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Giriş

Nazmın akılda kalıcılığı destekleyen ahenk ve tınısından fay-
dalanarak çocuklara farklı bir dilin kullanımı sık olan kelime-
lerini hafızada tutmayı amaçlayarak öğretme çabasının bir so-
nucu olan manzum sözlükler ilk kez Arap dilciler tarafından 
XI. yüzyılda kullanılmıştır. (Öz, 2010: 52-53)

Klasik Türk edebiyatında 60’ın üzerinde bulunduğu çeşitli 
kaynaklarca teyit edilmiş bir bilgi olan manzum sözlüklerin 
mensur sözlüklere nispeten kelime harekeleri, kelime ve gra-
mer bilgileriyle bahir ve vezin bilgileri, konusunda eksik ka-
lan yönleri bulunmaktadır. Bu sebepten yazılan şerhlerle söz 
konusu olumsuzluklar giderilmeye çalışılmıştır.

Sadece Klâsik Türk edebiyatı için değil, ihtiva ettikleri ke-
limeler düşünüldüğünde Türk sözcükbiliminin de mühim kay-
nakçalarından sayılması gereken manzum sözlükler “medrese, 
dergâh ve mekteplerde, alet dersleri arasında okutulmuştur. Bu 
tarz dil öğretiminde bir sözlük yeterli görülmemiş, birden fazla 
sözlük okutulmuştur. Verilen eğitimin düzeyine göre okutulan 
ya da okutulacak olan sözlükler bir a getirilmiş ve bu şekilde 
manzum sözlük mecmuaları oluşturulmuştur”. (Öz, 2010)
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Böyle bir eğitim metodunun ürünü olması hasebiyle ehem-
miyet kazanan Nazmu’l-Esâmî’nin on altıncı yüzyılda yazıl-
mış manzum sözlüklerin derlendiği mecmualar arasında yer 
almasından ötürü bu yüzyıla ait olduğu söylenebilir.

Sözlüğün nüshaları nadirdir. Belirlenen nüshalarda İstan-
bul, Belediye Kit. M. Cevdet bölümü 104 Nu.da kayıtlı olan 
kopyası dışında diğerlerinde istinsah kayıtları belirtilmemiş-
tir. Söz konusu kayıt 1064/1654 tarihlidir.

Bu metin Süleymaniye Nüshası esas alınarak gerçekleşti-
rilmiştir. Süleymaniye Nüshası’nın yanı sıra yine aynı kütüp-
hanede bulunan Reşid Efendi Nüshası ve Serez Nüshaları da 
dikkate alınarak karşılaştırmalı bir metin ortaya konulmaya 
çalışılmıştır.

Söz konusu eserin Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi ile 
Milli Yazmalar Kütüphanesi ve Tunus Milli Kütüphanesi ol-
mak üzere üç nüshası daha bulunmaktadır.

Eserin belirlenen diğer nüshaları şöyledir: Erzurum Ata-
türk Ünv. S. Özege Ktp ASL 286; İst., Belediye Ktp. M. Cev-
det 0.104 (1064), K. 260/2; Süleymaniye Ktp. Reşid Ef. 977/5, 
Serez 4017/3, Süleymaniye 876/3.

Mesnevi tarzında yazılmış girişin ardından gelen sözlük 
bölümü çoğunlukla “kıt˘a” ya da “bahir”lere ayrılmıştır. Kıt˘a 
ve bahir isimleri genelde Arapçadır ve başlık olarak nitelendi-
relebileceğimiz bu dizeler ilgili kısımdaki mevcut vezin bilgi-
sini de vermektedir. Reşid Efendi ve Serez Nüshaları’nda bu-
lunan hâşiyeler Halimî imzasıyladır.

