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Arapça ve Farsça yazımlar, Osmanlıca okumalar ve ayrıntılı tanımlamalar ile birlikte. Türkçe kitap, Türkçe sözlük. Şemseddin Sami tarafından yayınlanan Türkçe. Kamus-i-Türki, Şemseddin Sami tarafından yazılan ve ilk kez 1901 yılında Okdam tarafından basılan Türkçe sözlüktür. Kamus-i-Türki, kendi adına Türkçe kelimesi olan ilk Türkçe-Türkçe sözlüktür. Bu sözlükte Şemseddin Sami, Osmanlı
İmparatorluğu'nda kullanılan Arapça ve Farsça kelimeleri çıkarmış, ancak türkçeye girmemiş ve Türk kökenli kelimelere ağırlık vermiştir. Doğu Türkçesi ve Anadolu Türkçesine de özel sözler vermiştir ve türkçenin zenginleşmesinde dile eklenmesi gerektiğine inanmıştır. Sözlük Şemseddin Sami tarafından iki yıl kısa bir süre için hazırlanmıştır. Bazı kelimeler atılır ve hatalı tanımlar içeriyordu. Bu yüzden
yayınlandığı günden bu yana eleştirilere hedef oldu. Mekmua-i Edebeje, Kames-Türk hakkında, sözlüğün elif harfinde özlediği kelimeleri ve anlamları sıralayan rıza dışı bir makale yayınladı. Veled Selbi, Kames-Türke'nin Ahmed Vefik Paşa'nın hazırladığı Lehçe-Osmanlı sözlüğünden alındığını, Hatta Şemseddin Sami'nin bile Ahmed Vefik Paşa'ya çok güvendiği için Polonya Osmanlısı'ndaki hataları
sözlüğüne aktardığını iddia etti. 1985 yılında Tercüman gazetesi tarafından güncellenerek Ana Türkçe Sözlük olarak değiştirildi. Temel Türkçe Kainaka Sözlüğü, Çeviri Hizmetleri, İstanbul, 1985 Bilgi: Sistem VE A. BÖLÜM I. SUBSTANTIVE START Yaklaşım nitel veri analizi doğa kalite verileri Niteliksel veri Bölüm 2 görüşümüz dördüncü baskısı. Araştırma Tasarımı ve Veri Yönetimi Gevşek vs Sıkı
Araştırma Tasarımları Kavramsal Çerçeve Metodolojileri (türler) eleme araştırma Formülasyon Araştırma Örnekleme Sorunları Görüntüleme: Bölüm 3 analizi nitel ve nicel veri yönetimi sorunları bağlayan veri toplama bağlantı. Etik çatışmalar ve ikilemler Bölüm 4 çalışmalarında katılımcılarla analitik anlaşmalaretik konular. Kodların ilk döngüsünün nitel veri analizinin temelleri ve koddaki ilk kodlama
döngüsünün kodlanması Kodlama-Desen kodları hipotez, onay ve öneriler in-case ve çapraz durum analizi bölüm II. GÖRÜNTÜLEME VERİlerİ Bölüm 5. Matris, ağ ve grafik ekranların tasarlanması Matris, ağ ve grafik verilerini girme, matris, ağ ve grafik ekranlarından sonuç ve sonuç çıkarma Bölüm 6. Bölüm 7 ilerleme raporları çalışma süresinde saha çalışması çalışma yöntemleri. Bölüm 8 açıklama
yöntemleri. Bölüm 9 Sipariş Yöntemleri. Önceki koşulları açıklama yöntemleri, arabuluculuk seçenekleri ve açıklama sonuçları ve Bölüm 10 ilişkisini açıklayan nedensellik. Tahmin yöntemleri bölüm III. İYİ ANLAM BÖLÜM 11 YAPMA. Sonuç ve doğrulama Taktik oluşturmak için, anlam test etmek veya Bölüm 12 Sonuçlar Standartları bulguları onaylamaktır. Nitel araştırma Yazma Örnekleri ve Önerileri
