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ÖZET
Arapça, Farsça ve Türkçe için pek çok mensur sözlük hazrlandn
kaynaklardan örenmekteyiz. Ancak Klâsik Türk iirinde dier edebiyatlarda
pek örneine rastlayamadmz manzum sözlük yazma geleneinin
bulunduunu da belirtmemiz gerekir. Pek çok kaynakta varlndan bile
haberdar olunmadn anladmz bir tür olarak manzum sözlükler, bilimsel
anlamda ciddî ve doyurucu birer kaynak olmaktan uzaktr. Bu sözlükler
bilhassa çocuklarmzn hem aruz eitimine katkda bulunmak hem de Arapça,
Farsça kelimelerin Türkçe karlklarn ezberde tutabilecekleri hacimdeki bir
eser vastasyla örenmelerini salamak bakmndan bir hayli dikkat çekicidir.
Pek çok manzum sözlüün mukaddime ksmnda “lugat ilmi”nin insan zeki
edeceinden bahsedilmesi ve hatta müelliflerinin de çocukluklarnda en azndan
bir manzum sözlük ezberlediini beyan etmesi, üzerinde durulmas gereken
önemli bir ayrntdr. 2001 ylnda nerettiimiz Mustafa b. Osman Keskin’in
“Manzûme-i Keskin” adl Türkçe-Arapça-Farsça manzum sözlüü üzerinde
çalrken Klâsik Türk Edebiyat’nda 30’un üzerinde manzum sözlük
bulunduunu görmütük. Öyle sanyoruz ki hâlen tespit edilemeyen yeni
manzum sözlüklerin de bulunmas mümkündür.
Biz bu çalma çerçevesinde, tespit edebildiimiz kadaryla kütüphanelerde
en azndan 50-60 kadar yazma nüshas bulunan, 1801 ylndan 1900’lü yllarn
bana kadar en az 30 kez baslan Sübha-i Sbyân adl Türkçe-Arapça manzum
sözlük hakknda ana hatlaryla bilgi vermeyi düünüyoruz. 460 beyit civarnda
bir hacme sahip olan eser, sbyân mekteplerinde de ders kitab olarak
okutulmutur.
Anahtar kelimeler: Türkçe-Arapça manzum sözlük, Sübha-i Sbyân, erh

ONE OF THE TURKISH-ARABIC VERSE
DICTIONARIES: SÜB~A- ™IBYÁN -1- (INVESTIGATION)
ABSTRACT
We learn from sourches that many dictionaries had been written for
Turkish, Arabic and Persian. But we must make it clear that there is a tradition
of writing verse dictionary in the Classical Turkish Poem which is not seen in
the other literatures. According to many sources we understand these
dictionaries are not known and they are far from being significant and
persuasive sources in science. These dictionaries have importance for children
to learn “aruz/prosody” and also Arabic, Persian words and their meanings in
Turkish. Children learn these words easily with the help of these dictionaries.
So they take attention from this point. t is an important point that in many
verse dictionaries’ foreword part it is said that “lugat ilmi/dictionary science”
make people clever and poets say that even they memorized at least one verse
dictionary in their childhood. When we published Mustafa b. Osman Keskin’s
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“Manzûme-i Keskin” called Turkish-Arabic-Persian verse dictionary in 2001, we
saw that there are verse dictionaries more than 30 in Classical Turkish
Literature. We believe in it is possible that there are many unknown verse
dictionaries.
In this article we aim to give knowledge about Sübha-i Sbyân TurkishArabic verse dictionary which has at least 50-60 copies in libraries and which
has been published 30 times between 1801-1900. This dictionary has about
460 couplets and had been used as a text-book in Sbyân Schools.
Key Words: Turkish-Arabic verse dictionary, Sübha-i Sbyân, commentary

Türk edebiyatnn hâlen incelenmeyi bekleyen pek çok
eseri ile önemli çalma alanlarndan biri de manzum
sözlüklerdir. Manzum sözlükler hem metinleri ve
muhtevalar hem de bazlar için yaplan erhleri ile ayrca
deerlendirilmesi gereken edebî eserlerdir. Bunlarn
önemli bir ksm çocuklara yönelik hazrland için çocuk
edebiyat ve eitimi için de önem tayan eserler olarak
zikredilmelidir. Daha önceki çeitli kaynaklarda manzum
sözlükler, türleri, saylar ve isimleri hakknda yeterince
bilgi bulunduu için biz burada bunlar tekrar etmekten
özellikle kaçnacaz. 1
1

