekerrür niteliğinde asıl sayı sıfatlarına rastlanılmıştır. 
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bir sene 20a/9, bir miḳtār ḥavluyu 20a/7, bir bāb mülk menzilimi 20a/7, bir seccade 
13b/25, bir ᶜaded yag taṣı 13b/23, beş ᶜaded çorap 13b/27, beş ᶜaded ḳaşık 13b/34, otuz bir 

gün 20a/26, iki biñ ġuruş 20b/8, iki bāb oda 23b/5, iki sāḳ zeytun 23b/6, otuz bir güne 

23a/8. 

Üleştirme Sıfatları 

Bu sıfat sayıların sonuna +Ar ekini getirilmesiyle oluşturulan parça ve pay gösteren 

sıfatlardır. Bunlar bir bölme, bir dağıtma, bir ayırma ifade eden varlıkların sayısını gösteren 
sıfatlardır (Ergin, 2011, s.251). İncelediğimiz sicilde sadece iki adetüleştirme sıfatına 

rastlanılmıştır. 
ikişer seḥimden ki cemᶜān dört seḥmi 12a/5, ikişer seḥimden altı seḥmi 15b/17 

Sıra Sayı Sıfatları 

Bu sıfatlar nesnelerin derecelerinin sayısını gösteren, beşinci hafta, yirminci bölüm, kırkıncı 
adam gibi (Ergin, 2011, s.250) Sicilde sıra sayı sıfatı birkaç tane bulunabilmiştir. 

yedinci gün 6a/23, beşinci günü 14b/2, 6a/24. 

Niteleme sıfatları 

Bu tür sıfatlar genellikle varlıkların göz önünde bulunan belirleyici özelliklerini belirten 

sıfatlardır (büyük ev, çalışkan çocuk, toprak yol, iyi adam, yeşil araba vb.) (Hengirmen, 

1998, s.132). Varlıkların soyut ve somut olan özelliklerini gösteren sıfatdır. İncelediğimiz 
sicilde niteleme sıfatı fazla bulunamamıştır. 
sekiz ḳadem küçük yeri ile 15a/10, birer reṣ ḳırmızı dişsiz 7a/3 

Belirtme Sıfatları 

Bu sıfatlar genellikle varlıkların bünyesinde olan bir özelliği göstermez, nesneyi şu ya da bu 

şekilde belirtirler (Ergin, 2011, s.247). Nesneleri birkaç bakımdan belirtebiliriz. Nesnenin 
yeri işaret edilip sayısı söylenebilir, soru şeklinde belirtilir ya da belirsizleştirilir. 
ḳaṣaba-yı mezbûrede kāin bir ṭarafdan berber yorḳi menzili 3a/20, ḳaṣaba-yı mezbûrede 

islām maḥallesinde 3b/20. 

Zarflar 

Sıfatların ve fiillerin önüne gelip, anlattıkları kılış, oluş veya vasıfları ifade eden ya da 

değiştiren kelimelere zarf denir. Zarflar sıfatlardan daha az müstakil kavramlar ve bir kılışı 
veya bir vasfı değiştirme ve açıklama işleyişinde kelimeler olduklarından söz içinde çoğu 

zaman bu iki tür kelime ile birlikte görülürler (Bangıoğlu, 2007, s.371). 

Yer Yön Zarfı 

Bir oluş veya kılışın mekân içinde yerini ve yönünü belirten zarflara yer yön zarfları denir 

(Ergin, 2007, s.259) 
ᶜosmandan 12a/13, 12a/16; ḳadimeden16a/1; mezbûreden 15b/16;, muvazaᶜadan 8a/34; 

mezkûreden15b/15; müteberāndan 4a/2 

Niteleme Zarfları 

Bir oluş veya kılışın sıfatta vasfın bir niteliğini belirtmeye yarayan zarflara niteleme zarfları 

denir. 
böyle tasarruf 2b/7, bundan böyle arṣa-yı maḥdūd 2b/25, ve yine ḳarye-yi, meẓbûre 
16a/14, yine kendim ḥavlum 19a/20, tarafımdan yine meẓbûre istavro 25a/30 

Edatlar (Bağlama Edatları) 

Bağlaçlar, eş görevli kelimeleri, sözcük öbeklerini ve cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere 

denir (Hengirmen, 1998 s.175) ve, ile, dahi, gibi; arka arkaya gelen unsurları, kelime 

gruplarını ve cümleleri manası ile virgül gibi birbirne bağlayan edatlardır (Ergin, 2011, 
s.352). Yaptığımız çalışmada Türkçe’de geçen edatların hepsi değil de bunlar arasında bir 

kaçına örnek vermeye çalışılmıştır. 

ki 

Kelime gruplarında ya da cümlede sonuna geldiği unsurun kendisinden sonra gelen başka 

bir unsura bağlarken izah ve netice ifadesi içinde olur (Ergin, 2011, s.361). 
yiġirmişer ṣehimden ki kırk ṣehmi 15b/17, bir bāb ki cemᶜan iki bāb 14b/9, kelā edüb der ki 
kızım 12a/7, bir sāḳ ki cemᶜān iki sāḳ 11b/5,11b/6. 

daḫı 

Cümle içinde kelime ve kelime grupları ve şart cümlelerinin sonuna gelerek dikkati onların 

üzerine çeken kuvvetlendirme edatıdır (Ergin, 2011 s.357). 
ol daḫı ber-vech-i muḥarrer 12a/32, 17a/7, 18a/22, şahādet daḫı ederiz 13b/46, mezbûrede 
daḫı bi’l iltimāṣ 17a/20, beyaż ᶜali daḫı 17b/24. 
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eger 
eger ḳarındaşları meḥmet 12a/3. 

veyahut 
olduġunu bilememiş veyahut on ṣeneden 2a/9. 

 

Sonuç 

Yapmış olduğumuz çalışmada şu sonuçlar ortaya çıkmıştır.  Şer’iyye sicilleri içerisinde her 
ne kadar yabancı kelimeler (ArapçaFarsça) barındırsa da dil çalışmaları yapılabilecek önemli 

malzemeler olduğunu, yazılmış olduğu döneme ait birçok dil özelliğini de içinde 

barındırdığını görülmüştür. Böyle tarihi metinlerin doğru bir şekilde okunması çok 

önemlidir. Dikkat edilmezse okunan metin farklı bir hal alabilir. Yaptığımız dil incelemesi 

içerisinde Türkçe’nin vokal ve konsonantlarına ait birçok özelliğinin incelenen metinlerde 

devam ettiği tespit edilmiştir. İncelediğimiz metinlerde, mahkeme davalarının genel yapısını 
taslak olarak çıkarttık. Burada geçen kalıp cümleleri sıralamasıyla birlikte verip tablo 

halinde sunulmuştur. Şer’iyye sicillerinin sadece tarih açısından incelemeye uygun 

olmadığını dil bilimi, halk bilimi, edebiyat, sosyoloji, psikoloji alanlarının da inceleme 

yapmasına uygun olabileceği gerçeği görülmüştür. Çeşitli sebeplerle okunmuş olan 

Kıbrıs’taki şer’iyye sicilleri dil bilimi açısından tekrar gözden geçirilmeli, düzeltilmeli ve 

yeniden değerlendirilmelidir. Oluşturulacak bir heyetle Kıbrıs’taki yazma eserlerin bir 
tarama sözlüğü oluşturulmalıdır. Daha önce yazılmış olan Kıbrıs Ağzı’yla ilgili sözlüklerin 

daha kapsamlı şekilde yazılması önerilebilir. 
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