Geleneksel Modlar sunumu Aşamalı modlar sunum tez ve tez yeterlilik analizi üzerine görünüm uygulaması: Araştırma Kaynakları Stokları Kargo Kitap Kamu Türkler nitel yöntemlerin açıklamalı bibliyografya - Osmanlı yazar Şemseddin Sami Yayınevi Çağrı Evi Yayın Etiket Fiyatı 70 TL Kağıt Cil 1.Hamur İnce Kağıt - Deri İnce Kağıt Şemseddin Samidine tarafından yazılmıştır. Kamusu Turme kitabının
yorumlarını okuyup çok çeşitli konularda, özgeçmişlere, fiyatlara, satış şartlarına ve kitap hakkında bilgi alabilirsiniz. Onu yaratan Rabbinizin adıyla okuyun. Alaka'dan bir adam yarattı. Oku, senin Rabbin en cömertolandır. Alec 1-2 Büyük alim Şemseddin Sami, yeni anlayış ve modern dil yöntemleriyle düzenlenen Kur'an-ı Kerim ile ilk kez düzgün bir Türkçe dilini bedenine getirmiştir. Türkçe kelimelerin yanı
sıra Arapça ve Farsça'dan Türkçe kelimeler toplayan Clervoyan, hala Türkçe'nin en zengin kişilerinden biridir. Osmanlıca'yı asıl kaynağından öğrenmek isteyen herkes, özellikle; araştırmacılar, öğretmenler ve avukatlar elaltında bir kaynak olmalıdır ... Geçen yüzyılın ikinci yarısında büyüyen Şemseddin Sami (1850-1904), en değerli dilbilimcilerimizden ve lugatlarımızdan biridir. Aynı zamanda roman ve
tiyatro alanında da çalışan, gazete yazan, dergi yayınlayan, çeviriler ve öğretici kitaplar yayınlayan Şemseddin Sami; büyük ihtişamını hazırladığı nimetlerle aldı. Bu kitapların en önemlisi Lugat'tır ve bugün değerini kaybetmemiş Kemeş-Türke'dir. Şemseddin Sami, 1 Haziran 1850'de, o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde olan dağlık Yanya vilayetinin merkezi Fraser'da doğdu. Genç yaşta
babasını ve annesini kaybeden Şemseddin Sami; Memleketinde ilkokuldan mezun olduktan sonra, büyümekle meşgul olan ağabeyi Abdulei'nin aileyi Jan'a taşınmasından sonra bir Yunan lisesinde orta öğrenim gördü. Şemseddin Somi, modem müfredatını okuduğu bu lisede yedi yıl boyunca Yunanca ve antik Yunanca, Fransızca ve İtalyanca okudu. Ayrıca Yanaya Medresesi öğretmenlerinden Arapça ve
Farsça dersleri aldı. Liseden mezun olduktan sonra, küçük bir memur alan Şemseddin Sami, 1872 yılında kardeşi Naim Fraser ile birlikte İstanbul'a geldi, bir matbaaya girdi ve hayatını yazmaya ve yayınlamaya başladı. Şemseddin Sami'nin ilk eseri Tory-e-Mukmel-i Fransa adlı bir çeviridir. Gazeteciliği Khadika gazetesinde ki çalışmalarıyla başlatan Şemseddin Sami, Taaşuk-i Talat ve Fetnat adlı romanlar
yayımladı. Khadiki'nin kapatılmasından sonra Syres gazetesinde çalışan Şemseddin Sami, kapatılması ve edebi faaliyetlerinin ardından Matbuat Kalemin'deki görevine devam etti. 1874'te ilk traje-desini'ni yazdı, Judas Ahde Wefe. Trablus'tan Muharrira'dan bir gazetenin yayınlanmasını istedikten sonra oraya gitti; 1875 yılında Trablus gazetesi genel yayın yönetmenliği olarak bir yıl süreyle İstanbul'a döndü.
