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Özet 

Özellikle dil öğreniminde oldukça önemli olan sözlükler bir dilin temel baĢvuru 

kaynaklarıdır. Yüzyıllar öncesinden yazılmıĢ olan sözlükler ise dilin kaybolmuĢ değerlerini  

gün yüzüne çıkardıkları gibi, tarihî geliĢimi hakkında da bize bilgiler sunar. Farsça-Türkçe 

manzum lügatlar ise manzum olması nedeniyle Osmanlı döneminde Farsçanın öğrenimini 

kolaylaĢtırmıĢ, Osmanlı düĢüncesinin ve dilinin önemli bir kaynağı haline gelmiĢtir. Ayrıca 

Farsça, Anadolu'da uzun yıllar hakimiyetini sürdürmüĢ bir dil olma özelliğini taĢır. Bu dilin 

medreselerde öğretilmesi ise çoğunlukla manzum sözlükler vasıtasıyla olmuĢtur. Bu amaçla 

çalıĢmamıza Ġran Millî Kütüphane'de 5-19209 numarada yer alan bir mecmuanın 1-77. 

varakları arasındaki Farsça-Türkçe lügat kısmını konu edindik. Öncelikle bu lügatın yer aldığı 

varakların her birinin baĢında bir Türkçe atasözü ve altında da Farsça tercümesinin olması 

dikkatimizi çekti. Satır altı Farsça çevirisi yapılan atasözlerinin 147 adet olduğu görüldü. Bu 

atasözlerinden bazıları: "Anasına bah kızını al kıragına bah bezini al / Be-mâdereĢ nigâh kon 

duhtereĢ-râ be-gîr be-kenâreĢ nigâh kon k'zibâeĢ-râ be-gîr (16a); Birin gördün gözi kırık sin de 

ol göz kırık / Yekî-râ dîdî çeĢmeĢ kûr-nümâ tu hem bâĢ çeĢm-i kûr-nümâ (22a); Gözsiz kuĢın 

yuvasın sârî öz elinen tiker / Bî-çeĢm-i murg-râ âĢiyâneeĢ Hudâ be-yed kudret-i hod dürüst mî-

koned (29a). Her biri 9 satırdan oluĢan varaklarda bazen manzum bazen de  mensur kısımlara 

rastlandı. Lügat, kelimelerin Türkçe karĢılığının yanı sıra atasözleri, deyimler, "çohlı söle, ey 

utanmaz, sözlerime kulag ver " gibi gündelik hayatta kullanılan söz ve söz öbeklerini, "el 

benüm etek senün, eĢek ankıranda itün baĢı agırur" gibi atasözlerini ve bunların Farsça 

karĢılıklarını içermekteydi. Böylelikle çalıĢmanın baĢlangıcında eserin belirtilen bölümünün 

çeviri yazısı yapıldı. Türkçe kelimeler, atasözleri ve deyimlerin tespitine çalıĢıldı. Der-

kenarlarda yer alan Arapça kısımlar çalıĢmaya dâhil edilmedi. 

Eserin mukaddimesinde "merhûm Hâcî Molla Mustafâ " adına rastlanmıĢtır. Ancak 

hayatı hakkında bir bilgiye ulaĢılamamıĢtır. Bu eserin Türk ve Fars diline katkılarının 

olabileceğini düĢünerek, eseri bilim dünyasına tanıtmak ve daha sonraki çalıĢmalara az da olsa 

katkı sağlamak amacındayız. 

Anahtar kelimeler: Farsça-Türkçe lügat, dil, söz varlığı. 
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Abstract 

Dictionaries which are very important, especially in language teaching are the basic 

references of a language. The dictionary, which was written centuries ago as they disappeared 

off the face value of the language day, gives us information about the historical development. 

This is the study of dictionaries, forgotten words of the language is gaining language again.  

To this end, our work in the National Library of Iran said a magazine's number 5-

19209, 1-77. mention the Persian-Turkish vocabulary of between foils. First, a Turkish 

proverb at the beginning of each of the leaf where it is located and under the Persian 

vocabulary of our attention is the translation. Each leaf consists of 9 lines and sometimes 

poetic prose sections were observed. Lexicon of words as well as the provision Turkish 

proverbs, idioms, as "çohlı söle, ey utanmaz, sözlerime kulag ver " The words and phrases 

used in everyday life as promised,"el benüm etek senün,  eĢek ankıranda itün baĢı agırur" 

Persian proverbs and contained provisions such as these. Thus, the portion of the work 

specified in the beginning of the translation work was done writing. Turkish words, we tried to 

identify the proverbs and idioms. Arabic section on der-kenar was not included in the study. 

