
- 154 - 
 

 

 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 

TheJournal of International Social Research 

Cilt: 8   Sayı: 41          Volume: 8   Issue: 41 

Aralık 2015                 December  2015 

www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 

ARAPÇA-FARSÇA-TÜRKÇE MANZUM BİR SÖZLÜK: TUHFETÜ’L-İHVÂN VE HEDİYYETÜ’S-
SIBYÂN 

A VERSE DICTIONARY ARABIC-PERSIAN-TURKISH: TUHFETÜ’L-İHVÂN VE HEDİYYETÜ’S-SIBYÂN 
         Kamil Ali GIYNAŞ∗ 

 
Öz 

 Manzum sözlükler, Osmanlı Devleti döneminde özellikle öğrencilerin Arapça ve Farsça kelimeleri daha kolay öğrenmelerini 
ve akılda kalıcılığını sağlamak amacıyla kaleme alınmış eserlerdir. Bu eserlerin kimisi sadece Türkçe-Arapça, kimisi Türkçe-Farsça iken 
kimileri de Arapça-Farsça-Türkçe yazılmıştır. Üç dille yazılan bu eserlerden birisi de 1160/1747’de Mustafâ b. İbrâhîm tarafından 
yazılan “Tuhfetü’l-İhvân ve Hediyyetü’s-Sıbyân” adlı eserdir. Bu çalışmada eserin müellifi ve eserle ilgili bilgiler verilecektir. 
 Anahtar Kelimeler: Sözlük, Manzum Sözlük, Mustafâ b. İbrâhîm, Tuhfetü’l-İhvân ve Hediyyetü’s-sıbyân. 
 

Abstract 
 Verse dictionaries were written to learn Arabic and Persian words and works to ensure the permanence in mind particularly 
easier for students in the Ottoman Empire period. This only works in some Turkish-Arabic, while others who are of Arabic-Persian-
Turkish is written in Turkish. One of these works written in three languages in 1160/1747 in the Mustafa, b. Written by Ibrahim " 
Tuhfetü'l - İhvân and Hediyyetü's - Sıbyân " is his work. In this study, will be given the author of this work and information about the 
artifact. 
 Keywords: Dictionary, Verse Dictionaries, Mustafâ b. İbrâhîm, Tuhfetü’l-İhvân ve Hediyyetü’s-sıbyân. 
 
 

GİRİŞ 
Manzum sözlükler, kelimelerin anlamlarını şiir kalıpları içerisinde veren sözlük çeşitleridir. Bu tür 

sözlükler özellikle şairler tarafından kaleme alınmışlardır. Bu sözlükler şiir ezberlemenin daha kolay olması 
düşüncesinden hareketle oluşturulmuşlardır. Şiir ezberleme yoluyla kelimelerin daha kolay kavratılacağı ve 
dil öğretiminde daha etkili bir öğretim sağlanacağı düşünülmüştür. Manzum sözlüklerde kelimelerin kolay 
ezberlenmesi düşüncesi yanında sanatlı söyleyişler de esas olmuştur (İlhan, 2007: 47).  

Manzum sözlüklerin çeşitlerine bakıldığında Farsça-Türkçe, Arapça-Türkçe, Arapça-Farsça-Türkçe, 
Boşnakça-Türkçe, Bulgarca-Türkçe, Fransızca-Türkçe, Rumca-Türkçe, Ermenice-Türkçe, Urduca-Farsça-
Arapça-Türkçe, Türkçe-Arapça-Farsça-Afganca-Hintçe sözlükler bulunduğu görülmektedir. 

Tanıttığımız eser Arapça-Farsça-Türkçe bir manzum sözlüktür. Klâsik Türk Edebiyatında mevcut 
olan Arapça-Farsça-Türkçe manzum sözlükler şunlardır: 

1. Bahâ’üddîn İbn Abdurrahmân-ı Magalkaravî - Ucûbetü’l-Garâyib fî Nazmi’l-Cevahiri’l-Acâyib 
(827/1424) 

Sözlüğün kısa ve meşhur adı Ucûbetü’l-Garâyib’dir. Magalkaravî, sözlüğünü Mehmed ve Ahmed 
adlarındaki iki oğlunun ezber yoluyla Arapça ve Farsça öğrenmeleri için yazmıştır. Eser, Arapça, ayrıca 
Arapça metnin ve şiirlerin kısmen Türkçe özeti ve tercümesi olmak üzere dört beyitlik Türkçe bir kıt’a ve 14 
beyitlik bir nazmı içeren manzum-mensur bir giriş ile 36 kıt’aya ayrılmış toplam 436 beyitten meydana gelir. 
Sözlükte, Arapça ve Farsça olmak üzere 2800’ü aşkın kelime bulunur (Öz, 2010: 89-90). 

 
2. Şeyhülharemzâde Şeyh Abdulkerîmzâde - Lugat-i Abdulkerîm (978/1570) 
16 kıt’a ve toplam 107 beyit içeren sözlük, küçük yaştaki çocuklar için kaleme alınmıştır. İlk yedi 

kıt’ası ile son dört kıt’asında her üç dilde aynı anlama gelen kelimeler, diğer kıt’alarda ise “fevâid” adı 
altında bazı bilgiler nazmedilmiştir (Öz, 2010: 165-166). 