Ali Alparslan, Manzum Lûgatler ve Tuhfe-i Vehbî’nin Alfabetik
Tertibi, (Mezuniyet Tezi), stanbul 1946-1947; Turgut KarabeyNuman Külekçi, Sünbülzâde Vehbî, Tuhfe (Farsça-Türkçe Manzum
Sözlük), Erzurum 1990; Adnan Karaismailolu, “Manzum
Sözlüklerimizden Tuhfe-i Remzî”, Millî Kültür, say: 74, Temmuz
1990, s. 60-61; Cemal Muhtar, ki Kur’an Sözlüü Luat-
Feriteolu ve Luat- Kânûn- lâhî, Marmara Üniversitesi lahiyat
Fakültesi Vakf Yaynlar, stanbul 1993; Ahmet Hilmi mamolu,
Farsça-Türkçe Manzum Sözlükler ve ahidi’nin Sözlüü (ncelemeMetin), (Baslmam doktora tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Erzurum 1993; Yusuf Öz, Tarih Boyunca FarsçaTürkçe Sözlükler, (Baslmam doktora tezi), Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1996; Atabey Klç, “Manzum
Sözlüklerimizden Manzûme-i Keskin”, 12-13 Nisan 2001 Kayseri ve
Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi öleni Bildiriler, c. I, Kayseri
2001, s. 441-447; Atabey Klç, Mustafâ bin Osmân Keskin,
Manzûme-i Keskin, Laçin Yaynevi, Kayseri 2001; Mehmet Krbyk,
“Miftâh- Lisân Adl Manzum Franszca-Türkçe Sözlük Üzerine”,
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Aratrmalar Enstitüsü Dergisi, say:
11, 2002, s. 184-200; Necmettin Yurtseven, Türk Edebiyatnda
Arapça-Türkçe Manzum Lugatler ve Sünbülzâde Vehbî’nin Nuhbe’si,
(Baslmam doktora tezi), Ankara 2003; Ahmet Kartal, Tuhfe-i
Remzî, Ankara 2003; Mehmet Dursun Erdem, “Osmanl Dönemi
Manzum Çocuk Sözlükleri ve Bir Lugât- Sbyân Yazmas”, Hece,
Çocuk Edebiyat Özel Says, say: 104-105, Austos-Eylül 2005, s.
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Aslna baklacak olursa hâlâ çou kaynakta varlna
dair tek bir satr bilgi bulunmayan manzum sözlükler,
bilimsel anlamda ciddî ve doyurucu birer kaynak
olmaktan uzaktr. Onlar mensur sözlükler gibi
deerlendirmek de âdil bir tavr olmayacaktr. Bunlar,
didaktik eserlerimiz içerisinde deerlendirilebilecei gibi
sözlük bilimi için de önemli önemli birer kaynak olarak da
zikredilmelidir. Manzum sözlüklerin önemli bir ksm,
bilhassa çocuklarmzn hem aruz eitimine katkda
bulunmak hem de Arapça, Farsça kelimelerin Türkçe
karlklarn
ezberlemelerini
salamak
maksadyla
kaleme alnmtr. Pek çok manzum sözlüün mukaddime
ksmnda “lugat ilmi”nin insan zeki edeceinden
bahsedilmesi ve hatta müelliflerinin de çocukluklarnda
en azndan bir manzum sözlük ezberlediini beyan
etmesi, üzerinde durulmas gereken önemli bir ayrntdr.
2001 ylnda nerettiimiz Mustafa b. Osman Keskin’in
“Manzûme-i Keskin” adl Türkçe-Arapça-Farsça manzum
sözlüü üzerinde çalrken Klâsik Türk Edebiyat’nda
30’un
üzerinde
manzum
sözlük
bulunduunu
görmütük. Hâlen tespit edilemeyen yeni manzum
sözlüklerin de bulunmas mümkündür.
slam kültüründe belâgat ve benzeri çou çalma gibi
sözlük çalmalarnn da Kur’ân- Kerim ve hadisleri
doru anlama çabalarnn neticesi olduunu görüyoruz.
Manzum sözlüklerin de mühim bir ksmnda, özellikle
Türkçe-Arapça olanlarnda daha çok Kur’ân- Kerim’de
yer alan kelimelere arlk verildiini göz önünde
bulundurursak, slam dininin bu alandaki katklarn
daha iyi anlayabiliriz.