Bir süre gazetelerde çalıştıktan sonra 9 Şubat 1876'da Mihran Efendi ile sabah gazetesini kurdu. Talep ve ilgiyle karşılanan bu gazetenin baş bakanı olarak bir yıl geçirdikten sonra, Cezire Valisi Sava Paşa ve Bahr-e-Sefod'un (Akdeniz Adaları) mühürlemesi üzerine 1877 yılında Rodos'a gitti. Türk-Rus savaşının başlamasından sonra beş ay çalışan Şemseddin Sami, Yanyu'ya taşındı ve Abidin Paşa'nın
başkanlığında kurulan Şevkat Askeri Komisyonu'nda aylarca katip olarak çalıştı ve İstanbul'a döndü. Aynı yıl, göçmen efendi, savaşın başında Terkyumun-ya Sark ve fıkra adı altında Bundan buna gazetesini silmeye başladı. Yunanistan'ın 1878 Berlin Kongresi sırasında Arnavut topraklarının bazı kısımlarını terk etmesi üzerine doğan, 93 Savaşı olarak bilinen Türk-Rus savaşının sonunda toplanan ve
kardeşi Abdül Bey liderliğindeki Arnavut Birliği projesinde yer alan Şemseddin Somi, Rummel ve Balkan meseleleri hakkında siyasi yazılar yazdı ve Arnavutların Osmanlı Devleti'nden ayrılacak durumda olmadığını savundu. Sultan Abdyulhamid Han II'nin rızasıyla 1879 yılında kurulan Arnavut Jamiet-e-İlmiye'nin kurucularından Şemseddin Sami, Latince harflere dayalı Arnavut alfabesini üretmiş ve Bükreş'te
basılmış bir dilbilgisi üretmiştir. 1878'de Terkoman-ı Köpekbalığı gazetesinin kapatılmasından sonra 1879'da Mihran'la birlikte Cep Kütüphanesi'ni kuran Şemseddin Sami; Cennet, Dünya, İnsan, Medeniyet ve İslam, Kadınlar, Esetir gibi çeşitli konularda ansiklopedik küçük kitaplar yayımladı. Sultan Abdülhamid'in isteği üzerine kurulan Teftiş Askeri Komisyonu'nun sekreteri olarak kâhin lik yapan Şemseddin
Sami, başka bir mevkiye yükselmiş ve hayatının geri kalanında bu görevde kalmıştır. Bu görev ona bir telif hakkı kitabı için yeterli fırsat verdi. Şemseddin Simi hayatının bu döneminde eserlerinin telif hakkını aldı ve bu da ona büyük bir ün ve ün kazandırdı. Aile (1880) ve bir hafta (1881-1882) adlı bir mecmua yayınlayan Mutsuz'u tercüme eden Shamseddine Somei, 1883'te Francis'in evini yaptı. Bunu
1885'te kâhinlik ve küçük bir kâhin anevrizması (1886) ile Türkçe'den Fransızca'ya yaptı. 1884'te evlenen ve Cep Kütüphanesi serisinde, 1888'den 1899'a kadar clairvoyance'l-A'l'm adı altında ünlü insanların tek derili tarihi, coğrafyası ve ansiklopedisi olan Şemseddin Somei İsimler) adları) Öyleydi. 1893'te refikasının ölümünden sonra evlenen Mufle, 1898'de kâhin ancli'yi bastırdı. Dil öğretimi üzerine küçük