3. Sun’î-i Malatyavî – Fethu’l-Fettâh (1008/1599) 
Fethu’l-Fettâh, eserde adı belirtilmeyen bir şahsın ricası üzerine Malatya’da yazılmıştır. Eser, bir 

giriş ve yirmi beş kıt’a olmak üzere toplam 400 beyitten meydana gelir (Öz, 2010: 181-182).  
4. Kayserili Gencî Pir Mehmed - Genc-i Leâl (1041/1631) 
Eser, iki bölümdür. Birinci bölümü Arapça-Türkçe, ikinci bölümü Farsça-Türkçedir (Öz, 2010: 191). 
5. Mustafâ Hâkî el-Üsküdârî - Menâzimü’l-Cevâhir1 (1042/1632-33) 

                                                 
∗ Dr., Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
1 Mustafa Arslan (2012). Menâzimü'l-Cevahir Arapça- Farsça- Türkçe Manzum Sözlük, İstanbul: Genesis Kitap. 
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Menâzimü’l-Cevâhir, bir giriş, 29 kıt’a ve bir bitişten müteşekkil olup, toplam 402 beyittir (Öz, 2010: 
192-193).  

6. Abdurrahman Zâhidî-i Konevî – Tevfiye (1133/1721) 
Tevfiye, hezec bahriyle mesnevi tarzında yazılmış bir giriş ve değişik bahirlerle nazmedilmiş 27 kıt’a 

ile ayrıca tamamı recez bahriyle yine mesnevi tarzında yazılmış 16 kıt’a ve bir hatime olmak üzere toplam 
635 beyitten meydana gelir (Öz, 2010: 222-224). 

7. Şeyh Ahmed-i Antakî – Se Zebân2 (1135/1723) 
Se-zebân, Türk asıllı çocukların Arapça ve Farsça, Arap asıllı olanların Farsça ve Türkçe, yalnızca 

Farsça bilenlerin de Arapça ve Türkçe öğrenmeleri arzu edilerek yazılmıştır. Eser, Tuhfe-i Şâhidî ve Lugat-ı 
İbn Ferişte kaynak alınarak yazılmış, nazmedilen Farsça ve Arapça kelimeler bu iki manzum sözlükten 
derlenmiştir. Manzum bir önsöz ile 30 kıt’a ve bir hatimeden ibaret olan Se-Zebân, görülen nüshaya göre 
toplam 727 beyittir (Öz, 2010: 224-227). 

8. Eşref Feyzî - Lugat-i Feyzî/Hoş Edâ (1149/1736) 
Hoş Edâ, 11 kıt’aya ayrılmış toplam 337 beyitten meydana gelir. Eser, Tuhfe-i Şâhidî’ye nazire olarak 

kaleme alınmıştır (Öz, 2010: 232-233). 
9. Ahmed Resmî b. İbrahîm-i Girîdî - Nazm-ı Girîdî (1153/1740) 
Nazm-ı Girîdî, manzum bir giriş ve 14 kıt’aya ayrılmış toplam 198 beyitten ibaret küçük bir 

sözlüktür (Öz, 2010: 233-235). 
10. Mustafa İlmî b. İbrahim - Tuhfetü’l-İhvân ve Hediyetü’s-Sıbyân (1160/1747) 
11. Mustafa Keskin b. Osmân - Manzûme-i Keskin3 (1171/1758) 
Manzûme-i Keskin, Tuhfe-i Şâhidî’ye nazire olarak nazmedilmiştir. Eser, 74 beyitlik mesnevi 

tarzında yazılmış bir giriş ile sözlük kısmını oluşturan 27 kıt’a ve bir hatimeden meydana gelir. Sözlüğün 
tamamı 317, sözlük kısmı 218 beyittir (Öz, 2010: 237-238). 

12. Osman Şâkir b. Mustafâ-yı Bozokî – Müsellesnâme-i Şâkir (1210/1795-96) 
Müsellesnâme, 43 beyitlik mesnevi tarzında yazılmış bir giriş, sözlük kısmını oluşturan 42 kıt’a ve 

yine mesnevi tarzında yazılmış 41 beyitlik bir hatimeden meydana gelir. Tamamı 556 beyit, sözlük kısmı 390 
beyittir. Sözlükte 1250 Arapça, 1121 Farsça, 1019 Türkçe kelime nazmedilmiştir (Öz, 2010: 249-251). 

13. Hasan Aynî - Nazmü’l-Cevâhir4 (1236/1821) 
Hasan Aynî, 1226/1811 yılında Dürrü’n-Nizâm adıyla nazmettiği manzum sözlüğünü on yıl sonra 

gözden geçirerek yeniden kaleme almış ve bu kez Nazmü’l-Cevâhir adını vermiştir. Eser, mesnevi tarzında 
yazılmış 117 beyitlik bir giriş ve 100 kıt’adan oluşur. Toplam beyit sayısı 1300’dür (Öz, 2010: 258-259). 