178-189; Abdülkerim Gülhan, “Manzum Sözlük Nazmü’l-Leâl’in Dil
ve Üslûp Özellikleri Üzerine Bir Deerlendirme”, Celal Bayar
Üniversitesi II. Uluslararas Türk Tarihi ve Edebiyat Kongresi, 1112-13 Kasm 2005 Manisa; Atabey Klç, “Klâsik Türk Edebiyatnda
Manzum
Sözlük
Yazma
Gelenei
Ve
Türkçe-Arapça
Sözlüklerimizden Süba-i ™byän”, Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’a
Armaan Klasik Türk Edebiyat Sempozyumu 6-7 Mays 2005 Urfa,
(haz. Eyüp Azlal, Necmi Karada, M. Emin Karahan), anlurfa
Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürlüü Yaynlar, anlurfa 2006,
s. 186-189; Atabey Klç, “Mevlânâ Müzesi Kitapl 4026’da Kaytl
Manzum Sözlük Mecmuas Hakknda”, Mevlana, Mesnevi,
Mevlevihaneler Sempozyumu, 30 Eylül-01 Ekim 2006 Manisa.
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Manzum sözlükleri Klâsik Türk Edebiyat açsndan
Türkçe-Arapça, Türkçe-Farsça ve Türkçe-Arapça-Farsça
olmak üzere üç balk altnda deerlendirmemiz
mümkündür. Türkçe-Arapça manzum sözlüklerin ilki ve
en mehuru, Feriteolu diye öhret bulmu olan
Abdüllatif ibn Melek tarafndan 1392 ylnda kaleme
alnd tahmin edilen Lugat- Feriteolu 2 adl eserdir.
Müellif önsözde eseri torunu Abdurrahman’n eitimi için
kaleme aldn ifade etmektedir. Feriteolu lugat
Türkçe-Arapça sözlüklerin hem ilki hem de en
mehurudur. 60’n üzerinde yazma nüshas bulunmas
bu öhretin ne dereceye ulatn gösterecektir. Eserin
1852-1879 yllar arasnda yaplm 7 basksn da ayrca
belirtmek gerekir. 10 civarnda Türkçe-Arapça manzum
sözlüün varlndan haberdarz. 15 kadar örnei
bulunan
Türkçe-Farsça
manzum
sözlüklerin
en
öhretlisi, Mevlevî eyhlerinden âhidî mahlasyla
tannan Mulal brahim Dede’nin Tuhfe-i âhidî’sidir.
Eser, Mevlânâ’nn Mesnevisinden alnan kelimelere
karlklar vermesiyle tannr. Sadece Ankara Milli
Kütüphanede 40’tan fazla yazma nüshas bulunan ve
1848–1867 yllar arasnda 5 kez baslan âhidî’nin
Tuhfesi, Klâsik Türk edebiyatnda en fazla nüshaya sahip
manzum sözlükler arasnda balarda gelmektedir. Yine
Tuhfe-i âhidî’nin 40’a yakn erhi ile de manzum
sözlükler arasnda çok özel bir yere sahip olduu
anlalmaktadr. Varlndan haberdar olduumuz 15
civarndaki üç dilli yani, Türkçe-Arapça-Farsça manzum
sözlük arasnda bulunan Mustafâ bin Osman Keskin’in
1758 ylnda kaleme ald “Manzûme-i Keskin”i
tarafmzdan 2001 ylnda neredilmitir.
Biz bu çalma ile, tespit edebildiimiz kadaryla
kütüphanelerde e§n azndan 50-60 kadar yazma nüshas
bulunan, 1801 ylndan 1900’lü yllarn bana kadar en
az 30 kez baslan Sübha-i Sbyân adl Türkçe-Arapça
manzum sözlük hakknda ana hatlaryla bilgi vermeyi
düünüyoruz.

2

Bkz. Cemal Muhtar, ki Kur’an Sözlüü Luat- Feriteolu ve Luat Kânûn- lâhî, Marmara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Vakf
Yaynlar, stanbul 1993, s. 30.
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Öncelikle Sübha-i Sbyân, sbyân mekteplerinde ders
kitab olarak okutulmutur. Bilindii üzere 5-6
yalarndaki kz ve erkek çocuklara "sabî", bunlar
okutmak için açlm okullara da "Sbyân Mektebi"
denmitir. Sbyân mektepleri genellikle camilerin
bitiiinde bulunan büyükçe bir odadan oluur, hatta
bazen camilerin bitiiindeki imam ve müezzin odalarnn
da mektep olarak kullanld görülürdü. Bu mekteplerin
camiye bitiik veya cami içinde olmasnn da kendince
sebepleri vardr. Eitimin yan sra çocuklarn dinî
bilgileri örenmesi, be vakit namaza, farz ve sünnetlere
altrlmas için de bu mektepler camilerin bitiiinde
olurlard. Bu okullarda çocuklarn dinî eserleri okuyup
anlamasn salamaya yönelik özel bir eitim program
uygulanmaktayd. Genellikle her mahallede bir tane
bulunduundan halk arasnda bu okullara "mahalle
mektebi" ve çou tala yaplm olduu için de "ta
mektep" de denilmitir. Sbyân mektepleri 1279/1862
ylnda "Mekâtib-i btidâî" adn alm, bir müddet sonra
da bu isim "ilk mektep" olarak deitirilmitir. 3 Bu
mekteplerde bilindii kadaryla elifba yani alfabeden
balamak üzere Kur'ân- Kerim, tecvid, slâm ahlâk, sarf
ve nahiv gibi dersler verilmektedir. 1274/1857-1858
senesi sbyân mekteplerinde okutulan dersler arasnda
bunlara ilâveten hüsnühat ve ayrca Sübha-i Sbyân’n da
bulunduunu öreniyoruz. Anlald kadaryla Sübha-i
Sbyân, sbyân mekteplerinde okuyan örencilerin Arapça
kelimelerin Türkçe karln kolay ve zevkli bir ekilde
örenmelerini salayan, öretici ve ezberlenmesi kolay bir
okul sözlüü olmas sebebiyle bir hayli ilgi çekmi ve çok
okunmutur.
Türkiye kütüphanelerinde yaplan kaba bir taramada
Sübha-i Sbyân’n 60’tan fazla yazma nüshasnn
bulunduu
anlalmaktadr.
Sadece
Süleymaniye
Kütüphanesi’nde Yazma Balar 641, 1257, 1842, 2235,
3406, 4434, 4660; zmir 136, 673; Hüsrev Paa 719, H.
Abdullah Efendi 115, Lala smail Efendi 657, Nafiz Paa
1473, 1474, 1476; Denizli 431, Süleymaniye Kitaplar
1014 ve Yozgat 826 numaralarda olmak üzere tespit
edebildiimiz 19 nüshas bulunmaktadr Sübha-i Sbyân
3

Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi, stanbul 1977, c. I, s. 82.
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bildiimiz kadaryla 32 kez baslmtr. 4 Bu rakam eserin
ne derece ilgi gördüünün iaretleri arasnda olmaldr.
Yukarda verdiimiz bilgilerden anlalaca üzere bu
kadar çok sayda basks yaplan manzum sözlük
nadirdir.
Manzum sözlüklerin önemli bir ksm sadece sbyân
mekteplerinde okutulmakla kalmam, tekke, dergâh,
medrese gibi insanlarn belli bir amaç etrafnda topland
çeitli müesseselerde de rabet görmütür. Bilindii gibi
medreselerde
okunan
kitaplardan
birçou
da
ezberleniyordu. slâmî bilimler çounlukla nakle dayal
olduundan bilginin olduu gibi korunmas ve daha
sonraki kuaklara bozulmadan aktarlmas son derece
önemli idi. Tabiî bunun en salam yollarndan biri de
eserlerin âlimlerce yazld gibi aynen ezberlenmesi idi.
Bir kitab ezberlemenin en kolay yolu ise, oradaki bilgileri
manzum hâle getirmekti. Bu sebeple, sadece belli konular
üzerindeki ders kitaplar deil, bu kalemden olmak üzere
Arapça ve Farsça sözlükler de manzum olarak yazlmtr.
Fatih devrinden Kanûnî devrine, oradan yakn zamana
kadar nazmedilmi Tuhfe-i âhidî, Tuhfe-i Vehbî, Nuhbe-i
Vehbî ve Sübha-i Sbyân gibi eserlerin eitim tarihimizdeki
önemi inkâr edilemez. Bunlarn ayrca incelenmesi
gerektiini düünüyoruz. te tekke, dergâh ve medrese
gibi bu tür mekânlarda bir deil birden fazla manzum
sözlük çeitli maksatlarla ezberlendii için bunlar derli
toplu bir arada bulunduran özel mecmualar bile
hazrlanmtr. Manzum sözlük mecmualar adn
verdiimiz
bu
tür
eserlerden
biri
Süleymaniye
Kütüphanesi Reid Efendi 977’de, bir dieri ise Mevlânâ
Müzesi Kütüphanesi 4026 5 numarada kaytldr. Manzum
lugat mecmualar da anlalaca üzere Klâsik Türk
edebiyatnda çallmay bekleyen alanlar arasnda
bulunmaktadr.
Sübha-i Sbyân’n, ne telif edildii zamana, ne de
müellifinin
kimliine
dair
elimizde
yeterli
bilgi
4

5

Sadi Çöenli, “Eski Harflerle Baslm Türkçe Sözlükler Katalou”,
Akademik Aratrmalar Dergisi, say: 7-8, Kasm 2000-Nisan 2001,
s. 99-134.
Bu eser hakknda daha geni bilgi için bkz. Atabey Klç, (Manisa,
2006).
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bulunmaktadr. Müellifinin ismi yazma nüshalarda belli
deildir; matbu nüshalarda ise Mehmed b. Ahmed erRûmî 6 , Ebu’l-Fazl Muhammed b. Ahmed er-Rûmî ve ErRûmî Bosnavî Ebu’l-Fazl Muhammed Ahmed gibi farkl
ekillerde verilmektedir. Baz manzum sözlüklerde
gördüümüzün aksine Sübha-i Sbyân’n metin ksmnda
müellif
kendisi
hakknda
herhangi
bir
bilgi
vermemektedir. Sadece, 21 beyitlik sebeb-i telif
ksmndaki
“mdi bu man®ùm bu úabd-i aúìf
Luf- lähì ile yazdm laìf