kitaplar ve İslami-hee Türkçe üzerine makaleler de yazan Şemseddin Sami, 1899'da, kâhin-A'llum Tn'nin bitiminden kısa bir süre sonra, Kâhin Immai-e-Türke'yi gösterdi. Aynı yıl Beki'nin Ash-a-a-Munta-habesi adlı kitabından mezun oldu ve 1890'da Ali b. Ebi Tolip 1901'in sonlarında Efendimizin Karısı, Er-e-Muntahabesi ve Kutsal Peygamber (P1/4m's-15) adlı kitaptan mezun oldu. Bu, Türk moufle'inin ve
19. Kutadgu Bilig (1902), Orhun Abudeleri (1903), Tuchfeto's-z-zekye fi Lugati't-Turkey (1904) ve Lehche-e-Turkie-e-Memalik-ve Mısır (1904) hayatının son yıllarını eski Türk düzeniyle ilgili metinleri yutmak ve tercümeleri ve sözlükleri anlatarak geçirdi. Maddi imkansızlık ve rahatsızlık nedeniyle bu eserleri basamayan Stoy, 18 Haziran 1904'te 54 yaşında vefat etti. Türbesi Erenha Sahra-i Sededa
Samiya'nın karşısındaki türbede ve ilk inziva sının mezarının yanında dır. Şemseddin Sami çok değerli bir düşünür, bir ve çeşitli alanlarda ve konularda çalışmalar yapmış bir dilbilimcidir. Büyük ve küçük elliden fazla işi var. Taşukuk-i Talat ve Fetnat eserleri arasında romanın Avrupa tarzının ilk örnekleri olarak kabul edilir, ancak çok pahalı değildir. Konuşma dilinde yazılmış ve güçlü sahne tekniği ile yapılan
tiyatro eserleri, onların bakımında emsallerini aşar. Birçok çevirisi ve ders kitabı bulunan Şemseddin Sami'nin en önemli eserleri ansiklopediler ve dillerdir. Onun dilbilgisi kitapları da dikkatle onlar tarafından dikkate alınacak eserlerdir. Özellikle Küçük Elibba (1883), Yeni Usul Elifba-i Türke (1891) ve Nev Usul Sarf-i Türke (1892) sloganları atmaya değer. Kiraat-ı Türkie ve Nev Usul Newh-i Türki adlı iki
muhalif kitabı daha bulunan yazarın Arapça ve ders kitabında da dört eseri bulunmaktadır. Şemseddin Somei, noktalama işaretlerini ve gerekçeleri ilk olarak Türkçe'de Usyul-e-Tenket ve Tertab (1886) olarak tanımlayan bir kitap yazdı. 1886'da Lisan Şapel Kütüphanesi adlı televizyon dizisinde yayınlanan küçük kitabı, Türkiye'de dil dilinde yayınlanan ilk eserdir. Shamseddine Somei bir bilim adamı ve lugist
olarak büyük ün kazandı. Batı'nın dilbilimsel (dilbilimsel) filolojik metotları olarak hazırladığı ansiklopedi ve sözlükleriyle Türk kültürüne büyük hizmetler verilmiştir. Hayatının 12 yılını verdikten sonra yarattığı 6 ciltlik Clairvoyance'l-A'l'm (1883-1900), tarih, coğrafya ve ünlü insanların isimlerini içeren büyük bir lug olduğunu. İlk defa bir ceset bir vücuda teslim edildi. Ansiklopedi çağında, çok ilginç ve yararlı oldu.