14. Hayret Mehmet Efendi, Tuhfe-i Se-Zebân5 (1234/1819) 
Tuhfe-i Se-Zebân, mesnevi tarzında yazılmış 35 beyitlik bir giriş ile 74 kıt’a ve 13 beyitlik bir 

hatimeden oluşur. Eser, sözlük kısmı 821 beyit olmak üzere toplam 869 beyitten meydana gelir (Öz, 2010: 
257-258). 

15. Çemişkezekli Nasûh Efendi - Tuhfe-i Nushî (1839-1861 arası) 
Bir giriş, 52 manzume ve 3 kıt’adan oluşan Tuhfe-i Nushî, toplam 610 beyittir. Eser, Nasûh 

Efendi’nin oğlu Arif Hikmet tarafından 1297/1880 yılında yayımlanmıştır (Öz, 2010: 270-271). 
16. Süleyman Hayrî - Hayrü’l-Lugat (1891’den önce) 
Hayrü’l-Lugat, İbnülemin’in verdiği bilgiye göre, şair ve müellif Süleymân Hayrî tarafından 

yazılmış, üç bin beyitlik bir sözlüktür (Öz, 2010: 283; İnal, 2000: II/914). 
1. Eserin Müellifi 

 Müellif hakkında Osmanlı Müellifleri adlı eserde şu bilgiler verilmektedir: 
MustafÀ bin İbrÀhìm Efendi 
èUlÿm-ı èArabiyye müntesiblerinden bir õÀt olup taóãìli DersaèÀdet’de neşri “Biàa” sancaàındandır. 1207 

tarihinde şehìden irtióÀl iderek “Bayramiç” kaøÀsınıñ “Úutlu Oba” úaryesinde “Çandır” nÀm maóalle defn idildi. 

“Tuófetü’l-İòvÀn” ismindeki maùbÿè “AvÀmil Tuófesi” miyÀn-ı ùullÀbda mütedÀvildir. ÁåÀr-ı sÀéiresi àayr-ı maùbÿèdur 
(Mehmet Tahir, 2000: II/32). 
 Bu bilgilere göre Mustafâ İlmî bin İbrâhîm Efendi, İstanbul’da tahsil görmüş, Arapça öğretmekle 
görevli bir müderristir. 1207/1792-93 yılında şehit düşmüş ve Bayramiç kazasının Kutluoba köyünde Çandır 
adı verilen yere defnedilmiştir. Tuhfetü’l-İhvân adındaki matbu Avâmil Tuhfesi talebeler tarafından 
kullanılan bir kitaptır. Diğer eserleri basılmamıştır. 
 Eserinde de kendisiyle ilgili bilgilere ulaşmak mümkündür. Şöyle ki; mukaddimede müellif 
kendisini “İmâmü’l-ceyşi’l-müslimîn” şeklinde tarif etmektedir. Muhtemelen kendisi Osmanlı ordusunda bir 
                                                 
2 Gökhan Ölker, Hidayet Duyar (2013). Se-Zebân Üç Dilli Arapça-Farsça-Türkçe Manzum Sözlük, Konya: Palet Yayınları. 
3 Atabey Kılıç (2001). Mustafâ bin Osmân Keskin, Manzûme-i Keskin, Kayseri: Laçin Yayınevi. 
4 Ömer Asım Aksoy (1959). Hasan Aynî ve Nazmü’l-Cevâhir, Gaziantep: Gaziantep Kültür Derneği Kitap ve Broşür Yayınları. 
5 Mesut Bayram Düzenli (2015). Tuhfe-i Se-Zebân, İstanbul: Erguvan Yayınevi. 
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müddet imamlık yapmıştır. Ayrıca kendisini İstanbul Aksaray mevkiinde ilim öğretmek amacıyla 
görevlendiren padişah I. Mahmud’a dua eder: 
... şevketli kerÀmetli şÀh-ı şÀhÀn-ı muèaôôam mÀlik-i seyf ü úalem ôıllu’llÀhi fi’l-èÀlem mevlÀnÀ es-sulùÀnü’l-aèôam 
ve’l-òÀúÀnü’l-efóam òÀdimü’l-óaremeyni’ş-şerìfeyn áÀzì SulùÀn Maómÿd ÒÀn selleme’llÀhü’l-melikü’l-mennÀn naôm 
  İlÀhì tÀ úıyÀmet Àl-i OåmÀn 
  SaèÀdetle ola èÀlemde sulùÀn 
 
  ŞehinşÀha vire èömr-i dırÀzı 
  ŞikÀrın ala aèdÀ içre bÀzì 
 
  SitÀre-i bülendi ola ber-ter 
  CihÀnda salùanatla_ola muèammer 
Bu èabd-i kemter-i óaúìr ü bende-i pür-taúãìr İmÀmu ceyşi’l-müslimìn MuãùafÀ èİlmì dÀèìlerini maómiyye-i İstanbul’da 
Aksaray úurbında ióyÀ buyurdıúları buúèa-i meymenet-ÀåÀrlarında òayruküm men teèalleme’l-úuréÀne ve èallemehü6 
óadìå-i şerìfiniñ mÀ-ãadaúı olan aòyÀr u ebrÀr zümresinden muèallimü’ã-ãıbyÀn naãb u taèyìn buyurdıúlarına 
teşekküren... 