Halimî adıyla meşhur Lutfullah b. Ebû Yusuf el-Halimî, 
Fatih Sultan Mehmed ile II. Bayezid dönemlerinde yaşamış 
ve II. Bayezid’e hocalık yapmıştır. Fatih döneminde Sivas’ta 
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kadılık görevinde bulunmuştur. Fars dilini en iyi derecede bi-
len başarılı bir sözlük yazarı olarak tanınıp kabul görmüştür. 
Halimî’nin Bahrü’l-Garâyib dışında Lugat-ı Halimî (Bah-
rü’l-Garâyib’in ikinci ve üçüncü bölümlerinin şerhidir) ve Ni-
sarü’l-Mülk (Lugat-i Halimî’nin birinci cildinin özetidir) ad-
larında iki Farsça-Türkçe sözlüğü daha vardır. (Erkan, 1997)

Hâşiyelerde Lüccetu’l-˘Acem adlı bir sözlük ve Ni˘metu’l-
lah şeklinde anılan Lugat-ı Ni˘metu’llah adlı bir başka sözlük 
kaynak olarak zikredilmiştir.

Müellif, Farsça’nın temel bazı gramer bilgilerini; sayı-
ları, gıda adlarını, hayvan ve bitki isimlerini, günlük hayatta 
sıklıkla karşılaşılan aletleri 1 Türkçe ve bazen nadir de olsa 
Arapça veya yine Farsça karşılıklarıyla veren 2; kimi kelime-
lerinin yakın anlamlarına dikkat çeken 3; az sayıda dahi olsa 
birkaç fiilin mazi ve muzari kök ve çekimli hallerini, kısa ve 
1 Teber balta, keser tīşe 36. beyit. (Süleymaniye Nüsha’sı: 43b/07)
2 Arapça-Farsça: “Kenk kūzdur, güng dilsiz, kink dé ķart oġlana/ 

Ĥıšmī ĥīrū rez u kek, ebrū-yı ŝanemdur estereng”; kenk: Ar. Kam-
bur; kūz: F. Kambur; ĥıtmī: Ar. Hatmi; ĥīrū: F. Hatmi/ burc adı-
dur küngüre (burc:Ar.; küngüre: F.)/ “deşne ĥancer”; deşne: F. 
Hançer, kama; ĥancer: Ar. Hançer/ Tāb şu˘le; tāb: F.Işık, parıltı; 
şu˘le: Ar. Işık/ Şekdür gümān; şek: Ar. şüphe; gümān: F. şüphe/ 
ģikāyet fesāne: ģikāyet: Ar. Hikāye; fesāne: Fr. Hikaye/ şengerf 
zincifre: şengerf: F. Sülüğen; zincifre: Ar. Sülüğen
Farsça-Farsça: “Kilīd, medeng” (F.-F.: Kilit) ; “Gūzgānī saĥtiyān” 
(F.-F.: Keçi derisi); “efser, tāc” (F.-F.: Taç); “kūra-maz şīre-dūġ” 
(F.-F.: Ekşimiş süt ile yapılır, ayran); “baĥye nigende” (F.-F.:Di-
kiş, dikme); “herānī levīd” (F.-F.: Büyük tencere, kazan); “cān revān” 
(F.-F.: Can); “kelem kerenb” (F.-,F.: Lahana); “mencu mercumek” (F.-
F.: Mercimek)

3 “miyān-bend oldı ķuşaķ hem kemer”

xiii

Sonuç

Türk dilinin belli bir yüzyıl içindeki söz varlığını sergileme-
siyle beraber ilgili döneme ait arkaik kelimeleri de içermesi 
açısından bizim için eşsiz bir başvuru niteliği gösteren “söz-
lükler, bir dilin söz varlığının korunması için de büyük önem 
taşımaktadırlar. Çünkü dillerin söz varlığı, sadece bir dilde 
birtakım seslerin bir araya gelmesiyle kurulmuş simgeler ola-
rak değil, aynı zamanda o dili konuşan toplumun kavramlar 
dünyası, maddi ve manevi kültürünün yansıtıcısı, dünya gö-
rüşünün bir kesiti olarak düşünülmelidir”. (Aksan, 2006: 7)

Türkçenin 16. yüzyıla ait söz varlığını yansıtan Naz-
mu’l-Esâmî adlı eseri günümüz harflerine aktarırken amacı-
mız; öğrenmeyi zevkli, hafızaya almayı etkili hâle dönüştüren 
manzum sözlüklerden birini gün ışığına çıkararak Türk dilinin 
eşsiz dağarcığına olumlu katkı sağlayabilmektir.
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Kaynakça