Bugün o zaman durumu incelemek için kullanılacak kaynakların önünde. Şemseddin Somi'nin Fransızca'dan Türkçe'ye, Türkçe'den Fransızca'ya iki ciltlik eserleri hala değerini korumaktadır. En iyisi henüz yazılmadı. Ancak, eski harfi bilmeyenler bunları kullanmaz. Arapça'dan Türkçe'ye alfabetik sıraya göre düzenlenen Clervoyan-arabi yeni bir dildir. Ne yazık ki, çalışmaları tamamlanmadı. İyi bir filolog ve
dilbilimci olarak Muelli'nin en önemli ve değerli dili kehanettir. Bir zamanlar büyük bir ihtiyaçla karşılaşan ve boşluğu dolduran Kemas-Türke, seksen yaşında olmasına rağmen bugün hala yüksek bir değere sahiptir. Tüm canlı Türkçe kelimeler henüz yazılmadı. Bu karakterde yeni harflerle bazı kelimeler hazırlansa da, kâhini geçemedi ler ve hatta pek çok yönden eksik oldukları için ona ulaştılar. Şemseddin
Sami; Bu, Türkçe'ye dilin basitleştirilmesi, dilin konuşma diline yakınhale getirilmesi, dilin dikkatle konuşulup yazılması, bilgi, çalışma ve kelime haznesinin yaratılması gibi konularda da yararlıdır. Şemseddin Sami, çok yönlü çalışmalarıyla Türk dilinin en büyük hizmetkarlarından biriydi. Eşsiz dilbilimcimiz, Tanzimat'tan sonraki fikir ve edebi dama ve hareketlerde Türk dilinin ne olduğunu, nasıl yaratıldığının ve
inşa edilmesinin, nasıl incelenmesi ve incelenmesi gerektiğinin ve aynı anda nasıl olacağının en doğru nedenidir; onlara ışık-muhafazakar görüşler ve açıklamalar getiren bir filolog ve edebiyat yazarı oldu. Bu sici-sysisor, dilbilimci ve edib, dilimin ne olduğu ve ne denli denli ilk emirdir. Bildiğiniz gibi Tanzimat'tan önce dilimize Türkçe, Lisan-e-Türk, zeban-e-Türk (türkçe) denirdi. Törenden sonra Lizan-
Osmane kelimesi siyasi görüşe uygun olarak ifade edilmiş ve Osmanlıca'nın Türkçe, Farsça ve Arapça'dan oluşan bir dil olduğu ileri sürülmüştür. Bu anlayışa ve düşünceye daha önce itiraz edenler, ama Şemseddin Sami en doğru, güzel ve mantıklı açıklamayı yaptılar. Hafta dergisinin 12. Orta Asya zincirinin özgün kökünde ulusumuzu, dilimizi ve edebiyatımızı arayan değerli bilgi; Bu ismin aynı nedenden
dolayı doğru olmadığını söyleyen Yazar, Osmanlı'ya Garp Türkçesi ve Doğu Türkçesi demenin doğru olacağını söylüyor. Bunların çok geniş bir yelpazede O dönemde tüm bölgede tek bir Türkçe dilin bir dalı olduğunu gösteren Şemseddin Somei, bugün bilimsel araştırmaların temellerine göre bir lehçedir; Garp, Türkçe'yi daha ince ve güzel olarak görür, ancak Batı Türklerinin zaman içinde unuttuğu saflığı,
kelimeleri ve deyimleri devam ettiği için Doğu Türkçesini daha değerli kAlmıştır. Türk milletinin ve Türk dilinin Adriyatik kıyılarından Çin sınırına ve Sibirya'nın iç kesimlerine kadar yayıldığına işaret eden dilbilimcimiz, Türkiye'nin Doğu ve Harp yaklaşımıyla, Türkçenin genişleyip daha güzel bir dil haline geleceğini, bunun sadece edebi açıdan değil, siyasi açıdan da Yararlı olacağını, Orta Asya ve Rus
Türklerinin Türklere de eklenmesiyle olacağını söylüyor. Dilimizin ıslak ve geniş olmasını istiyorsak, Arapça'dan kelimeleri kabul etmeyi bırakıp, orijinal dilimimiz Doğu Türkçesi'nin terk edilmiş ve bilinmeyen sözlerini uyandırmak zorunda olduğumuzu söyleyen Şemseddin Somei. Bu tür sözlerin tamamen terk edilemediğini, eski yazarlarımızın eserlerinde mevcut olduğunu ve hala Anadolu'nun yan larında