2. Tuhfetü’l-İhvân ve Hediyyetü’s-Sıbyân 
2.1. Eserin Adı ve Yazılış Sebebi 
Tuhfetü’l-İhvân ve Hediyyetü’s-Sıbyân, sıbyan mekteplerinde Arapça öğrenen öğrencilerin Farsçayı 

öğrenmelerine de katkıda bulunmak maksadıyla Mustafâ İlmî b. İbrâhim tarafından 1160/1747 tarihinde 
yazılmış Arapça-Farsça-Türkçe manzum sözlüktür. Eserde nazmedilen Arapça kelimelerin Lügat-i 
Ferişteoğlu7’ndan derlendiğini ve bu sözlüğün Farsça ve Türkçeye tercümesi olduğunu ve eserin adının 
Tuòfetü’l-iòvÀn ve Hediyyetü’ã-ãıbyÀn olduğunu müellif şu şekilde belirtmiştir: 

“Naôar úıldım Ferişte_oàlı sözine 
 Güzel görünmiş insÀnıñ gözine 
 
 Óaúìúat óÀl içi ùolu cevÀhir 
 EdÀsında vü maènÀsında mÀhir 

Manôÿme-i Feriştehì’de õikr olınan cevÀhir-i elfÀô-ı èArabiyyeniñ meèÀnìsini ebnÀ-yı zamÀn ve ãıbyÀn-ı 
müslimìne PÀrsì-ÀşinÀ olmalarıçün daòi PÀrsì ve Türkì tercemeteyn ile müterceme ve otuz üç úıùèayı müştemile bu 
risÀleyi naôm ve Tuòfetü’l-iòvÀn ve Hediyyetü’ã-ãıbyÀn ismi ile müsemmÀ úıldım”  
 2.2. Eserin Yazıldığı Tarih 
 Eserin sonunda Fi’t-târîh başlığıyla verilen iki beyitlik kıt’ada müellif kendisinden yine imâmü’l-ceyş 
şeklinde bahsetmiş, ayrıca İlmî mahlasını da kullanmıştır. Bu kıt’aya göre eserin yazıldığı tarih 
1160/1747’dir: 

Fi’t-tÀrìò 
Minnet ÒudÀ’ya tuófe-i nev yÀdigÀr buldı òitÀm 
Bizden resÿl ü Àline olsun ãalÀt ile selÀm 

 
Óamd ü åenÀ idüp didi tÀrìòin imÀmü’l-ceyş 
èİlmì irdi pÀyÀna ve li’llÀhi’l-óamd temme’l-kelÀm 
1160  
2.3. Eserin Muhtevası 
Tuhfetü’l-ihvân ve Hediyyetü’s-sıbyân, mensur bir mukaddime, MK nüshasında 9, MFK nüshasında 15, 

TSMK nüshasında ise 11 beyit olan mesneviyle devam eder. Sonrasında ise kıt’alar yar almaktadır. 
Eser, 33 kıt’adan meydana gelmiştir. Her kıt’anın başında o kıt’anın aruz vezninin hangi bahriyle 

kaleme alındığı belirtilmiş, son beyitte de ilk mısrada bahir belirtilmiştir. Son beytin ikinci mısraı ise daha 
çok ilimle ilgili olmak üzere dua, öğüt ya da veciz bir cümle şeklinde yazılmıştır. Kıt’aların başlıkları ve son 
beyitleri şu şekildedir: 

1. El-úıtèatü’l-ÿlÀ fi’l-baóri’r-remeli’l-müåemmeni’l-maúãÿr 
FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt 
Óaú idüp naômını ÀsÀn tuófemiz bula òitÀm 

                                                 
6 “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve onu öğretendir.” Hadîs-i Şerîf. 
7 İbni Melek’in 795/1392 yılında kaleme aldığı tahmin edilen Arapça-Türkçe manzum lugat kitabıdır. İbni Melek bu eserini torunu 
Abdurrahman’ın lugat öğrenmesini kolaylaştırmak düşüncesi ile yazmıştır. Eser, asırlarca büyük ilgi ve itibar gördüğünden birçok 
kimse tarafından istinsah edilmiş, ona nazireler yazılmıştır (Muhtar, 1993: 21).  
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2. El-úıùèatü’å-åÀniyetü fi’l-baóri’r-remeli’l-müåemmeni’l-kÀmil 

  FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün 
èİlm ü taúvÀ kesb iden èÀlemde nìv ü aómes oldı 

 
3. El-úıùèatü’å-åÀliåetü fi’l-baóri’r-remeli’l-müåemmeni’l-maúãÿr 

FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt 
Geç úamudan ùÀlib genc ü güher-rÀ èilm bes 

 
4. El-úıùèatü’r-rÀbièatü fi’l-baóri’r-recezi’l-müåemmeni’s-sÀlimi eczÀéühü 

Müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün 
èİlm oldı tÀze gül úatı ãaúın oàul cehl oldı òÀr 

