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REDHOUSE, Sir James William 
(1811-1892) 

İngiliz şarkiyatçısı, 
dil bilimci ve lugatçı. 

_j 

Londra'da doğdu; beş yaşında iken ba
basını kaybetti. Sekiz yaşında, erkek ço
cuklarını denizciliğe hazırlamak için eğitim 
veren bir yetimler okuluna yerleştirildiyse 
de birkaç yıl sonra disiplinsizliği yüzünden 
buradan çıkarıldı. 1826' da kamarot olarak 
bir ticaret gemisine girdi ve gemi istan
bul'a uğradığında işini terketti. istanbul'
daki ilk zamanlarıyla ilgili bilgiler hem ye
tersizdir hem de güvenilir değildir. Bunun
la birlikte çocuk yaşına rağmen kendini ye
tiştirmek için büyük çaba harcadığı ve kı
sa sürede Türkçe öğrenerek Babıali Tercü
me Odası'nda çalışmaya ve Mühendisha
ne-i Bahri-i Hümayun'da İngilizce dersleri 
vermeye başladığı bilinmektedir. Türkçe'
sini ilerietirken Arapça ve Farsça ile ilgi
lendi; daha sonra Grekçe, Fransızca ve Al
manca öğrendi. 1830-1833 yıllarında Rus
ya'da bulundu; bir yandan Rusça ve Doğu 
Türkçesi öğrenirken bir yandan da sözlük 
çalışmalarıyla meşgul oldu. 1833-1834 kı
şını Malta'da geçirdi. istanbul'a döndüğün
de İngiltere'ye gönderilen bir askeri öğren
ci grubunun danışmanı olarak Londra'
da görevlendirildi ve dört yıl orada kaldı. 
1838'de tekrar Babıali Tercüme Odası'na 
girdi. Ertesi yıl Sadrazam Koca Hüsrev Pa
şa'ya tercümanlık ve Mekteb-i UICım-i Ede
biyye'de hocalık yaptı. 1839-1841 Osmanlı
Mısır krizine Avrupa güçlerinin ortak mü
dahalesi sırasında Bahriye mütercim-ter
cümanlığı ile Bahriye ŞCırası üyeliğine ta
yin edildi; verdiği başarılı hizmetlerden do
layı İngiliz ve Osmanlı hükümetleri tara
fından ödüllendirildi; Sultan Abdülmecid 
kendisine iftihar nişanı verdi. 1842'de Babı
ali Tercüme Odası'ndaki işine döndü. 1843-
1847 yılları arasında, Rusya ve ingiltere'
nin aracılığı ile Osmanlı-İran sınırını belir
lemek için Erzurum'da toplanan heyette 
görev aldı. 1851'de Encümen-i Daniş üye
liğine seçildi. 1853'te Osmanlı hükümeti
nin kendisine bağladığı yılda 240 pauntluk 
maaşla emekliye ayrılıp ingiltere'ye döndü 
ve Dışişleri Bakanlığı'nda Doğu dilleri mü
tercim-tercümanı olarak çalışmaya başla
dı; aynı yıl içinde Royal Asiatic Society'nin 
sekreterliğini üstlendi. 1884'te Cambrid
ge Üniversitesi'nden fahri doktora payesi, 
1888'de Kraliçe Victoria'dan şövalyelik un
vanı (sir) ve nişanı aldı. Londra'da öldü. 

Eserleri. Redhouse'un ilk eseri 1830'lu 
yıllarda. Osmanlı Türkçesi'nde kullanılan 

Arapça ve Farsça kelimeler için hazırlamaya 
başladığı ve 1842'de tamamladığı iki ciltlik 
Müntehabdt-ı Lugat-ı Osmdniyye'dir. İs
tanbul'da 1269'da ( 1853) kendi adını koy
madan bastırdığı eserini 1289 (1872) yılın
da genişletilmiş ve yazar adı belirtilmiş ola
rak tekrar bastırmıştır. 1846'da Paris'te 
neşredilen Grammaire raisonnee de la 
langue ottomane adlı eseri, o güne ka
dar Avrupa'da yayımlanan gramerlerde gö
rülmeyen sesli uyumunu sistematik biçim
de ortaya koyması bakımından önemlidir. 
1855'te Londra'da The Turkish Campa
igner's Vade Mecum of the Ottoman 
Colloquial Language yayımianmış ve onu 
daha sonra Turkish Vade Mecum (Lon
don ı 877) tamamlamıştır. An English 
and Turkish Dictionary 1857'de Londra'
da neşredilmeye başlanmış. 1861 'de yine 
Londra'da daha büyük boyutlardaki Le
xicon, English and Turkish piyasaya çık
mıştır. Bunun karşılığını teşkil eden Türk
çe-İngilizce sözlük ise 1890'da istanbul'da 
Amerikan Board Misyoner Heyeti adına 
A. H. Boyajian tarafındanA Turkish and 
English Lexicon Shewing the English 
Significations of the Turkish Terms 1 
Kitfib-ı Mefini-i Lehçe li-James Redho
use el-İngilizi adıyla yayımlanmıştır. Ha
len alanlarının en mükemmel örnekleri ola
rak kabul edilen bu iki sözlüğün 1928 harf 
devrimine kadar Arap harfleriyle, daha son
ra yeni Türk alfabesiyle ve gereken gün
celleştirmeler yapılarak devamlı surette 
yeni baskıları piyasaya çıkmıştır (İngilizce
Türkçe: 40. baskı 120071; Türkçe-ingilizce: 
26. baskı 120071) 