˘Abdülhamid (Hamidüddin)-i Sivası, Lüccetu’l-˘Acem
Doğan Aksan, Türkçenin Söz Varlığı, Engin Yayınevi, Ankara 2006, s. 7.
Erkan Mustafa, İslam Ansiklopedisi, Bahrü’l-garâib adlı Fars-

ça-Türkçe sözlüğüyle tanınan dil âlimi, fakih, şair ve tabip, yıl 
1997, cilt: 15, s. 341-343

Ni˘metu’llah b. Ahmed b Mübarek er-Rumi, Lugât-ı Ni˘metu’llah, 
tlf. 947 / 1520

Öz Yusuf, Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Sözlükler, TDK yayınları, 
2010 “Yabancı dilde metin okuma aşamasına gelme süresini kı-
saltmak, sözcük ezberini ve dil öğrenimini kolaylaştırmak gibi 
amaçlarla kaleme alınmış olan bu sözlükler dil öğretiminde bir 
ders kitabı olarak okunmuş ve okutulmuştur.”

Hāźā luġatu  
bi-smi’llāģi’r-raģmani’r-raģīm  

Nažmu’l-Esāmī

Süleymaniye Nüshası 42b. Başlık: ĥāźā kitāb-ı 
Nažmu’l-Esāmī (Serez Nüshası)

Çeviriyazı
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Çü bismillāh pes elģamdüli’llāh 
Diyelüm hem tevekkelnā ˘alā’llāh

Anuŋ birligine étdük şehādet 
Ķılalum Muŝšafāya bī-nihāyet

3. Ŝalāt 1 u midģat u bī-ģad śenālar 
Daĥı āŝģāb u ālīne du˘ālar

Édelüm cān u göŋülden revāne 
Ki cisme ķut ire ķuvvet revāne

Sen imdi diŋle ey nāzik šabī˘at 
Bilesin kim nécedür 2 bu ŝanī˘at

6. Luġatdur çün ķamu ˘ilmün kilīdi 
Ki bizden öŋ gelenler böyle dédi

Saŋa evvel ne gerek aŋla pes sen 
Luġat taģŝīline eyle heves sen

Ki tā dil bilmeyince her milelden 
Ŝaģīģ olmaz ˘ibāret her 3 ˘ilelden

1 śalavat (Reşid Efendi Nüshası)
2 Süleymaniye Nüshası’nda نجاا ; Serez Nüshası’nda نجه; Reşid 

Efendi Nüshası’nda نيجه
3 Serez Nüshası هسر
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9. Ta˘allüm étmeden Tāzī luġat bil 
Münāsibdür çü źihne Fārisī dil

Nitekim Tāzī dilde var feŝāģat 
Olupdur Fārisīde pür-melāģat

˘Acemce cem˘ édüp bir néce esmā 
Getürüp nažma vu eyledüm imlā

12. Anuŋ 4 vérdüm adın nažmu’l-esāmī 
Ki bu resme bulupdur ĥoş nižāmı

Oķuyanlar bunı irsün murāda 
˘Alīye fātiģamızdan burada

Anuŋ ģaķķın éder olsa īśār 
Bula ģaķdan ˘ivaż cennāt u dīdār

El-ķıš˘atü fī-baģri’l-hezeci’l-müseddesi’l-maķŝūr 5

15. Dil-i ˘āşıķ eger nezdīk ögredür 6

Olur bārek ĥayāli éyle mesrūr

Mefā˘īlün mefā˘īlün mefā˘īl 
Hezec baģri müseddes geldi maķŝūr 7

Ĥudā Taŋrı vu Taŋrılıķ Ĥudāyī 
Kişi kendüye gelmeklik ĥod-āyī

4 anuŋ (Reşid Efendi ve Serez Nüshaları’nda)
5 Ķı˘ša der baģr-i hezec müseddesu’l-maķśūr (Reşid Efendi, baş-

lık); El-ķıš˘atu’l-evvelī fī-baģri’l-müseddesi’l-maķśūr (Serez Nüs-
hası, başlık)

