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1996'dan © 2020'ye kadar ilk kez 1962 yılında Amazon.com ve iştirakleri için ürün mülkiyet ödeme seçeneği olarak oluşturulan sözlük, 1993 yılında Aydın Sami Guenaisal tarafından revize edilerek genişletildi. 60.000'den fazla kelimeyi kapsayan sözlük, eski ve yeni karakterlerle Osmanlıca ve Farsça anlamlarından
oluşmaktadır. Tüm ihtiyaçlarınız Trendy DEVELLİOOLU ol, kapınızda tek tıklamayla! Satın alma yapmak için mağaza düğmesine gitmek için sevindim. Kitap Yabancı Dil Referans ve Kaynak Sözlüğü Ürün hakkında fiyat ve fonksiyonlarını inceleyerek detaylı bilgi alabilirsiniz. Osmanlırika-Türk Ansiklopedisi Luga - Ferrit
Deverior yorumları ve yorumları bırakılabilir. Mağazalar aracılığıyla yapılan alışverişler ilgili mağazaların sorumluluğundadır. Şu anda en ucuz trendy all.com156.80 TL fiyat analizi stoeter fiyat gayrimenkul incelemesi (0) fiyat analizi Bu ürün 9 fiyatlara sahiptir. GittiGidyor + garanti bonus kampanyası 75 TL'ye varan kargo
ücreti GZ Trade30TL ve üzeri ücretsiz kargo 2 ücretsiz kargo 50 TL50 TL üzerinden yük nakliyesi 164,90 TLHayat size geliyor + 9,90 TL kargo 2 günde 167,0020 TLHayat Gelir 180,50 TLFree Kargo 5 günlük kargo 180,50 TLÜcretsiz Kargo 1 günlük kargo 193,20 TLGidyor'da 75 TL garanti bonus kampanyası aynı gün
196,87 TLGodyor'da 75 TL'ye kadar garanti bonus kampanyası ücretsiz kargo 204,50 Özellikler yayıncı Idin Kitabevi Yayıncı Sferit Deveriol Berry İyi 0 İnsanlar Arı Babiba insanlar diğer kullanıcılarla düşüncelerinizi paylaşmak ister misiniz? Cilt 2 takım) (10+ yaş grupları) - Altun Altıparmak 11,49 TL138,90 TLSIRA Kasrı Saba Atin Ali 3,50 TL 3,50 TL tutamaz - Oğuz Atay35,00 TL36,36 TL Güzel şeyler zaman alır - Sedaeolul 12,75 TL13,86 TL Sayfa 2 Bu sitede sunulan özelliklerin kullanımı ve sitenin işletilmesi için bazı tanımlama bilgileri teknik olarak zorunludur. Diğer çerezler, sitemizi geliştirmek ve ilgi alanlarınıza göre reklamlar
sunmak için bizim veya akredite hizmet sağlayıcılarımız tarafından kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasına bakın. Kitap Osmanlı Türkçesi Ansiklopedisi Lugato Yazar Ferrit DeVerioor Hazır Samiguinesar Yayınevi Aydın Shoten - Cilt 1. Kumaş Beyaz - Lüks Cilt sayfası - Boyut 1732
sayfa - 17.5x24.5 cm Yayın Yılı 2017 - 33. Basılı ve son baskı Dr. Mustafa Çiçek incelemesi Ferrit DeVeriol'ün yazdığı Osmanlı Türkçesi ansiklopedisi Lugato'nun yeni baskısı Aydın Kitabevi Yayıncılık tarafından yazılan kitabını ve gözden geçirilmiş ve genişletilmiş Arapça Türkçe okuma indeksini inceliyorsunuz. Kitabın
konusu, özeti, fiyatı ve satış şartları hakkında geniş bir bilgi yelpazesi elde edebilirsiniz. Onu yaratan Rab'bin adıyla ezberden oku. İnsanı Arak'tan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömertolandır. Alak 1-2 Haussmann - Türk Ansiklopedisi Lugat 1.Baskı Preasson (1962) Eski ve yeni harflerle okuyun Biliyorsunuz, arkamızda
600 yıl öncesine ait bir geçmişi olan Osmanlı edebiyatı var ve önümüzde bu belgeyi öğrenmek isteyen ve bir şekilde zorunlu olan genç bir adam var. Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat Programı'na göre bu gençlik; Ve yasal bir tespon olduğunu düşünürsek. Lugato, Naci Lugati, Kams y Türki, Baja Lugati, Hüseyin Kasım Kadri