Redhouse 1864'ten itibaren çok geniş 
hacimli iki sözlük üzerinde çalışmaya baş
lamıştır. Bunlardan biri her kelimenin Türk
çe, Arapça, Farsça veya Avrupa dillerinde
ki kökenini veren Türkçe açıklamalı Kül
liyyfit-ı Aziziyye fi'l-Lugati'l-Osmfiniy
ye, diğeri İngilizce açıklamalı Arapça, Fars
ça. Osmanlıca ve Doğu Türkçesi sözlüğü 
idi. Ancak Redhouse. Babıali'den yardım 
talebine cevap alamayınca 1885'te her iki 
çalışmasını da yarım bırakırnak zorunda 
kalmıştır. Daha sonra Külliyyfit-ı Aziziy
ye'nin o zamana kadar hazırladığı ilk beş 
cildinin müsveddelerini istanbul'a gönder
miştir; fakat bunların nereye ulaştığı ve 
halen nerede olduğu bilinmemektedir. Di
ğerinin müsveddelerini ise British Muse
um'a bağışlamıştır. 1877'de A Vindicati
on of the Ottoman Sultans' Title of Ca
liph, 1879'da On The Turkish History, 
System and Varieties of Turkish Poetry 
adlı eserleri piyasaya çıkan Redhouse, Mev
lana Celaleddin-i Rumi'nin Meşnevi'sinden 

REDiF 

ve Ahmed Efiaklnin Menfi]fıbü '1- 'ôrifin'in
den seçtiği metinleri ingilizce'ye çevirerek 
The Mesnevi adıyla 1881 'de ve A Simp
lified Grammer of the Ottoman-Turkish 
Language adlı kitabını 1884'te yayımla
mıştır. Ali b. Hasan el-Hazreci'nin el-' U]fü
dü'l-lü'lü'iyye ii tfiri{ıi'd-devleti'r-Re
suliyye'nin tercümesini giriş, cetveller, ha
ritalar ve indeks ilavesiyle gerçekleştiren 
Redhouse (The Pearl-Strings, A History of 
the Resüliyy Dynasty o{ Yemen, I-lll, Lei
den-London ı 906- ı 918) ayrıca J>.aşidetü'l
bürde'yi İngilizce'ye çevirmiştir (The Bur
da, Arabian Poetry {or English Readers, 
Glasgow 1881 , s. 305-318). Bugün İstan
bul'da Amerika Kiliseler Birliği'nin Orta
doğu Misyonu'na bağlı ve öncelikle Red
house'un eserlerinin yayımını sürdürmek
le görevli Redhouse Yayınevi adlı bir kuru
luş bulunmaktadır. 
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Manzum eserlerde 
kafiyeyi oluşturan kelimenin 

son harfine eklenen harf, 

L 
takı, kelime veya kelime grubu. 
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Sözlükte "arkadan gelen, takip eden" 
anlamındaki redif kelimesi divan edebi
yatında katiye düzeniyle ilgili bir terim ol
muştur. Arap ve Fars edebiyatlarında ka
fiyeyi teşkil eden kelimenin son harfine 
revi adı verilir. Arap edebiyatında kafiye
nin revi harfinden önceki harfleri reviye 
yakınlık derecesine göre vasıl, hurCıc, ridf, 
te' sis ve dahil şeklinde adlandırılmış, bu 
altı harfli kafiye düzenine Fars edebiyatın
da kayd, mezid, naire adıyla yeni kafiye 
harfleri eklenmiştir. Fars edebiyatında revi 
harfini vasıl, hurCıc, mezid ve naire harfleri 
takip eder. Divan edebiyatında bu anlayış 
benimsenmiş, kafiyeyi oluşturan harfler 
reviden önce olmak üzere ridf, te'sis, da
hil, kayd olarak adlandırılmış, reviden son
raki ilk harfe vasıl, ikinciye hurCıc, üçün
eüye mezid, dördüncü ve ondan sonraki
lere naire adı verilmiştir. Mesela. "Aşiyan-ı 
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