 
5. El-úıùèatü’l-òÀmisetü fi’l-baóri’l-hezeci’l-müåemmeni’s-sÀlimi 

MefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 
Naãìb olmaz saèÀdetden taèallümden kim itse èÀr 

 
6. El-úıùèatü’s-sÀdisetü fi’l-baóri’r-recezi’l-müåemmeni’s-sÀlimi 

Müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün 
CÀhil kimesne úatına oturma bigrìz ferri úaç 

 
7. El-úıùèatü’s-sÀbièatü fi’l-baóri’r-remeli’l-müåemmeni’l-maúãÿr 

FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt 
Ger kemÀl ögrenmediñse ehli ile itme öç 

 
8. El-úıùèatü’å-åÀminetü fi’l-baóri’r-recezi’l-müåemmeni’s-sÀlimi 

Müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün 
Her kim bu kitÀbı oúur èilm olur aña úolay 

 
9. El-úıùèatü’t-tÀsièatü fi’l-baóri’r-recezi’l-müåemmeni’s-sÀlimi 

Müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün 
Üşenmez üstÀda ider òidmet iden èilme iştiyÀú 

 
10. El-úıùèatü’l-èÀşiratü fi’l-baóri’l-hezeci’l-müåemmeni’s-sÀlimi 

MefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 
Gice gündüz èamel úılàıl dilerseñ yüzin ola aú 

 
11. El-úıùèatü’l-óÀdiyetü èaşera fi’l-baóri’r-recezi’l-müåemmeni’s-sÀlimi 

Müstefèilün müstefèilün müestefèilün müstefèilün 
Bu tuófeyi oúıyana yÀ Rabb ola èilm ilhÀm 

 
12. El-úıùèatü’å-åÀniyetü èaşera fi’l-baóri’r-recezi’l-müåemmeni’s-sÀlimi 

Müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün 
Nesne irişmez kimseden Óaú’dan durur cümle vuúÿè 

 
13. El-úıùèatü’å-åÀliåetü èaşera fi’l-baóri’r-remeli’l-müåemmeni’l-maúãÿr 

FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt 
áÀfil olma dìn içinde dÀéim eyle iótiyÀù 

 
14. El-úıùèatü’r-rÀbièatü èaşera fi’l-baóri’l-hezeci’l-müåemmeni’s-sÀlimi 

MefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 
MaèÀrif ehlini sev úılma nÀ-dÀn ile iòtilÀù 

 
15. El-úıùèatü’l-òÀmisetü èaşera fi’l-baóri’r-recezi’l-müåemmeni’s-sÀlimi 
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Müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün 
ÜstÀda irmeyen kişi maúãÿdın idemez şümÿl 

 
16. El-úıùèatü’s-sÀdisetü èaşera fi’l-baóri’r-recezi’l-müåemmeni’s-sÀlimi 

Müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün 
Geçilmez iliñ öñine geçem diyüben urma lÀf 

 
17. El-úıùèatü’s-sÀbièatü èaşera fi’l-baóri’r-recezi’l-müåemmeni’s-sÀlimi 

Müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün 
Yanuña úalmaz itdügiñ gel olmaz şÿm nefse esìr 

 
18. El-úıùèatü’å-åÀminetü èaşera fi’l-baóri’l-hezeci’l-müåemmeni’s-sÀlimi 

MefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 
Bulanlar Óaúú’a ùoàrı yol dü èÀlemde olur sulùÀn 

 
19. El-úıùèatü’t-tÀsièatü èaşera fi’l-baóri’l-hezeci’l-müåemmeni’s-sÀlimi 

MefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 
İliñ èaybını arama èaybdan ol berì selìm 

 
20. El-úıùèatü’l-èışrÿne fi’l-baóri’r-recezi’l-müåemmeni’s-sÀlimi 

Müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün 
èİlm ü kemÀle cehd iden èÀlemde bulur her murÀd 

 
21. El-úıùèatü’l-óÀdiyetü ve’l-èışrÿne fi’l-baóri’r-recezi’l-müåemmeni’s-sÀlimi 

Müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün 
èİlm ü èamel ãuyı ile úalbiñ ãıvar bitsün riyÀø 

 
22. El-úıùèatü’ã-ãÀniyetü ve’l-èışrÿne fi’l-baóri’l-hezeci’l-müåemmeni’s-sÀlimi 

MefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 
Eger var ise idrÀkiñ úulaà urup dilimden úab 

 
23. El-úıùèatü’å-åÀliåetü ve’l-èışrÿne fi’l-baóri’r-recezi’l-müåemmeni’s-sÀlimi 

Müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün 
Düşerse cÀhil diline bì-şek òarÀb olur kitÀb 

 
24. El-úıùèatü’r-rÀbièatü ve’l-èışrÿne fi’l-baóri’r-recezi’l-müåemmeni’s-sÀlimi 

Müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün 
Úalbini dünyÀdan kesen àam çekmeden bulur felÀó 