(Şeyh Muhsin y Fanny), Mustafa Nihat Ozon, Kemal Edip Krktuor, Devlet Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Müdürü Osman Nedim'in sözlüklerini taradık. Edebi'nin eserleri ve ansiklopedileri kullanılarak oluşturulmuş ve usta K.E. Kruktuor sınavlarını ve sınavlarını baştan sona geçmiştir. Lugat hazırlanması sırasında, büyük
çalışkanlık ve hassasiyet gösterilmiştir. Nitekim, Arapça kelimeler sağlık, Akhteri, Akridy le Mevalid, Kırmızı Ev, Asım Efendi Lugatin şüpheli için;Öyle oldu. Bu eser Osmanlı İmparatorluğu'nda kullanılan Arapça ve Farsça kelimeleri içermektedir. Batı dillerinden geçen Türkçe kelimeler ve Osmanlıca dilleri verilmedi. Buna
karşılık: Haku, Berg, Haser. Dünya;50;Lettering.All Osmanlıca (Arapça-Farsça) kelimeler alındı, bu yüzden 60.000 lugato hazırlandı. Yer burada iken, ben şahsen muarim Naji, Shamsetin Sami, Ali Sadie ve Sarahhi vefat önceki şarkı sözleri uzun, yorgun ve yorucu Messi hoş geldiniz, ve ben şükran ve şükran ile onlara
teşekkür etmek istiyorum, ve saygı ve merhamet ile onları hatırlamak istiyorum. Zamanın türlerine göre, iyi işler yaptılar ve hayatlarını sabır ve terk ile bilgelik dünyasına adadılar. Yarattıkları eserler güçlü ve kökleşmiş yaratıklardır, ama aynı zamanda bu çok değerli zebat'ın bir nedenden dolayı kelimelerin bilgisi ile farklı
kaynakların nasıl kullanılacağını ihlal ettiğini de belirtmeliyim. Örneğin, Sarai, Kamus-i-Türki, Nasi ve Ali Saydy'de, aradığımız kelimeleri de diğerleri gibi sık sık görüruz. Bir yandan bulamazsan, diğer yandan bulabileceğin şüpheli sensin. Lehçe y Osmani'nin hataları Camus y Turki, Ali Sadie ve Sarai'de de aynı şekilde
tekrarlanabilir. Örneğin Kamus lee Turki, Ali Saydy'nin Kamus lee Osmni ve Redhouse Lugato'da sedding, biçme ve çiftçi kelimeleri yoktur. Esbak, Ekbukad, Ferre kelimeleri ele alınmıştır. Sarahi'deki Kamus y Osmani'de cüruf ve fetih kelimesi yoktur. Rahmetli Kamus y Türki'den Şemsettin Sami: Multesi, Tedi,
Muszormim, Ekbard, Tesbitt, Sevval, Inkrap, Abuse, Mutechal, Abide kelimelerini bulmak mümkün değildir. Baja Lugatinde: Fasci, Emvac. Saley'nin Camus y Osmani'sinde parmak üzümü (siyah) anlamına gelen Esabiul II yanlıştır, Esabiul Azarari veya Esabiul Azara olmalıdır. Ali Saydi'nin Kamus y Osmni adlı filminde
keskin, kesik kelimesi Arapça'dır. Camus y Turki'de de aynı kelimeler Farsça'da Belan şeklindedir. Bu kelime Neji gibi bir blanc şeklinde Farsça. 1955'te Mustafa Nihat Osmanlı Cası'nın ikinci baskısını genişletti ve Hurûf-i Camery'den gelen C harfi her kesimde fluhy şemsiye olarak gösterildi. Örneğin, cem'-c-cem, Güç
Yuk Seish, Da Yuk Cihad,Taviyet Yüksel-Seys. Gibi. Buna karşılık Fulfe y Şemsier'den Kerif un Nefe Telkibi Kelly Ul Bresse şeklinde seslendirildi. Aynı eserde, kutan kelimesi, yerdeki sem, sakinleri, Hintliler şeklinde kutlanır. Büyüklük, büyüklük ve ihtişam anlamına gelen bbehet kelimesi Juvehet şeklinde okunur. Kelime
Humpesa Funefusa ve Zumbul Senbourg vardır. usfûr Asfut şeklinde yanlış oldu. Bu örneklerden yüzlerce, binlerce veya daha fazlasını sıralamak mümkündür. Bu yayınlanan sözlük için, çalışma da bir ansiklopedi anlamına gelir sağlar ve kelime ve kelimeler geniş bir şekilde açıklanır. Örneğin, hiciv, nihavend, son,