6 Süleymaniye Nüshası 43a
7 Bu iki beyit Süleymaniye ve Serez’de var, fakat Reşid Efendi 

Nüshası’nda yok.
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Çü yaġlu çerb oldı beste baġlu 
Bile bā hemdür ayrılıķ cudāyī

18. Behişt uçmaķ, šamū dūzaĥ, yavuz bed 
Géçe şeb, rūz gündüz, meh bil ayı

Güneşdür āf-tāb u miģr u ĥūrşīd 
Eyü tedbīrlikdür nīk-rāyī

Zemīn yer, āsmān gökdür bulut mīġ 8

Sepīd aķdur siyāh aŋla ķarayı

21. Ŝaru zer-rū, kebūd gökdür ķızıl surĥ 
Yeşildür sebz u ķandasın ķocāyī

Öri durġıl démek ber-ĥīz u gīr dut 
Surūd ır, ırlamaķlıķdur serāyī

Bozorgī ululıķ, beglik emīrī 
Tevānger bay u yoĥsullıķ 9 gedāyī

24. Çeviklik çīregī 10 tīzī yeynilik 
Revān aķar u yilek, geçmek revāyī

8 “mīġ” bulut seģāb ma˘nāsına Ģalimī (Reşid Efendi ve Serez Nüs-
haları, hāşiye)

9 yoĥsullıķ (Reşid Efendi);yoġsullıķ (Serez Nüshası).
10 Çīregī yüreklü cürˇet ma˘nāsına Ģalimī (Reşid Efendi ve Serez 

Nüshaları hāşiye)



39

Dizin 1

[*]

[*] Dizin sıralaması “a b c ç d e i f g ğ h ı i j k l m n ŋ o ö p r s ş t u ü v 
w y z” şeklinde verilmiştir.
Toplam kelime: 2688 Geçerli kelime: 2688 Geçersiz kelime: 0 
Alt madde: 2296 Madde başı: 2050

ābrū Far. Şeref, itibar, ar, namus
a. (yüz suyı ābrū) 43b/15
[=1]

˘Acemce Acem dili, farsça
a. 42b/12
[=1]

acı Tadı ağızda yakıcı bir etki 
bırakan, dile alınan duygu-
lardan tatlının karşıtı olan.
a. (telģ acı) 45b/13
[=1]

aç- Bir şeyi kapalı, örtülü, ki-
litli veya bağlı durumdan 
çıkarmak.
a.-up (du˘āya el açup) 49a/10
[=1]

A a

āb Far. Kuru üzüm suyu için 
kullanılmıştır. “mavīz āb oldu”
a. 47b/16
[=1]

ābdān Far. Kovuk, mesane an-
lamında kullanılmıştır.
a. (ķovuķ ābdān) 49a/01
[=1]

ābgīne Far. Cam, sırça.
a.+sırça 47a/07
[=1]

ābī Far. Ayva
a. (ayva ābī) 43b/16
[=1]

ābisten Far. Hamile
a. (yüklü ābisten) 47b/09
[=1]

| Esâmî: İki Dilli Sözlük |
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açıcı Açmak işini yapan; cila-
latma, parlatma.
a. (zidāyende açıcı) 48b/02
[=1]

ad (Eski Türk. āt) İsim.
a.+ı 43a/15, 43b/02, 43b/03, 
43b/03, 43b/04, 44b/16, 45a/06, 
45a/14, 48a/05, 48b/11, 48b/12, 
48b/12
a.+ıdur 43b/16, 45a/05, 45a/12
a.+ın 42b/13
[=16]

˘ādet Alışkanlık, huy, tabiat.
a. (ħūy Ǿādet) 47a/06
[=1]

adım Bir ayağın kaldırılıp az ile-
ride yere basılmasından ibāret 
olan yürüme hareketi, hatve.
a. (gām adım) 46b/06
[=1]

adlu (Eski Türk. ātlıġ) Adlan-
dırılmış.
a. (eyü adlu) 49a/06
[=1]
Namlı.
a. (nāmdār adlu) 47b/17
[=1]

āfāķ (Ar. Ufķ’un çoğul şekli) 
Göğün yerle birleşmiş gibi 
göründüğü kısımlar, ufuklar.
ā.+a 44b/09
[=1]