Na®m u´ù´nda idüp ihtimäm
Asen-i tertìbile virdim ni®äm” 7
beyitlerinde birinci ahs az ile seslenmekte ve “Zayf bir
kul olan kendisinin bu manzum eseri Allah’n lutfu ile
güzelce yazdn, nazmedilmesi hususunda özen
gösterdiini, en güzel tertip ile eserine nizam verdiini”
bildirmektedir. Bunlarn haricinde eserde müellifin
kendisi hakknda verdii hiçbir bilgiye rastlayamyoruz.
Pek çok ekilde izah edilebilecek bu tavr bizce gelenee
de uygundur; müellif tevazu düüncesiyle bu tür bilgileri
vermekten özellikle kaçnm olmaldr. Müellifle ilgili
küçük bilgi krntlarna Süba-i ™byän eri Hediyyetü’lvän’da rastlyoruz: “1 Luf- lähì ile yazdm laìf} úabd mulaøä

insäna läø olunur 2 gerek ürr ve gerek bende olsun æämùs äriiniñ
beyänna göre merbù 3 old na mebnìdir ve úabdden muräd nä®m-
merùmuñ kendileridir ki 4 ism-i erìfleri Muammed ve künyesi
Ebu’l-Fal Muammed bin Amedü’r-Rùmì old  5 baú-
man®ùmelerde mersùmdur ve bu fi’l-a´l Bosnevìdir.” 8 Buradan
anlald
kadaryla
müellif
Bosnal’dr,
ismi
Muhammed’dir, künyesi de Ebu’l-Fazl Muhammed bin
Ahmedü’r-Rûmî’dir. Müellifin doum veya ölüm tarihi ile
ilgili de elimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadr.
6
7

8

Sübha-i Sbyân, Matbaa-i Âmire, stanbul 1308-1311/1891-1893.
Sübha-i Sbyân’dan bu çalma boyunca yapacamz alntlar
eserin
Mevlânâ
Müzesi
Kütüphanesi
No:
4026’daki
nüshasndandr. vr. 74a.
Bosnavî Mehmed Necîb, Süba-i ™byän eri Hediyyetü’l-Ivän,
irket-i ™aäfiyye-i úO§mäniyye, stanbul 1308/1890-91, s. 17.
Ayrca bkz. Atabey Klç, (Manisa, 2005).
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Sübha-i Sbyân’n telif tarihine ilikin yine sebeb-i telif
ksmnda gördüümüz
“Geldi bu mirõät- dile müncelì

Tä aña tärì ola ‘na®m- celì’” (vr. 74b)
beyti bize yardmc olabilir. Tarihin iaret ettii üzere
eserin H. 1063/M. 1652-53 yllarnda yazldn
söyleyebiliriz.
Müellif mesnevî nazm ekli ve aruzun “müfteilün
müfteilün fâilün” kalbyla yazlm 16 beyitlik giri
manzumesi ile klâsik kitap tertibine uygun olarak
besmele, hamdele ve salvele vâcibesini yerine getirmekte,
ardndan yine ayn nazm ekliyle 21 beyit içerisinde
sebeb-i telifi izah etmekte, 5 beyitlik bir münacattan
sonra ise asl esere, yani sözlük ksmna geçmektedir.
Bizim bu çalma boyunca esas aldmz Mevlânâ
Müzesi Kütüphanesi 4026’da kaytl bulunan nüshaya
göre Sübha-i Sbyân’n balangcnda “Bismi’llähi’rramäni’r-raìm” eklindeki besmeleden sonra
1