Who is thinking of this work can not be determined and is written in Turkish and 

Persian languages would be to contribute to, promote the work of the scientific world and less 

for subsequent study we aim to contribute though. 

Keywords: Persian - Turkish dictionary ,language, vocabulary. 

GĠRĠġ 

Farsça, Anadolu'da uzun yıllar hakimiyetini sürdürmüĢ bir dil olma özelliğini taĢır. Bu 

dilin medreselerde öğretilmesi ise çoğunlukla manzum sözlükler vasıtasıyla olmuĢtur. Öz, bu 

konuda Ģöyle diyor: "Sıbyan ve mübtedî tabir edilen çocuklara ve tahsile yeni baĢlayanlara 

ezber yoluyla önemli miktarda kelime ve birtakım gramer kaidelerinin öğretilmesini temin 

eden, bunun yanında kültür, edebiyat ve arûz bilgileri de sunan manzum sözlükler, nazmın 

talebeye daha hoĢ ve cazip gelmesi, vezin üzere kolayca okunması ve tekrar yoluyla kısa 

sürede ezberlenmeleri bakımından büyük bir rağbet görmüĢtür" (Öz, 1996, 55). Ancak bu 
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eserlerin pek çoğu pek fazla bilgi ihtiva etmediğinden zengin kaynaklar olarak 

görülmemektedirler. "Pek çok kaynakta varlığından bile haberdar olunmadığını anladığımız 

bir tür olarak manzum sözlükler, bilimsel anlamda ciddî ve doyurucu birer kaynak olmaktan 

uzaktır. Bu sözlükler bilhassa çocuklarımızın hem aruz eğitimine katkıda bulunmak hem de 

Arapça Farsça kelimelerin Türkçe karĢılıklarını ezberde tutabilecekleri hacimdeki bir eser 

vasıtasıyla öğrenmelerini sağlamak bakımından bir hayli dikkat çekicidir" (Kılıç, 2006, 66). 

Zengin kelime kadrosunun yanı sıra kullanımdan çekilmiĢ atasözleri, deyimlerle de dile olan 

katkısı yadsınamaz eserlerimiz arasında belki de ilk sıraları almayı hak etmektedirler. Buna 

rağmen Ģimdiye kadar manzum sözlükler üzerine yapılan çalıĢmalar oldukça az sayıdadır. 

"Türk dili ve Ģivelerinin yabancı unsurlara öğretilmesi amacıyla Anadolu'da Farsça-

Türkçe sözlükler, Türkçenin öğretilmesi maksadıyla Ġran, Azerbaycan ve Hindistan 

sahalarında da Türkçe-Farsça sözlükler yazılmıĢtır" (Öz, 1996, 45). Bu sözlüklerin sadece 

Anadolu'da değil, aynı zamanda Ġran, Azerbaycan, Hindistan sahalarında da yazılmıĢ olması 

Türkçenin söz varlığının diğer milletlerce nasıl kullanıldığını, hangi kelimelere karĢılık 

geldiğini, Türk diline diğer milletlerin bakıĢını görmek açısından oldukça önemlidir. 

YÖNTEM 

Bildirimizde ana hatlarıyla tanıtmaya çalıĢacağımız eser, Ġran Millî Kütüphane 5-

19209 numarada yer alan bir mecmuanın 1-77. varakları arasında bulunmaktadır. 

AraĢtırmalarımız sırasında hem nüshanın özelliklerine uygun hem de aynı adda bir nüshaya 

rastlamadık. ġimdiye kadar üzerine herhangi bir çalıĢmanın yapılmadığını ve bazı farklı 

yönlerinin bulunduğunu fark ettiğimiz bu eser üzerinde çalıĢmaya karar verdik. Bu amaçla 

öncelikle eserin çeviri yazısını yaptık. Çeviri yazı yapıldıktan sonra Türkçe atasözü, deyim ve 

kelime kadrosu bakımından zengin olmakla birlikte manzum sözlüklerde izlenen teknikten 

farklı bazı yönlerin olduğunu tespit ettik. Bildiri sınırlarını aĢacağından bu çalıĢmada eserin 

yalnızca ana hatlarıyla değerlendirilmesi yapılacak, çalıĢma sırasında ilgimizi çeken hususlara 

da dikkat çekilecektir.    