kullanıldığını belirten Yazar, Nev gibi büyük insanların Doğu Türkçesi ile yazdığı okuma eserlerini okuduğunu söyledi. Şemseddin Somei de yazının sonunda, Arapça ve Farsça kelimeler le Türkçe arasında kimyasal bir imtiz olmadığını, tamamen bizim dilimizde olmadığını, yabancılarını onlardan uzak tutanları her an reddedebileceğimizi söyler. Dilimin adı hakkında iyi ve bilgili görüş ve düşünceleri olan
Şemseddin Sami de dilimizi basitleştirmek ve ulusal hükümetini kazanmakla meşguldü. 1881'de bu soruya yaklaşan bilim adamımız ve Likian dilbilimcimiz, yazı dilinin konuşma dilinden tamamen farklı bir dil olması nedeniyle, okulda ki bir mektubun Gizli ve İnşih'te öğretilemeyeceğine değinmiş ve yazı dilinin, kelimelerin ve temellerin uygunsuz ve tutarsız kullanımı nedeniyle konuşma dilinden tamamen ayrı
olduğunu söylemiştir. Arapça ve Farsça alınmıştır. Yazar, 1885'teki Robenson çeviri önsözünde açık ve çok basit bir dil kullanarak şöyle der: Kelimeyi kıvrımdan mümkün olan seviyeye kaydetmek, cümleleri azaltmak ve sive-and-ve katibinden suret-if'de'yi kurtarmak, kalbimizin ve tehrrlerin dilinin basitleştirilmesiyle dilimiz güzelleşir. Konuşma dilinde yazı dilini kapatmaya çalışan Şemseddin Sami; dilimin
Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere üç dilde mürekkep olduğu görüşüne şiddetle karşı çıktı. Lison-e-Türke makalesinde bu konuyla kısmi temasa giren yazarımız, daha sonraki yazılarında da bu konuda durmuş; Bu Türkçe, dilimizi Arapça ve Farsça kelimelerden mümkün olduğunca arındırmak için ayrı bir dildir. kelimeler kendi kaidelerine uygun olarak değil, Türk dilinin gramerine uygun olarak
kullanılmalıdır. 1897'de Terkuman-a-Hakakat'ta yayınlanan Dilimiz ve Edebiyatımız başlıklı makalesinde şöyle diyor: Dilimiz için aynı Arapça, Ferisi ve Türkçe olmak üzere üç dilden mürekkep olduğunu söylemek adet görüyor. Ne kadar yanlış! Ne büyük bir hata! Üç dilde mürekbün dili! Bu dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şey! diye düşünen şemseddin Somei, dilin aynı anda nasıl olacağını ve Arapça ve
Farsça kelimeleri nasıl ele alabileceğimizi düşünüyor; Lisan-Türke başlıklı makalede, Türk dilinin günlük dile yetecek kadar kelimesi olduğu, Arapça gerçeklerin bilim ve edebiyat dillerine özgü olduğu, Farsça'ya gerek olmadığı ve dilimizi kimyasal tıpta bulunmayan ecnebik kelimelerden arındırmak mümkün olduğu anlatılmaktadır. Ama elemeyi desteklemiyor. Türkçe, herkesin bildiği kelimeleri Türkçe olarak
dikkate alır. Bu onların dağılmasına karşı. Konuşma dilinde olmayan Türkçe isimleriçeren kelimelerin atılmasını istiyor. Dilimiz ve Edebiyatımızda dilimizde Arabi ve Ferise'den birçok kelime vardı. İşte bu kadar! Onlar Türk, herkes biliyor, anlıyor, hatta Türk olarak kullanıyoruz. Neden herkesin anlayabileceği bir kelime varken, bir Arap'tan alınmış bir kalem gibi garip diller kullanıyoruz? Böylece Şemseddin
Somi, günümüzde bilgili bir gerçek olarak kabul edilen dilimizde kelimelerin kabul edilmesi konusundaki anlayışını üç bölümden dile getirmiştir: orijinal Türkçe kelimeler, Türkçe ve yabancılığını koruyanlar. Şemseddin Sami; Türk dilinin ne olduğu konusundaki görüşüne uygun olarak, doğru konuşma, yazma ve dilin basitleştirilmesi için Türk kâtibinin görüşüdoğrultusunda hazırlanmıştır. Önsözde, Batı