Näm- `udä Ÿikr idelim ibtidä
Menzil-i maø´ùda Odur reh-nümä

2

Näm- `udä olsa esäs- keläm
Aña binäõen n’ola olsa temäm

3

Näm- `udä cän u dili äd ider
Cümle lu ät ehli an yäd ider 9

msralarndan oluan 3 beyitlik bir besmele,

9

4

~amd ü §enä minnet ü ükr ü sipäs
Läyø- än `älø- cinn ü ünäs

5

Ol ki benì ädeme virdi lisän
Tä ideler ükrini vird-i zebän

vr. 72b.
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6

úlmile ikmet virüp itdi kerem
úAlleme mä lem yaúlem bi’l-øalem

7

Niúmetiniñ süfresi berr-i basì
~ikmetiniñ øaresi bar- muì

8

æullarna rameti çoø pädi äh
Cenneti göstermek içün äh-räh 10

beyitlerinden oluan 5 beyitlik bir hamdele ve

10
11

9

úÁleme gönderdi Resùl-i Emìn
Hem aña indirdi Kitäb- Mübìn

10

`alø berì øld ¬aläletden ol
~aøø úayän eyledi gösterdi yol

11

Räh- hidäyetde siräc- münìr
Yevm-i øyämetde efìú ü na´ìr

12

Ümmeti aøønda duúäs øabùl
Amed ü Mamùd u Muammed Resùl

13

™alli úaleyhi hüve ayrü’l-enäm
Rabbi ve sellim bi-etemmi’s-seläm

14

£ümme úale’l-äli ve a´äbihi
El-müteallìne bi-ädäbihi

15

Necm-i hidäyetdir anñ her biri
MeŸheb-i ~aøø üzre ider reh-berì

16

Cümlesiniñ rùna her ´ub u äm
Vä´l ola ~aret-i ~aødan seläm 11

vr. 72b-73a.
vr. 73a-73b.
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beyitlerinden oluan 8 beyitlik bir salvele bulunmaktadr.
“Der Beyän- Sebeb-i Na®m- Kitäb” bal altnda
bulunan, fâilâtün fâilâtün fâilün kalb ile yazlm 21
beyit içerisinde müellif eserin bilhassa hangi amaçla
kaleme alnd, nasl bir tertip üzere yazld gibi
hususlar hakknda bilgi vermektedir.

18

úlm-i lu at emr-i mühimm olma n
~f®n teshìl içün ehl-i yaøìn

19

Na®mla bir niçe lu at yazdlar
Silk-i meúänìde dürer dizdiler

20

æanø ´abì kim oøuyup f® ide
úÁõid olur aña niçe fäõide

21

÷ab- lu ätla olur behredär
Veznile na®m içre bulur iøtidär

22

Läkin anñ ek§eriniñ maúnisi
Olma [l]a terceme-i Färsì

23

Fehm idemez an bu ehl-i diyär
Ola u´ù´ä oøyanlar ´ är

24

~f®a aleldür bu da väøúä
Terceme laf® üzre muøaddem ola

25

Yäud ara yirde ola fä´la
Vezn içün ìräd olunan laf®la

26

Gerçi seläsetde gelür bì-na®ìr
Läkin olur abt- lu atde úasìr 12

74a

12

vr. 73b-74a.
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35

`ayr ile äyed sebeb-i yäd ola
Süba-i ™byän aña hem ad ola

36

Na®m- selìs üzre bu rù en keläm
úAvn- `udäyla çün old temäm 13

96

beyitleri de eserin geneli ve özellikle de tertibi hakknda
bizzat müellifinin azndan bilgiler vermesi bakmndan
önemlidir. Buna göre “önce Arapça kelime, ardndan
tercümesi olan Türkçe kelime getirilmi, bu yolla kelime ile
anlam birbirine uydurulmu, dier sözlüklerin büyük bir
ksmnda görülen rakam ve krmz mürekkep kullanma
zarureti giderilmitir. Böylelikle eser anlalmas ve
ezberlenmesi kolay, hacmi küçük kendisi büyük bir sözlük
olarak bn Ferite sözlüü gibi bir hazine oldu, Kur’an
kelimelerini içine ald. Pek çok bahir üzerinde kanatlarn
açp uçtu, her bir kt’as da denizlerde gezen gemi gibi
oldu. Her bir kt’ann bitiminde hem kt’ann vezni hem de
lâkab verildi. Böylece (müellifin) hayr dua ile anlmasna
sebep olmas için Sübha-i Sbyân (çocuklarn tespihi) ad
verildi. Güzel bir nazm üzere açk bir dille yazlan eser
Allah’n yardm ile tamamland.” Aaya aldmz
örneklerden de anlalaca üzere müellifin bu iddialarn
eserinde genellikle uyguladn görmekteyiz.
47
Lüccì deriñ ´u hem lücce deryä

När u caìm od hem cemúi nìrän 14
53

Resùl ilçi vü pey am-ber liväõ sancaø úalem bayraø

Delìl ü hädìdür reh-ber verä alf iøtidä uymaø 15
63

13
14
15
16

vr.
vr.
vr.
vr.

Fürät u úaŸb atlu ´u ücäc u mil ac ´udur
Se ab açlø ibaú oøluø desim ya old sem a u 16

74a-74b.
75b.
76a.
76b.
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70

~alìl erdir alìle úavretidür
Maä o lan o urmaø zametidür 17

98

Fevc ü ferìø u frøa hem ümmet cemäúat zümredür
£ülle ú´äbe irzime izb ü fiõe maú er alay 18

111

Mümehhed müõekked ekìd üstüvär
Terabbu´ teraøøub nedir inti®är 19

134

Musin eylik idici mubit teväuú idici
btilädr ´namaø hem imtiän u itibär 20

154

Hemz ´ømaø amz göz øpmaødurur
Selb ´oymaø nehb hem øapmaødurur 21

234

Yä-leyte ey n’olayd len elbette nanu biz
Key tä metä øaçan ene ben innemä hemän 22

319

÷aõn øoyun baøar ´ r maúz keçi vü Ÿiõb øurd
Nemle øarnca øamle bit ¬fdaú u ùk øurba a 23

433

Tesnìm cennet çe mesi mäõ-i maúìn äb- revän
Zaøøùm cehennem meyvesi älid mualled cävidän 24

Her bahrin sonundaki

17
18
19
20
21
22
23
24
25

78

Mefäúìlün hezec bar feúùlün
Ki maŸùf u müseddes geldi mevzùn 25

135

Fäúilätün fäúilätün fäúilün bar- remel

vr.
vr.
vr.
vr.
vr.
vr.
vr.
vr.
vr.