BULGULAR 

Ele aldığımız nüshanın müellifinin eserin mukaddimesinde  yer alan "merhûm Hâcî 

Molla Mustafâ " olduğu anlaĢılmaktadır. Ancak hayatı hakkında bir bilgiye ulaĢılamamıĢtır.  

Eser, diğer manzum sözlüklerde olduğu gibi hamdele ve salvele kısmını içeren bir 

mukaddime, sebeb-i te'lif, asıl sözlük ve hâtime kısımlarından oluĢmaktadır. Mukaddime 

kısmından elde edilen bilgiye göre sözlüğün adı "Tecrîdü'l-lugât" adını taĢımaktadır ve 
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Kazvîn'de tertip edilmiĢtir: "... nisâb-ı esâmî Tecrîdü'l-lugât der-dârü's-saltanat Kazvîn tedvîn 

sâhtem..." (2a). 

Müellif, eserin kaleme alınma nedenin dostlarının isteğiyle olduğunu ve sözlükte 

bulunan kelimelerin ileri gelenlerin dilinden alınmadığını, kullanımda olan kelime veya 

deyiĢlerin esere dahil edildiğini belirtir. Öyle ki tatlı dilli Farslar ve hüner sahibi Türklerin 

onlar olmadan ağızlarını açmadıklarını da ifade eder: " ...ba'zı ez-ihvân-ı ehl-i kilâ kavâ'id-i 

sarf u ferâ'id-i elfâz u ibârât-ı etrâk-râ be-kısm-ı hoĢî ve tarz-ı dil-keĢî cem'-i û-râ nümûde 

kitâb-ı nisâb-ı esâmî tecrîdü'l-lugât der-dârü's-saltanat Kazvîn tedvîn sâhtem ve be-gayr-ı 

makâl-i kesîrü'l-isti'mâl .....ez-ricâl ne-perdâhtem ki tâ Fârisiyân-ı Ģîrîn-zebân ve Türkân-ı 

hüner-pîĢegân bedân dehân güĢâyend..."   (2a) 

Bu cümlelerden müellifin, Farsların ve Türklerin gündelik hayatta sıklıkla 

kullandıkları kelime, kelime grubu, cümleler, deyim ve atasözlerini eserinde bir araya getirme 

amacı taĢıdığını söylemek mümkündür. 

Eserin kaleme alınma tarihinin H. 1264 olduğu mukaddimede Ģöyle dile getirilir: 

Nâzım be-în kitâb-ı zebân-râ ber-güĢûd 

    Târîh der-hezâr u dü sad Ģast u çâr bûd (3a) 

Tecrîdü'l-lugât, diğer manzum sözlükler gibi bahir baĢlıkları verilerek bu bahirler 

altında kıt'alar Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Her sayfanın baĢında ise bir Türkçe atasözü ve satır 

altı Farsça çevirisi yer almaktadır. Satır altı Farsça çevirisi yapılan atasözlerinin 147 adet 

olduğu görülmüĢtür. Bu atasözlerinden bazıları Ģunlardır: 

Anasına bah kızını al kıragına bah bezini al 

Be-mâdereĢ nigâh kon duhtereĢ-râ be-gîr be-kenâreĢ nigâh kon k'zibâeĢ-râ be-gîr (16a) 

 KoĢman d...ı ĢiĢdi kaykusı bize düĢdi 

Hem-sâyeem-râ hâyeeĢ verem kerd hasiyeeĢ ber-mâ üftâd (16b) 

Yoksul akçe tabarır tanmaz  

Bî-çîz pul peydâ koned kücâ peydâ koned (19b) 

Öz gözinde ohı görmez özge gözinde tügi görür  

Der-çeĢm-i hod tîr-râ nemî-bîned der-çeĢm-i dîgerî mû-râ mî-bîned (21b) 

Birin gördün gözi kırık sin de ol göz kırık 
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Yekî-râ dîdî çeĢmeĢ kûr-nümâ tu hem bâĢ çeĢm-i kûr-nümâ (22a) 