Ushshak, Fefeza, Thea Pseric ve Char gibi kelimeler eski Osmanlıca'da macamato musikie kelimesi ile doldurulmuştür. Bu dilde, tüm müzik terimleri, tıbbi, yasal, Edeby, Tullych v.b. Burada ünlü Siah ve Depps ve Dyban literatüründe İslam'ın ünlü figürlerinin kısa bir devlet çevirisidir. Yorucu ve yorucu çalışmaları
nedeniyle uzun yıllardır devam eden bu çalışma, kültürümüzün ve eğitimimizin en küçük yapı taşı haline gelmiş ve her geçen gün biraz daha yüksektir. Ferrit DeVel tüm Lugatin (1993) Bu çalışmanın genişletilmesi, dizeleri ve basılı malzemeler için gerekli düzeltmeler eklenmesi ve hazırlanması 1981 yılında başladı yeni
baskısının genişletilmesi hakkında bazı kelimeler. Geç Ferrit DeVerioul bana o ek ikinci baskı sonra son 11 yıl içinde yeniden fiş binlerce verdi zaman içinde savunmak ve geliştirmek için güven ile bana çalışmalarını teslim ederken. Bu kuponlarda yazan kelimeler ve kitapta yazılması gereken makale başına kelimeler
onların yerine konuldu ve ben de bunu kendim yapmam için beni cezbettim. Her fişin farklı kelimeleri, terk edilmeleri, deyimleri, düzeltmeleri, anlam eklemeleri vardı. İkinci baskıda Sem Dilşin'in yardımıyla kitabın sonuna eklenen 118 sayfalık Beyan öğesi ile onları birer birer ayırdım. Sonra basılı kitap sayfasını kestim,
gerekli değişiklikleri işledim ve ek kelimeler yerleştirmeye başladım. Sayfa hazırlanırken, merhum ve ben kelimelerin alfabetik sırasını kontrol ediyorduk. Bu çalışmalar yaklaşık üç yıl sürdü, ama henüz bitmiş değildi:Eski Lugat ve benzeri kaynaklardan yeri araştırmak, kitabı baştan sona yeniden okumak, yerinde
karşılaşmak ve farklı anlamlara ve yanlış anlamalara yol açabilecek dizelerin yanlışlarını ortadan kaldırmak zorundaydık. 1990'dan bu yana develioğlu hastalığının ve ölümün daha da yaygınlaşmasıyla gecikmiş olan bu tür şeylere başladım. Bugün, bu zor ama çok zevk iş bitmiş ve ben dikkat ve çalışkanlık arayışı içinde
uzun bir süre gece gündüz çalışıyorum. L'gat'ta 8350'den fazla değişiklik ve yenilik yapılmıştır. Tüm bu süreçler Ferrit DeVeriol (Lugat Osmanlı ile birlikte, İslami Rehber'in kurallarına uymadığı için faydalıdır) tarafından gerçekleştirilmiştir. Açıklama: 5) Ben isim özelliği tutmaya çalışacağız işaret etmek istiyorum. Ben
eklemeler ve değişiklikler, öğe başına 2840 yeni kelime eklenmesi gibi, terk 3180, ifadeler, 880 saniye, üçüncü ve benzeri hakkında listeleyebilirsiniz. Daha kolay 490 anot açıklamasını anlamak için. İlk baskıda 20 yanlış anlaşılmış kelimenin yanı sıra eski ve yeni makalelerde 163 önemli dolandırıcılığı düzeltin. Arapça
kökünden öğe başına 800'den fazla kelime işleme. Ferrit DeVeriol'un özellikle ısrar ettiği bu işi bitirmeye çalıştım. Kitabı kullandığımı ve tüm çabalarımın sonuçlarını bu eylemleri anlayanların takdirine bırakıyorum: Bu sözlük 30 yıldır tüm güvenilirlik ve sevgiyle en yüksek mevki niteliğini korumuş, ancak uzun yıllar boyunca
en güvenilir Osmanlıca sözlük olmaya devam edeceğine dikkat çekmektedir. Değişiklikler, eklemeler ve değişiklikler ile, ben her zaman geç Deverior gelecekte dikkat çekmek için boş bırakmıştı yerlere gidiş-dönüş araştırdım. Eğer yeterli kaynağım yoksa, sevgili dostum Halil Erdogian Cangis sayfada şöyle dedi: ???