 
25. El-úıùèatü’l-òÀmisetü ve’l-èışrÿne fi’l-baóri’l-müteúÀribi’s-sÀlimi 

Feèÿlün feèÿlün feèÿlün feèÿlün 
Düzildi úoşıldı kitÀb uş ùutıñ gÿş 

 
26. El-úıùèatü’s-sÀdisetü ve’l-èışrÿne fi’l-baóri’l-hezeci’l-müåemmeni’s-sÀlimi 

MefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 
Velì nefsiñ belÀsından delü bulup durur maóìã 

 
27. El-úıùèatü’s-sÀbièatü ve’l-èışrÿne fi’l-baóri’r-remeli’l-müåemmeni’l-maúãÿr 

FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt 
Úalbi ãÀfì úıl óasedden kimse ile ùutma kìn 

 
28. El-úıùèatü’å-åÀminetü ve’l-èışrÿne fi’l-baóri’r-recezi’l-müåemmeni’s-sÀlimi  

Müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün 
èİlm ü èameldir kişiye vÀcib olan nedir mÀl 



- 159 - 
 

  
29. El-úıùèatü’t-tÀsièatü ve’l-èışrÿne fi’l-baóri’r-recezi’l-müåemmeni’s-sÀlimi 

Müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün 
Rızúı ÒudÀ yetişdirür èilm ü kemÀle cehd úıl 

 
30. El-úıùèatü’å-åelÀåÿne fi’l-baóri’l-hezeci’l-müåemmeni’s-sÀlimi  

MefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 
Didügimi dimez iseñ úo bize virme sen ãudÀè 

 
31. El-úıùèatü’l-óÀdiyetü ve’å-åelÀåÿne fi’l-baóri’r-remeli’l-müåemmeni’l-maúãÿr 

FÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀtün fÀèilÀt 
Kendüñedir itdügiñ iósÀn u eylik yÀ kime 

 
32. El-úıùèatü’å-åÀniyetü ve’å-åelÀåÿne fi’l-baóri’l-hezeci’l-müåemmeni’s-sÀlimi 

MefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 
ÒudÀ’yı õikr idüp aàla günÀhlardan idüp ièrÀø 

 
33. El-úıùèatü’å-åÀliåetü ve’å-åelÀåÿne fi’l-baóri’r-recezi’l-müåemmeni’s-sÀlimi 

Müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün 
Òayr ile yÀd iden faúìri maàfiret eyleye Óaú 

 
Kıt’alar ve beyit sayıları ise şu şekildedir: 
 

1. kıt’a: 44 beyit    18. kıt’a: 42 beyit 
2. kıt’a: 21 beyit    19. kıt’a: 37 beyit 
3. kıt’a: 23 beyit    20. kıt’a: 30 beyit 
4. kıt’a: 23 beyit    21. kıt’a: 24 beyit 
5. kıt’a: 10 beyit    22. kıt’a: 25 beyit 
6. kıt’a: 31 beyit    23. kıt’a: 19 beyit 
7. kıt’a: 31 beyit    24. kıt’a: 13 beyit 
8. kıt’a: 30 beyit    25. kıt’a: 34 beyit 
9. kıt’a: 31 beyit    26. kıt’a: 23 beyit 
10. kıt’a: 13 beyit   27. kıt’a: 24 beyit 
11. kıt’a: 20 beyit   28. kıt’a: 27 beyit 
12. kıt’a: 28 beyit   29. kıt’a: 29 beyit 
13. kıt’a: 14 beyit   30. kıt’a: 15 beyit 
14. kıt’a: 13 beyit   31. kıt’a: 42 beyit 
15. kıt’a: 30 beyit   32. kıt’a: 17 beyit 
16. kıt’a: 29 beyit   33. kıt’a: 15 beyit 
17. kıt’a: 22 beyit   Tarih kıt’ası: 2 beyit 

Toplam: 831 beyittir. 
En sonda ise eserin yazıldığı tarih iki beyitlik bir kıt’a ile belirtilmiştir: 

Minnet ÒudÀ’ya tuófe-i nev yÀdigÀr buldı òitÀm 
Bizden resÿl ü Àline olsun ãalÀt ile selÀm 

 
Óamd ü åenÀ idüp didi tÀrìòin imÀmü’l-ceyş 
èİlmì irdi pÀyÀna ve li’llÀhi’l-óamd temme’l-kelÀm 
1160  

 Eserde kelimelerin karşılıkları kelime altlarına yazılan 1’den 10’a kadar sayılarla verilmiştir. Ayrıca 
karşılıkları verilecek olan kelimenin üstü kırmızı mürekkeple çizilmiştir: 
 

Ùaà úÀf u kÿh beñ şÀme òÀl dostlıú dÿstì vü òalÀl 
   1    1       1     2      2     2       3         3            3       

 
Güzel geş ü ãabìó aralıúlar kÀf-hÀ vü òilÀl 

               4       4        4         5             5            5 
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Faóm ü zükÀl kömür durur hem óÿt u nÿn mÀhì balıú 

                            6           6       6                               7        7     7       7 
Dün yarısı bürhe vü nìm-şeb hem aàır girÀn åiúÀl 