Gözsiz kuĢın yuvasın sârî öz elinen tiker 

Bî-çeĢm-i murg-râ âĢiyâneeĢ Hudâ be-yed kudret-i hod dürüst mî-koned (29a) 

Bizim gelin bizden kaçar üzün dutar günin açar 

Mâ-râ 'arûs ez-mâ mî-gürîzed rûyeĢ mî-gîred gûneĢ-râ vâ mî-koned (36a) 

Bir deli kuyıya taĢ taldı yüz bilici çıkartabilmedi 

Yek-dîvâne be-çâh seng endâht sad-dânâ bîrûn âverden ne-tevânest (37b) 

Her varağın baĢında yukarıda birkaçını verdiğimiz atasözlerinin Farsça çevirisi 

yapıldıktan sonra genellikle bu atasözüyle anlamca ilgili sözcüklerin Farsça karĢılıklarının 

verilmesine dikkat edildiği görülmüĢtür. Belki de bu yol kelimelerin akılda kalmasını 

kolaylaĢtırıyordu. Nitekim Gülhan çalıĢmasında: "Tenasüp en çok yapılan sanattır, bir ölçüde 

kelime ezberleme ve öğrenmeyi kolaylaĢtıracak yol olarak görülmüĢtür" (Gülhan, 2010, 221) 

der.   

Eserin dil varlığına bakıldığında hem var olan kelimeler hem de cümle kuruluĢu 

bakımından eserin Azerbaycan Türkçesi özelliği gösterdiği söylenebilir. Kelime varlığından 

birkaç örnek verecek olursak: "kırag (16a), sın- (16a), tabĢurup (17a), kıĢgırık (19a), kabag 

(20b),  öz (20b-21b), okĢa- (21b), yahıĢda- (22b), yuvın- (24a), hardan (33a). 

Eserde atasözleri ve deyimlerin haricinde günlük hayatta kullanılan bazı cümle veya 

cümleciklere de yer verildiği görülmüĢtür. Bu cümlelerin konuĢmayı da oldukça 

kolaylaĢtırabileceği söylenebilir:  

Geldi gelin âmed arûs 

Yüzini öp rûyeĢ be-bûs 

Bir üç akçe yek ĢeĢ fülûs 

Ġtdin ĢâbâĢ kerdî nisâr 

Olaydı kâĢ mî-Ģudî 

N'olaydı ey çi mî-Ģudî 

Dolaydı ey pür mî-Ģudî   (22a) 

Suyın tökme âbeĢ me-rîz (23a) 

Kaldım iĢden mândem zi-kâr (24a) 

Eserde Türkçe kelime ve masdarların Farsça karĢılıklarının verildiği örneklerin günlük 

hayatta kullanılan kalıp cümleciklerin çevirilerine oranla daha az olduğu görülmüĢtür. 

Bildirinin sınırlarını aĢacağından tümüne bu çalıĢmada yer verilememiĢtir. Sadece eserin diğer 
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manzum sözlüklerin arasındaki konumu bağlamında bazı değerlendirmeler yapılmıĢtır. 

SONUÇ 

Eserin mukaddime bölümünden yola çıkılararak H. 1264/M. 1847-1848 yıllarında 

tertip edildiği anlaĢılmıĢtır. 

Dil özelliklerine bakılacak olursa Ġran'ın Azerbaycan sahasına ait olduğu 

düĢünülebilir. 

ÇalıĢmamıza dahil etmediğimiz çoğunluğu Farsça derkenarların pek çok gramer 

bilgisi verdiği görüldü ve incelenmeye değer özellikleri olduğu anlaĢıldı. 

Üzerinde diğer çalıĢmalara oranla daha az durulan manzum sözlüklerin değeri, dile ve 

kültüre olan katkısı bu çalıĢmayla da görülmüĢ oldu.  

Bu çalıĢmayla, dil eğitimi ve öğretiminde manzum sözlüklerin rolü bir defa daha 

görülmüĢ oldu. ÇalıĢılmayı bekleyen pek çok Farsça-Türkçe manzum sözlük olduğu 

düĢünülürse, bu sözlüklerin bilim dünyasına kazandırılması hem dil varlığımız hem de dil 

eğitimi için oldukça önem taĢımaktadır.  
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