77a.
79a-b.
79b.
81a.
82b.
88a.
93b.
101a.
77b.
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Vezni budur bu lu ät ezber it øl yädigär 26
313

Mefúùlü mefäúilün feúùlün
Maøbù- hezec bu bara dirler 27

gibi beyitlerle hem vezin hem de bahirin ad verilmitir.
Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 4026 numarada kaytl
bulunan incelediimiz nüshaya göre eser 48 bahire
ayrlmtr. 60’tan fazla yazma nüshas bulunan Sübha-i
Sbyân’n nüshalar arasnda beyit saylar farkllklar
göstermektedir. Genellikle 455-465 beyit arasnda
deiiklikler gösteren eserin sözlük ksm 420 beyit
civarnda olmaldr. Manzum sözlüün bahir balklar
“El-Baru’l-Hezecü’s-sälim”,
“El-Baru’r-Remelü’l-Müseddesü’lMaŸùf” örneklerinin de iaret ettii üzere çou manzum
sözlükte olduu gibi Arapça’dr. Girite karlatmz
“Der-Beyän- Sebeb-i Na®m- Kitäb” ve “Der-Beyän- Münäcät”
eklindeki iki balk ise Farsça verilmitir.
Bahirler aa, xa, xa, xa eklinde kafiyelenecek ekilde
yani, gazel veya kaside nazm eklinde oluturulmutur.
Bahirlerin beyit saylar 5 ile 18 arasnda deimektedir.
35. bahir 18, 42. bahir 17 beyit ile en fazla hacme sahip
bahirler olarak dikkat çekmektedir. Ancak bahirlerin en
çok 5 beyit ile yazlanlardan olutuunu da eklememizde
fayda bulunmaktadr. 12 bahir 5 beyit, 9 bahir 7 beyitten
olumaktadr.
Bahirlerde verilen kelime saylar da deiiklikler arz
etmektedir. 35 kelime ile, 5 beyitten oluan 12. bahir en
az, 135 kelime ile de 17 beyitten oluan 42. bahir en çok
hacme sahiptir. Dierlerindeki Arapça, Türkçe kelimelerin
says 50-100 arasnda deimektedir.
Sübha-i Sbyân’da müellif, Sbyân mektebinde
okuyan, Kuran- Kerim ezberleyen bir çocuun veya genel
olarak
bir
insann
alaca
eitim
sürecinde
karlaabilecei hemen hemen bütün Arapça ek, kelime,
kelime gurubu ve hatta cümleler için örnekler
bulundurmutur.
26
27

vr. 81a-b.
vr. 93a.
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250

Li içün fì de fe pes mä ne úalä üzre e mi
Bi ile kem niçe ennä nite kellä zinhär 28

beytinde görülecei üzere önce Arapça ek ya da edat,
hemen ardndan Türkçe karl verilmek suretiyle
talebenin bunlar ezberlemesinde kolaylk salanmas
hedeflenmitir.
Arapça kelimelere genellikle Türkçe kelimelerle ve tek
kelime ile karlk verilmesine çallm, bunun mümkün
olmad hallerde ise ya Türkçe’de kullanlan ve müellifin
artk Türkçe olduunu kabul ettii Arapça veya Farsça bir
kelime verilmi ya da kelime mensur bir sözlükte olduu
gibi izah edilmitir.

70

~alìl erdir alìle úavretidür
Meä o lan o urmaø zametidür 29

beytinde “alìle” karl olarak aslen Arapça bir kelime
olan “úavret” kelimesi verilmitir. “Meä” da “o lan o urmaø
zameti” olarak izah edilmitir.
237

Menùd ´ø a aç da ´nvän iki çatal

Maùd a aç ki ola kesilmi dikenleri 30
Kezä “maùd” kelimesi de “dikenleri kesilmi olan aaç”
eklinde tarif edilmitir.

262

En-necm yldz §äøb dra än
Lemmäú [u] säú berräø täbän 31

beytinde gördü ümüz üzere “lemmäú, säú, berräø, täbän” kelimelerini
de birbirine kar lk olarak verilmi tir. Görüldüü gibi bu
kelimelerin hiç biri esâsen Türkçe deildir. Fakat belli ki
müellif çou mülayim bilim adam gibi baka dillerden
28
29
30
31

vr.
vr.
vr.
vr.

89a.
77a.
88a.
89b.

Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature
and History of Turkish or Turkic

Volume 1/2 Fall 2006

“Türkçe-Arapça Manzum Sözlüklerden
Sübha-i ™byÃn -1- (nceleme)”

100

alnan kelimeleri de bir noktadan sonra Türkçe kabul
etmektedir.
Fiil çekimleri ve cümle karlklar için de Sübha-i
Sbyân’da onlarca örnek bulunmaktadr.
439

Men ŸelleŸì kimdir o kim yeõtì gelür yedrì bilür
Cädil çeki ävir an cähid dürü ämin inan 32

beytinde görüldüü üzere “men ŸelleŸì” “kimdir o kim”,
“yeõtì” “gelür”, “yedrì” “bilür”, “cädil” “çeki”, “ ävir” “an ”,
“cähid” “dürü” ve “ämin” “inan” fiil çekimleri önce Arapça
sonra Türkçe karl gelecek ekilde verilmitir.
Yine son bir örnek olarak aadaki beyti alyoruz:
163

Utlu oøu iõti gel häti getür sir yüri
Niúm ne o rübb er biõse yavuz tilke ol 33

Bu tür örnekleri çoaltmak tabiî ki mümkündür. Fakat
biz ayr bir çalma halinde eserin transkripsiyonlu
metnini vereceimiz için örnekleri imdilik snrl
tutuyoruz.
Sübha-i Sbyân’n aslnda eitici öretici bir eser
olduunu daha önce söylemitik. Neredeyse her kt’adan
sonra söylenen

32
33
34
35

147

`alø içinde bundan artø úayb olur m bir ki i
Kendi úayb var iken Ÿikr ide úayb- dìgerì 34

157

Fäúilätün fäúilätün fäúilün
Zümre-i erbäb- taøväda bulun 35

197

Ne mäl iledir ne säliledir begim ululuø kemäl iledir

vr.
vr.
vr.
vr.

101b.
83a.
82a.
82b.
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Müfäúaletün müfäúaletün ne väfir olur bu bar-
revän 36
222

Mefäúìlün hezec bar feúùlün
Diliñde Ÿikr-i ~aøø eyle tekrär 37

261

Müstefúilätün bar- recezdür
Eyle seävet ol yüce himmet 38

291

Feúùlün feúùlün feúùlün feúùl
Saúädetdir itmek na´ìat øabùl 39

325

úlm oøuma la ´ayd olur yazmaø o ´ayda øayd olur
`äne-i dilde f® idüp ´aøla ki itmeye firär 40

359

Mütefäúilün mütefäúilün oø bar- kämili fäl ol
úUlemä saña diye äferìn cühelä saña øalalar zebùn 41

374

Feúùlün mefäúìlün bu bar- avìl old
çinde cevähir var hüner anda almaødr 42

398

Mefúùlü fäúilätün bahr- muäriúi bil
úlm ü kemäl ü ikmet kesb eyle olma nä-dän 43

425

Mefäúilün feúilätün mefäúilün feúilät
Bu úäleme neye geldiñ bilenden al aberi 44

türü beyitlerdeki ifâdeler de bizim bu görüümüzü
destekler mâhiyettedir.
Sübha-i Sbyân’n daha iyi anlalabilmesi için
Mehmed Necîb tarafndan “Hediyyetü’l-vän fì eri Sübati’´36
37
38
39
40
41
42
43
44

vr.
vr.
vr.
vr.
vr.
vr.
vr.
vr.
vr.

85b.
87a.
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91b.
94a.
96a.
97a.
98b.
100b.
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™byän” adyla bir erhi yaplmtr. Hacimli bir erh
saylabilecek eser 1840-1903 yllar arasnda 6 kez
baslmtr. 45 Bu erh de Sübha-i Sbyân’n öhretini ve
deerini gösteren hususlardan saylmaldr.
Sonuç olarak, Klâsik Türk edebiyat alannda
manzum sözlük gelenei genellikle ihmâl edilmi,
üzerinde gereken çalmalarn yaplmam olduu bir alan
olarak dikkat çekmektedir. 40 civarnda manzum
sözlüün bulunduu bu alanda yaplacak yeni
çalmalarn edebiyatmz ve dilimiz açsndan önemli
bilgilerin
ortaya
çkmasna
yardmc
olacan
düünüyoruz. Hem metnini hem de erhini neretmek
üzere hazrlam olduumuz Sübha-i Sbyân da yine uzun
yllar sbyân mekteplerinin temel kitaplarndan olmasna
ramen maalesef günümüzde unutulmu eserler arasnda
görünmektedir. Kanaatimizce öncelikle bütün manzum
sözlüklerin metinleri ilmî usullerle neredilmeli ve
bunlardan hareketle ortak bir manzum sözlükler sözlüü
hazrlanmaldr. Bu yolla Türkçemiz ve edebiyatmz
üzerinde yaplacak çalmalara önemli malzemeler
salanacan düünüyoruz.
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