                    8           8               8                9        9       9         
 
Karşılığı verilecek olan ilk kelime bazen, Arapça, bazen Türkçe, bazen de Farsçadır. Aşağıdaki 

beytin ilk mısraında Arapça cerr kelimesi verilmiş, ardından Farsça ve Türkçe karşılığı verilmiştir. Aynı 
mısrada Türkçe borçlı kelimesi verilmiş, ardından Arapça ve Farsça karşılığı verilmiştir. İkinci mısrada 
karşılığı verilecek ilk kelime olan devr Arapça, ikinci kelime úın ise Türkçedir: 

Cerr ü keşìden çekmek borçlı gÀrim ü vÀm-dÀr 
Devr ü kerdìden dönmekdir úın àımd ü niyÀm 

 Aşağıdaki beytin ilk mısraında karşılığı verilecek olan ilk kelime aceblemek Türkçe, karşılığı 
verilecek ikinci kelime kol da Türkçedir. İkinci mısrada karşılığı verilecek ilk kelime pejÀvend Farsça, ikinci 
kelime düdük ise Türkçedir: 

èAceblemek şüküften ü tefekküh úol èaøud bÀzÿ 
PejÀvend ü sened ùayaú düdük nÀy ney ü mizmÀr 

 Karşılığı verilecek olan Arapça, Farsça ya Türkçe kelimenin genellikle diğer iki dilden birer karşılığı 
verilmiştir. Ancak daha fazla karşılık verildiği de görülmektedir. Karşılığı verilen kelimelerin karşılıkları 
birden fazla olduğunda ve bu karşılıklar ilk mısraa sığmadığında mısraın kenarında mısraın aşağıdaki 
mısrada devam ettiğini göstermek için merhûn ibaresi yazılmıştır. Aşağıdaki beyitte Türkçe tanık 
kelimesinin Farsça ve Arapça 9 karşılığı, ikinci mısradaki Farsça perde kelimesinin Türkçe ve Arapça 3 
karşılığı verilmiştir: 

Ùanıú güvÀh şÀhid èadl óuccet şehìd ü beyyine [merhÿn] 
    8        8        8       8       8          8           8        
Hem-çü delìl hÀdì èalem perde tutuú óicÀb sedìl 

                                                    8      8       8       9        9       9       9 
Aşağıdaki beytin tamamında yol kelimesinin Farsça ve Arapça 13 karşılığı verilmektedir: 

Yol rÀh u şirèa şÀriè u senen ãırÀù meslek ü fecc  
  1    1          1     1           1       1        1           1 
Çün nehc ü minhÀc menhec ü meõheb ü meşèab u sebìl 

                                  1              1          1               1              1           1 
 Sözlükte geçen kelimelerin türlerine bakıldığında her çeşit sözcük türünün olduğunu görmekteyiz. 
Fiil çekimlerine baktığımızda masdarın ilk sırayı aldığını söylemek mümkündür. Az da olsa emir kipinin 
kullanıldığını görmekteyiz. 

Ayrıca özellikle Farsça ve Arapça kelimelerin karşılıkları verildiğinde tek kelime ile karşılanamayan 
kavramlar için Türkçe kelime gruplarının kullanıldığını görüyoruz. 

Manzum sözlüklerin birçoğunda her bir kıt’anın bir konuya hasredildiğini görüyoruz: Örneğin 
birinci kıt’a yemeklerle ilgili kelimeler, ikinci kıt’a kıyafetler, üçüncü kıt’a bitkilerle ilgili kelimelerden vb. 
bahseder. Tuhfetü’l-ihvân ve Hediyyetü’s-sıbyân’da ise kıt’alarda kelimeler rastgele verilmiş, herhangi bir 
sınıflandırma yoluna gidilmemiştir. 

Aşağıda örnek olarak beşinci kıt’anın metni verilmiştir: 
 

5 
El-úıùèatü’l-òÀmisetü fi’l-baóri’l-hezeci’l-müåemmeni’s-sÀlimi 

1 äaóÀbe sözleri aúvÀl-i yÀrÀn-ı resÿl ÀåÀr 
èAdÿ gülmek şemÀtet ü òırış ãaçu beşÀr niåÀr 

 
2 MelÀze vü lehÀ diliñ durur bÀà àıll u úayd u bend 

Taãaddì rÿy-kerdìden yüzin dönmekdir ev ked dÀr 
 

3 èAceblemek şukuften ü tefekküh úol èaøud bÀzÿ 
PezÀvend ü sened ùayaú düdük nÀy ney ü mizmÀr 

 
4 Furÿzìden telehhüb ü teleøøÀ od yalıñlamaú 
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   Üşengen sust ü kÀhil úomamaú bÀz-dÀşten ü ióãÀr 
 

5 İki úat øıèf ü dutÀ Baãra balı menn terÀnkubìn 
Òafìf yaàmurdur irkÀk ùall ü hem ilkyaz rebìè bahÀr 