Türkçesi'nin tarihsel gelişimi ve türkçenin doğal dağılımında yayılmasını tanımlayan Muelliphus, Lugat Kitabı bir dil hazinesidir cümlesiyle başlar. Diller onları yıkımdan kurtaracak, ama edebiyat var; Şemseddin Somei, önce sözlerini topladığı, dil ve kaidelerini topladığı ve dil yazan dili ve edeb dilini yapmak için dilbilgisi (dilbilgisi ve sentak) kitabını ölçtebildiği gerekçesiyle, ideal bir yaşama ve düzenli
harcanabilir ve nahiv (dilbilgisi) kitaplarına olan ihtiyacımızı ifade eder. Garp Türkçesi (Türk) ve Doğu Türk arasındaki ilişkiye ilişkin açıklamanın ardından, Türkiye'deki tarihi ve siyasi durumun; çayırın ne olması gerektiği ve hangi kelimeleri içine alması gerektiği önemlidir. Bu soru, Türkçe kelimeleri mümkün olan en geniş şekilde toplamak isteyen Muhafin'in Arapça ve Farsça kelimeleridir. bir lugata olacak
ölçüde. Dil kelimesinin o dilde kullanılan tüm kelimeleri toplaması ve kullanılmayan kelimelerden uzak olması gerektiğini söyleyen Şemseddin Sami; Dilimizde kullanılan Türkçe ve diğer dillerden alınan tüm kelime ve kelimelerin ve kullanılmayan kelimelerin yerle bir edilmemesi gereken bir koleksiyon olacaktır. Bu bakımdan, kelimenin kökenden çok dilde kullanılmasının bir ölçü olarak görülmesi gerektiğine
inanıyordu. Yazar, çalışmalarında haklı olarak bu görüşü yayımlayabildi. Şemseddin Somei, dilimin sözlerinin henüz ts-bit ve zabed olmadığını; Böyle bir lugate'in mükemmelliğini sağlamak için Türkçe yazılmış bütün eserleri görmenin yeterli olmadığını, Türkçe konuşulan tüm ülkelere seyahat edebildiğini ve en iyi sonuçları elde edene kadar tüm kelimeleri toplayabildiğini, ancak insan yaşam beklentisi bağlı
olsa bile, bunu tam olarak yapabilmenin mümkün olmayacağını söylüyor. Doğu Türkçesi'nde kullanılan Türkçe kelimeler, çoğu zaman bu fikre karşı olduğu için çok az, mufse, Anadolu Türkçesi-nin unuttuğu ve terk ettiği kelimeleri kendi dilinde bazı kelimeler vermiştir. Shamseddine Somei, Kim, Lugata önceki yazarlar gibi, Arap ve Fars çayırlarından kelime geçmedi; Colloban'da sadece Arapça ve Farsça
kelimeler değil, aynı zamanda o dönemde yazılı dilde kullanılan kelimeler. Ancak, Muallim Naci ve Salehi daha az dır. Şemseddin Sami; dil tüm orijinal ve yabancı kelimeleri dikkate aldığı için, bir kişinin Türkçe'nin türkçe kelimeler içerdiği gibi sadece Arapça ve Farsça olması gerçeğine hazırlıklı olması yanlış olur; Bu da Türkçe'de kullanılan tüm kelimelerin ancak mükemmel bir vücuda alınabileceği anlamına
gelir. Zaten herkes Türkçe kelimeleri biliyor ve lugatlarda fiyata gerek olmadığı için kabul edilmemesine karşı çıkan müftülük, yabancı kökenli oldukları için Arapça ve Farsça kelimelerin verilmemesi gerektiği görüşüne de aykırıdır. Shamseddine Simi'nin vizyonu bir koleksiyoncu ve bütün bir vizyon. Bu nedenle dilimizde bulunan ve aslında kendi dilinde kullanılan tüm kelimeleri aldı. Adını Kemas-Türke olarak
veren adam; Bu şekilde açıklanır: Bizim durumumuzda, bize göre, bu kitabın tezine, legut-Arabiya ve Farisiya'nın mutamel'i olmasına rağmen, kâhinliğin basiretadına itiraz edenler vardır; Ama bizim dilimiz Nissan-Turki, başka bir isim düşünmek saçma, bu dilde bile. Dilimizde, türk dilinden ma'dud kelimelerini, herhangi bir dilden bağımsız olarak, gerçek m'sta'mel ve maliyet olması şartıyla sunuyoruz.