Tabelaların teker teker yerleştirildiği yeri gözden geçirme yükü konusunda dikkatlice ısrar cıyorum. Zengin kütüphanesinde eski kaynakları karıştırarak harcadığım yerin zorluklarını çözmek için saatler harcadı. DTCF.Turkish Faculty at The DTCF.Turkish Faculty'de araştırma görevlisi olarak görev yapan Abdülkadil Gyler
de bu çalışmalara destek verdi. İkisine de ne kadar teşekkür etsem azdır. Yıldan itibarenBuna ek olarak, saygın öğretmen Dr Hasibe Mazor Lugat onları bulamadı, bu yüzden onlar yeni sürümü eklendi çünkü kaydedilmiş yaklaşık 500 kelime bir kenara koymak başardı. Bu baskıda bu kelimelerden 100'ü uygulanmıştır.
Diğerleri işlendikten sonra yeni baskıya eklenecektir. Ayrıca değerli dostum Prof. Dr. Sem Dilşin'e faydalı açıklamalarla çalışmalarıma katkıda bulunanlara da teşekkür ederim. Macron'un zarif sahibi Barvaros Levento Karadog sayesinde bu işi de kültürel bir hizmet olarak kabul ediyorum. 1 Nisan 1985 Pazartesi gecesi
aramızdan ayrılan Ferrit DeVerioul, ne yazık ki Osmanlı Ansiklopedisi Lugat'ın modifikasyonu ve uzantısını görmedi. Borç ve vergi kabul etme arzumu yerine getirebilme rahatlığı içinde, borç olsa bile, addziz Devellior'u rahmet ve saygıyla anıyorum. Aydın Samui Guinesar Ankara, 1 Haziran 1993 (2010) Osmanlı
İmparatorluğu'nu Açıkladı - Türk Ansiklopedisi Lugat'ın 11. Bazı teknik eksiklikler ve talimatlar nedeniyle, poststring sayfa düzenleme çok sorun ve ağrılı hale gelmiştir. Sözlükteki metin Macintosh markasıyla aynı hizadaydı ve o yıl birden fazla dil ve belge kullanabildik. Macintosh ek olarak, wintext adlı bir çok dilli kelime
işlemci programı da vardı. Satıcılar ayrıca makinelerine Arapça yazı tipleri de yükledi. Bu program bilgisayar 6.0 sistem yazılımı için uygundur. Ancak, çift sütun dize bu dize programı olarak aynı sayfada oluşturulamadı. Belirli bir boyutta tek bir sütun olarak ayarlanan sözlük metni yazıcıya atılarak picaj (piquage Bilgisayar dizisi metnini milimetre kartona yapıştırma ve düzenleme işi ile sayfada yapılmıştır. Matbaanın ürettiği negatif filmi 8 sayfada bir araya getirdikten sonra metal bir kalıba çekip basabildik. Kitap yeni yayımlandı çünkü montaj artık basılmamışken hazırdı. Ancak, bir sayfayı değiştirmeniz veya eklemeniz istenirse,
filmi bagaja eklemeniz gerekiyordu. O zamandan beri, bir veya iki çizgiyi geçmeyen birkaç zorunlu küçük değişiklik ve düzeltme yapıldı, filmden çizgiler kesildi ve bazı yeni çizgileri banta yapıştırdı. kaydedilen, kitapta bulunan gibi, elimizdeDüzeltilmesi, değiştirilmesi ve eklenmesi gereken kelimeler le ilgili bir sürü not
