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Öz 

Yabancılara Türkçe öğretimi alanında, her dönemde farklı saiklerle ve farklı dillere sahip fertlere 

yönelik olarak çeşitli eserler kaleme alınmıştır. Bu eserlerden biri de Misbâh bin Selîm el-

LEBÂBÎDÎ’nin et-Tuhfetü ’l-Hamîdiyye fî ’l-Luğati ’l-Osmâniyye adlı eseridir. Eser; 12 Rebiülevvel 

1312 [=13 Eylül 1894] tarihinde tamamlanmış ve 1314 [1896-1897] senesinde Beyrut’ta Matba‘atü ’l-

Edebiyye’de basılmıştır. Müellifi tarafından “mekātib-i ibtidā’iyye şāgirdānına hediyye” olduğu 

belirtilen bu eser, ana dili Arapça olanlara Türkçe öğretmek maksadıyla yazılmıştır. Osmanlı 

Türkçesindeki “harfler ve telaffuzları”, “harekeler”, “mastarlar”, “müfredat” ve “kelimeler ve 

kısımları” ana başlıklarını ihtiva eden bahse konu eserin sonuna Ta’lîm-i Kırâat adlı eserden iktibas 

edilmiş “okuma metinleri” de dercedilmiştir. Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’nin “mastarlar” bölümünde 

Osmanlı Türkçesinde kullanılan toplam 781 kelime, Arapça ve Farsça karşılıklarıyla birilikte; 41 

temadan müteşekkil olan “müfredat” bölümünde de yine aynı mahiyetteki toplam 1820 kelime; 

Arapça karşılıklarıyla birlikte listelenmiştir. Eserin “kelimeler ve kısımları” bölümünde ise pek çok 

gramer yapısı; çeşitli kısımlar hâlinde ve açıklamalar, örnekler ve Arapça karşılıkları ile birlikte ele 

alınmıştır. Bu çalışmada, adı geçen eser; sahip olduğu hususiyetler bakımından incelenmiş ve 

yabancılara Türkçe öğretimi alanında günümüzde esas alınan ilkeler açısından değerlendirilmiştir. 

Ayrıca; çalışmada, eser ile ilgili daha sağlıklı bir fikir elde edilebilmesi için, eserde kullanılan 

başlıklara ve bu başlıklar alıtında yer alan bazı örneklere de yer verilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, Osmanlı Türkçesi, Arapça, Misbâh el-LEBÂBÎDÎ, 

Tuhfetü ’l-Hamîdiyye 

et-Tuhfetu ’l-Hamîdiyye fî ’l-Lugati ’l-Osmâniyye as a source for teaching 
Turkish to foreigners 

Abstract 

In the field of teaching Turkish to foreigners, various works have been written with different motives 

and for various language speakers in each period. One of these works is et-Tuhfetu ’l-Hamîdiyye fî ’l-

Luğati ’l-Osmâniyye which is written by Misbâh bin Selîm el-LEBÂBÎDÎ. The book was completed on 

12 Rabi‘u ’l-awwal 1312 [=13 September 1894] and printed at Matba‘atu ’l-Adabiyyat in Beirut in 1314 

[1896/1897]. This work which was “dedicated to the students of primary schools” by the author, was 

written for teaching Turkish to Arabic speakers. It contains “letters and pronunciation”, “wovel 

points”, “infinitives”, “nouns”, and “vocables and their parts”. Besides, various “reading texts” 

excerpted from a book called Ta’lîm-i Kırâat [=Reading Exercises] are appended at the end of the 

book. There are 781 words from Ottoman Turkish in “infinitives” section that are listed with their 
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Arabic ve Persian, 1820 words in 41 themes in “nouns” section that are listed with their Arabic 

meanings in Tuhfetu ’l-Hamîdiyye. In “vocables and their parts” section, there are many grammatical 

structures presented with explanations , examples, and Arabic meanings in various units. In this 

study, above-mentioned book was scrutinized in terms of its characteristics and assesed in relation 

to present principles of teaching Turkish to foreigners. Additionally, titles included in the book and 

some of the related examples were presented in the study in order for a healthier assessment of the 

work. 