Eskiden telif hakkı olan Es'ad Lehce-i Os-mun'da Ahmed Vefik Paşa (1876) Türkçe kelimelerin arapça ve farsça kelimeleri nedeniyle uzlaşmacı ve olumlu değildi. Lugat-ı Naci ve M. Salah'ın Kamas-Osman adlı kitapları güzel ve yararlı olmakla birlikte sadece Arapça ve Farsça kelimeler içermektedir. Şemseddin Sami, Türkçe'nin tüm kelimelerini içeren Lugachi'nin telif hakkını ilk alan kişidir. Böylece
saygıdeğer dilbilimcimiz, o dönemde Türk Türkçesi'nin kadrosunu tespit etmiş ve çizmiş oldu. Harika bir hizmet. Daha sonra yazılan kelimelere göre her zaman Türk'e dayanır. Son zamanlarda, Şemseddin Sami'nin çalışmalarına dayanması na rağmen, türkçe kelimelerin sayısı metinsel ilahiler ve kelime koleksiyonları ile artmıştır. Şemseddin Sami, özellikle Redhouse Lyagaty ve Lehche-e-Osman
tarafından, o zamandan önce yazılmış Türkçe ve yabancı dillerde kelimeler kullanmaktadır. Bazı atlayışlar ve kusurlar olmasına rağmen, kelimeleri açıklamakta bazı hareketsizlikler vardı ve Lehce-i Osman'daki hatalar oradan aktarıldığında düzeltilemedi, Kames ve Türkler zamanlarıyla büyük bir anlaşma yaşadılar ve boşluğu doldurdular. Türk'ün en önemli ve değerli parçası onun adıdır. Türk dilinin bir
bütün olduğuna ve Garp Türkçesinin bu büyük ve kadim dilin eli olduğuna inanan Ahmed Vefik Paşa, eserine Lehce-i Osmane deyip Şemseddin Sami'nin eserlerini kamusal Türk olarak adlandırırken çok önemlidir. Shamseddine Somei çok hassas, çok iyi ulusal ve sy bilgisi ile hareket etti. Çok değerli dilbilimci ve edebiyatçı Şemseddin Sami Komas-ı Türki, Türk dilinin en önemli eserlerinden biridir. Bu
sözlük Türk dili ve Türk kültürü için son derece yararlı oldu. Bugün değerini ve değerini korur ve korur. Türk dili ve kültürünün eşsiz hizmetkarı, büyük bir dilbilimci, büyük bir türküçü ve bir Türkolog olan Şemseddin Sami'nin aziz hatırası; Eserinin yazımının 80. Fatih, 15 Şubat 1978 Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş Çağrı Yayınları Şemseddin Sami'nin yazdığı Kamusu Türki'yi incelediniz. Diniz. qualitative data
analysis miles and huberman. qualitative data analysis miles and huberman 1994. qualitative data analysis miles and huberman pdf. qualitative data analysis miles and huberman 1994 pdf. qualitative data analysis miles huberman saldana. qualitative data analysis miles huberman saldana pdf. miles and huberman 2014 qualitative data analysis pdf. miles and huberman's 1994 book qualitative data analysis
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