biriktirdik. Bunlar kitapta bir an olarak işlenmeli. Buna ek olarak, yeni sürüm beklemeye alınmadan önce yeni değişiklikler ve eklemeler yapılması gerekiyordu. Bu sorunu çözmenin iki yolu vardı: Çalışma kitabını bilgisayarda iki sütunhalinde sıralamak için Microsoft Office Word'ü kullanarak veya eldeki metni sözcük
ortamına taşıyarak. Dr. Yussel Daul (ne yazık ki, 12.8.2009'daki ani ölüm, onuruna anıyorum), yeni teknik yöntemler uygulayarak kitabın tek bir metnini Word ortamına taşıdı. Ancak Arapça metin aktarılamadığı için Edebiyat Fakültesi Doğu Dilbilimi ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa, eski metinlerden
oluşan bir dizi yazı ile ilgili yardım istedi. Mustafa Saa - onun sayesinde - dize çıkardı ve bir kültürel hizmet olarak kontrol yükünü yüklü. Onlara beyannamemin ve düzeltme notlarımın büyük bir kısmını gönderdim. Profesör Mustafa Saa'nın yardımı sadece eski düzeltilmiş cümleleri kontrol etmek için değil, aynı zamanda
profesör arkadaşlarına da yardım etmekti. Mustafa Casalin, Dr. Mehmed Atale, Ali Guzelyuz, Dr. Ekrem Tak ve Okahmet Elyuksel'in beyliği de nişanlanmış ve kitap el iyle bugünkü haline getirılmıştır. Ferrit DeVeriol'ün Açıklama makalesi Lugat Osmanlıca ve yazım kurallarına uymadığı için faydalıdır başlıklı yazısında
yazma işlevinin engellenmediği açıklanmıştır. İsimlerin Arapça ve anlatımla birlikte yazılması bugünün yazı stiline çevrilmiştir. By l Duty/ Bi Le Duty, Has El Fate / Hasbel Le Fate gibi fark edilen yazım hataları ve yazım hataları düzeltildi. Sürekli talep edilen Arapça karakter indeksi eklenmiş ve kitabın sonuna eklenmiştir.
Her şey umut yolunda meyvesini verdi. Tüm bu çalışmalar Lugat'ın değerini artırmak için değerli çabalardır. Dr. Mustafa Çichekler ve adı geçen saygıdeğer dostları Hysein Karael ve Ender Bozturk onuruna, kitabın teknik olarak hazırlanması için hiçbir çabadan kaçınmadılar. Osmanlı Ansiklopedisi Luga, 47 yıldır
osmanlıtürkçesi adı verilen bir dilde doğru okumak, doğruyu söylemek, doğru yazmak ve doğru öğrenmek için kullanılan en güvenilir bilgi kaynağıdır. 26. baskı (2010), Osmanlı Türk Ansiklopedisi Lugat'ta üçüncü kez genişleme, gelişme ve modifikasyonbaşlangıcıdır Bu çalışma metin ticareti teknik kolaylık sunuyor ve
şimdi daha geniş ve daha gelişmiş bir şekilde hizmet olacak. ( Ferrit DeVerioor Osman Türkiye Lugat , Aydınlanma Kitabevi Osman Lugat , Osmanlı Türk Lugat , Ferrit Deveriou Osman Lugat Fiyat , Osmanlı Rugato , Osmanlı Türk Lugato ) Aydın Samui Guinesar Ankara, Nisan 20, 2010 Açıklama Lugat sözleri siyah
Açıklama 9,5 puan ve Arap alfabesi 11,5 puan siyahtır. Makale başına işaret kelimesi Arap harfleriyle yazılmış işaretlere göre alınmıştır: mahbûb, imtidd, test... Gibi. Lugat'ın Arap alfabesi maddenin sadece başlangıcının kelimeleriyle yüzifade eder. Şimdilik, kelimeler dışında kelimeler, 1., 2., 3.、.. Sayı: 1. Önceki (a.