āf-tāb Far. Güneş.
a. u miģr u ĥūrşīd 43a/06
[=1]

āf-tābī Far. Güneşe ait.
a. 43b/12, 44b/09
[=2]

aġaç (Eski Türk. yıġaç-ıġaç) Ke-
reste, tahta.
a. çūb 43b/05
[=1]

āgāh Far. Basîret sahibi, sırlara 
vâkıf, müteyakkız.
a. (aŋlar kimse āgāh) 48a/13
[=1]

āgende Far. Doldurulmuş, dolu.
a.+dür (ŝucuķ āgende) 46b/08
[=1]

aġır Tartıda çok gelen, karşıtı 
hafif olan; kıymetli, değerli.
a. (girān aġır) 46b/10
[=1]

aġırşaķ (Eski Türk. aġırçaķ) İplik 
eğirirken iğin aşağıya doğru 
düz olarak sarkmasını ve dü-
zenli biçimde dönmesini sağ-
lamak için alt ucuna geçirilen 
tahta, kemik veya mâdenden 
yuvarlak ve şişkin ağırlık; bir 
şeyin üzerinde veya etrafın-
daki tümseğimsi yuvarlak.
a. 45b/16
[=1]

aġız Hayvan ve insanda yü-
zün ön aşağı kısmında yer 
alan, yemeye, içmeye, nefes 
alıp vermeye, ses çıkarmaya, 
konuşmaya yarayan ve sin-
dirim borusunun giriş deliği 
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olan boşluk; bu boşluğun du-
daklarla çevrili olan dış kısmı.
a. dehen 44b/15
[=1]

aġla- (Eski Türk. yıġla-mak- ıġ-
la-mak) Acı, keder pişmanlık 
ve bâzan de sevinçten göz 
yaşı dökmek.
a.-la (be-girī aġla) 44b/07
[=1]

aġra Bir çeşit deri hastalığı; ku-
lak altı tükürük bezleriyle il-
gili, nekefe.
a. (temregidür aġra) 45a/04
[=1]

aġrı (Eski Türk. aġrıġ) Vücu-
dun herhangi bir yerinde de-
rinden ve yaygın bir şekilde 
hissedilen sürekli acı ve ıztı-
rap, sızı, veca.
a. (derd aġrı) 47b/11
[=1]

aġrılu Acılı, ztıraplı, sızılı.
a.+dur (aġrıludur derd-mend) 
46a/08
[=1]

aġsaķ (Eski Türk. aĥsak) Hafifçe 
topallayan, aksayan, topal.
a. (leng aġsaķ) 44a/16
[=1]

aġu Zehir.
a.+dur (zehr aġudur) 45a/04
[=1]

āhek Far. Kireç.
a. (kireç āhek) 43b/14
[=1]

āhen Far. Demir.
a. (demür ahen) 43b/04
[=1]

āhenc Far. Azim, karar, maksat.
a. (ķaŝd āhenc) 47a/11
[=1]

āheng Far. Niyet.
a. (ķaŝd āheng) 43b/14
[=1]

āhenk Far. Ateş.
a. (āzer āhenk) 44a/03
[=1]

āheste Far. Yavaş, ağır, sakin.
a. durur (arķın āheste) 44b/05
[=1]

āĥir Ar. Son, nihayet.
a. (āĥir encām) 49a/06
[=1]

aĥker Far. Ateş koru.
a.+dür (köz aĥker) 46b/07
[=1]

aĥlāķ İnsan tabiatı; iyi huylar, 
insanı mânen yükselten fa-
ziletler.
a.+la 44a/14
[=1]

aĥşam (Genellikle kelimenin 
Soğdca’dan geldiği ileri sü-
rülmüştür) Güneşin batma 
zamanı, günün sonu.
a.+dur (şām aĥşam) 47b/08
[=1]

āhū Far. Ceylan, karaca, ga-
zal, meral.
a. (geyik āhū) 43b/05
[=1]

Tıpkıbasım Örnekleri

Kitapta Süleymaniye 876/3 nüshası referans alınmıştır; 
karşılaştırılan diğer nüshalar ise şunlardır:

Süleymaniye Ktp. Reşid Ef. 977/5,

Serez 4017/3.
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