 
6 VeåÀú èahd ü ıãr peymÀn yemìn ü ceng veàÀ peròÀş 

Ùamar oldı reg ü èırú süci ãatan mey-furÿş òammÀr 
 

7 YegÀnegì tevaóóud yalñızlıú buz cemed heser 
Ekin ùonı lebÿs cÀme úaãıràa dÿle vü ıèãÀr 

 
8 Bi-maèãiyyet fujÿlìden ü ezz günÀha úındırmaú 

Úırañ kenÀr ùaraf çuvalduza pendÿz di hem mismÀr 
 

9 ëurÿb envÀè u gÿn-À-gÿn çetik sinnevr ü gurbe úıùù 
Büyük olmaú buzurg şoden berÀèat ãol çep ü yesÀr 

 
10 MefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün mefÀèìlün 

Naãìb olmaz saèÀdetden taèallümden kim itse èÀr 
 
2.4 Eserin Nüshaları 

 Tuhfetü’l-ihvân ve Hediyyetü’s-sıbyân’ın biri Millî Kütüphane’de, biri M. Fatih Köksal’ın özel 
kütüphanesinde, biri de Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde olmak üzere üç nüshası tespit 
edilebilmiştir. 
 

2.4.1. Millî Kütüphane Yz A 2289 nüshası 
205x130, 145x70 mm ölçülerinde, 68 yaprak, 13 satırlı, harekeli nesihle, çiçek filigranlı kâğıda siyah 

mürekkeple yazılmış. Sırtı bordo meşin, harab halde, kapakları kâğıt mukavva bir cilt. Sözbaşları ve 
sözüstleri kırmızı, yaprakları rutubet lekelidir. 1959 yılında Vehbi Cem Aşkur’dan satın alınmıştır.  

Baş:  Hamd-i bî-gâye ve sipâs-ı bî-nihâye ol âlim-i bî-zevâle ki… 
Son:  Müstef’ilün müstef’ilün müstef’ilün müstef’ilün 

  Hayr ile yâd iden fakîri mağfiret eyleye Hak 
2.4.2. M. Fatih Köksal Özel Kütüphanesi nüshası 
185x105, 115x55 mm ölçülerinde, 69 yaprak, 13 satırlı, harekeli nesihle, krem renkli, aharlı, ince, 

suyollu, çiçek filigranlı kâğıda siyah mürekkeple yazılmış. Başlıklar ve kelime numaraları surh. Sırtı pembe 
bez üstüne ince siyah meşin kaplanmış, çiçek desenli kâğıt kaplı mukavva cilt. Müstensihi: “Mülûkî” olarak 
bilinen (ma’rûf bi-Mülûkî) Süleymân. Nüshanın sonundaki 1160 tarihi istinsah değil eserin telif tarihidir. 
Metnin bitiminden sonra İmâmu’l-ceyş adlı birinin “Fi’t-târîh” başlığı altında bir tarih kıt’ası vardır. Son 
mısraı şudur: ‘İlmî irdi pâyâna ve lillâhi’l-hamd temme’l-kelâm 

Baş:  Hamd-i bî-gâye ve sipâs-ı bî-nihâye ol âlim-i bî-zevâle ki… 
Son:  Müstef’ilün müstef’ilün müstef’ilün müstef’ilün 

  Hayr ile yâd iden fakîri mağfiret eyleye Hak 
2.4.3. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Revan 1896 nüshası 

 Srtı kırmızı deri, üzeri yeşil ebru kâğıt kaplı, yaldız zencirekli, şemseli, mıklepli bir cilt içerisinde; 
227x135 (144x66) mm ölçüsünde, 13 satırlı, 65+IV yapraktır. Serlevha tezhipli ve sayfalar yaldız cetvelli olup 
Arapça kelimeler, kıta başları ve vezinler kırmızı mürekkeple belirlenmiştir. İtmam ve ferağ kayıtları yoktur. 

Baş:  Hamd-i bî-gâye ve sipâs-ı bî-nihâye ol âlim-i bî-zevâle ki… 
Son:  Müstef’ilün müstef’ilün müstef’ilün müstef’ilün 

  Hayr ile yâd iden fakîri mağfiret eyleye Hak (Öz, 2010: 242) 
 

SONUÇ 
Manzum sözlükler, Klâsik Türk Edebiyatı geleneği içerisinde şiirin kolay ezberlenebilmesi ve akılda 

tutulabilmesi hasebiyle çok rağbet görmüşlerdir. Bu sözlüklerden birisi de Mustafâ İlmî b. İbrâhîm 
tarafından 1160/1747 yılında kaleme alınan Tuhfetü’l-ihvân ve Hediyyetü’s-sıbyân adlı eserdir. Bu makalede 
eserin müellifi, adı, yazılış tarihi, içeriğinden bahsedilmiş, ayrıca nüshaları tanıtılmıştır. Eser, müstakil bir 
çalışma olarak daha sonra yayımlanacağından çalışmada örnek olarak eserin bir kıt’asına yer verilmiştir.  
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Tuòfetü’l-iòvÀn ve Hediyyetü’ã-ãıbyÀn Millî Kütüphane 1b-2a  
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Tuòfetü’l-iòvÀn ve Hediyyetü’ã-ãıbyÀn M.Fatih Köksal nüshası 1b-2a  
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