Double'in c);2. Önceki örnek (örnekte c) ... Gibi. Lugat, Osmanlı İmparatorluğu'nda o kadar faydalıydı ki, İslam Ii. Makalenin başındaki tüm uzun vokaller, uzun zamandır bugünkü anlatımda ifade edilen vokallerle aynı şekilde belirtilmiştir. Bu sembol uzun bir a belirtmek için kullanılmaz ve karışıklık önlemek için k ve g sesi
sonra geldi, ifade [ka uzun okunur, ga uzun yazının başının yanında ilan edildi. Madde açıklamaları arasındaki küçük farklar (;) bölünür: akıllı; Gibi. Dediği gibi, Arapça ve Farsça bir kelime ayrı maddeler halinde yazılır: an (f.i.): güzelliğin cazibesi. .n (a.i.): Biraz zaman. Lugatte Arapça karakterlere sahip olduğundan, her
öğe için sözcükleri yazıya aktarmanız gerekmez. Ayrıca, okunması kolay iki kelimenin en yaygın biçimini alan ancak kalın veya ince bir biçimde ararken bulunamayan kişileri bulmak da mümkündür: teracchi - combkî; ribade - mvade. Muraba - Muraba. Anvan - Başlık. Behas - Bahua. Arapça kurallara uygun olarak yapılan
kelimeler, Arapça'da bulunmayan Osmanlı İmparatorluğu'nun kurtuluşu olarak kabul edilir ve bu kelimeler Osmanlı İmparatorluğu'nu ifade eden harflerle (o) işaretlenir: tayyare (o.i), mefkure (o.i), ensice (o.i.). Lugatte, müfettiş; çünkü bu tür sözler alınmıştır. Şef Clark;10 000 000 000 0head ile başlayan kelimelerin bir
kombinasyonu- B-, bîâ-, l-, n-, Gail, Adem-i. Kelimeyi oluşturan pre-em, önemli ve ortakAşağıda. 13 - - Alın - Öyle olacak. To;-be;- Yapmak. Bunu yapmayacağım diyelim. - Yap. -Lenmeck;- olmalıdır. -lik;-rick;-luk;-liuk;-li;-li;-li; -lu;-lu;- Yok. - Sen;-ci;-ci... Arapça ve Farsça kelimeler yakın zamanda bağlantılı olarak
alınmamıştır. 14 - Arapça veya Farsça bağlı - Hane; Hein, Mayhane. Türkçe'ye takıntılıysanız, döküm bal, dikim-bal, catering bal, vb diyemeyiz. Gün Zade. Gibi. 15--d-r;-profit;-junkie;-g-h gibi son eki ve dank oldukları Arapça ve Farsça'nın araçları, açıklamayla birlikte alınmıştır: News der, Dil Der. Galaz Kar, Husun Kar;
Renkli Ga, Hub Ga. Gibi. Türkçe alınmaz: Elek der, Bayrak Dar. 16 - Birleşik kelime elemanları küçük bir satır (-) sembolü ile birbirinden ayrılır: jih-n-num;hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, batan. 17-Farsça sıfat veya rezaphet terk (isim veya sıfat tamlaması) iki kelime -i işareti ile ayrılır. Türk ses uyumu
kurallarına göre bu sesler -l ve -i harfleri ile gösterilir. Kams U(u) Türki; Ama bu sıfat ve sıfatlarda (tamamen) ilk kelimenin sonu a'dır ve eğer seninle biterse, terk sırasında ki harf-i şöyle dir: Azama Lee eyaleti gibi. Yine ses uyumu kurallarına göre kolock'ta -yi büyüsü görünür: -yu,-y', ama Lugato'da -yi olarak gösterilir: B'zyi (yu) merd'n... Gibi. 18-bağlantı iki kelime bağlanır, bu yüzden bir satır olmadan, formunuza alınır: uluması u funun; Ama ilk kelime sonunda vokal bulursa, ara bağlantı u vücudun şekligirer: kazara vücudun kaderi; Gibi. 19-Yazının başındaki kelimeler altında alfabetik sıraya göre düzenlenmiş terk edilmiş örnekler daha
küçüktür ve tanımdaki örnekler alfabetik sıraya göre görkemli bir şekilde düzenlenir. 20-() sembolü XX yüzyılın yeni bir kelime (yeni kelime) gösterir. 21- Zaalb-Darb;Zükule-Ducre;Fazul-Fadur... Okunabilir gibi her iki farklı şekilde okunması kolay iki kelimeyi aramanız gerekir. 22- Arka şey başkente geldikten sonra geldi ve
Sicabe (özel) adı: Ahmed, Ankara, Hindistan önüne yerleştirildi. Gibi. 23- Dünya, Güneş, Cennet. Bu tür sözcükler sıfat, zarf ve ifade olarak kullanıldığında, özel adlar olarak değil küçük harfle kullanılırlar. Örneğin, hiçbirBursa bir cennettir (-.... Yeşiller, üzüm bağları ve bahçeler yazmak için yeterli yerler. 24-Ben de
karışıklık ve Fransız ve rattins gibi anlaşılabilir terimlerin iltihabı önlemek için aldı. Aydın Kitabevi Yayıncılık tarafından yayınlanan ve Ferrit DeVeriol tarafından yazılan Osmanlıca Lugato ansiklopedisi kitabını incelediniz. Dini'nin
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