Keywords: Teaching Turkish to foreigners, Ottoman Turkish, Arabic, Misbâh el-LEBÂBÎDÎ, Tuhfetu 

’l-Hamîdiyye 

Giriş 

Yabancılara Türkçe öğretimi alanında, her dönemde farklı saiklerle ve farklı dillere sahip fertlere yönelik 
olarak çeşitli eserler kaleme alınmıştır. Bu eserlerden en mühimi, hiç şüphesiz Dîvânu Lugâti’-t-
Türk’tür. Kâşgarlı Mahmud tarafından, Araplar’a Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin Arapça kadar zengin 
bir dil olduğunu göstermek maksadıyla 1072-1074 yılları arasında yazılan (Kaçalin, 1994: 446c) bu 
eserden başka zikredilmesi gereken eserlerden biri de telifinin 1294’te gerçekleştiği düşünülen, İtalyan 
tüccarlar ve Alman rahipler tarafından kaleme alınmış olan iki defterden müteşekkil ve içerisinde 
Latince, Farsça ve Kuman Türkçesi sözlük, bazı gramer kuralları ve muhtelif konularla ilgili kelimeler; 
Kuman Türkçesi-Almanca sözlük, Hristiyanlığa dair Kuman Türkçesi ile dua, ilahi ve kırk yedi adet 
bilmeceyi ihtiva eden Codex Cumanicus’tur (Bilgin ve Hacıeminoğlu, 2002: 422b). Ebû Hayyân’ın 
Kitâbü ’l-İdrâk li-lisâni ’l-Etrâk adlı eseri de bu yolda yapılan çalışmaların başta gelenlerindendir. 
1312’de tamamlanmış olan Kitâbü ’l-İdrâk; daha önce telif edilmiş, kelime listelerinden ibaret bazı 
eserlerden farklı olarak Mısır’da konuşulan Türkçenin teorik gramerini ortaya koyan, günümüze kadar 
gelmiş en eski tarihli eserdir (Develi, 2002: 108a). Aynı sahada kaleme alınmış mühim eserlerden biri 
de 1499’da Alî Şêr-i Nevâî tarafından telif edilen, Türkçeyi dönemin hâkim kültür ve edebiyat dili Farsça 
ile karşılaştırıp edebî sanatlar, kelime hazinesi, gramer ve fonetik bakımından Farsçadan üstün 
olduğunu örneklerle ortaya koyan Muhakemetü ’l-Lugateyn adlı eserdir (Bilgin, 2005: 397a).  

Yabancılara Türkçe öğretimi için yazılmış kaynaklar, yalnızca Arapları ve Farsları muhatap alan 
eserlerden ibaret değildir. Bu bağlamda Avrupalıları muhatap alan eserlerden biri, Thomas-Xavier 
BIANCHI’nin 1835-1837 yıllarında yayımladığı iki ciltten müteşekkil Elsine-yi Türkiyye ve 
Franseviyye’niŋ Luġatı / Dictionnaire Turc-Français’tir. BIANCHI, Jean Daniel KIEFFER’nin 
hazırlamaya başlayıp kendisinin birkaç misli genişleterek tamamladığı eserinde Osmanlı Devleti’ne ait 
yer adlarına, Osmanlı tarihi, örf ve âdetleriyle ilgili ansiklopedik maddelere de yer vermiştir. Bianchi bu 
sözlüğüyle Avrupalılar’ın Türkçe öğrenmesine yardımcı olmuş, ayrıca Osmanlılar’ın ihmal ettiği sözlük 
düzenleme işine de katkıda bulunmuştur (Topaloğlu ve Kaçalin, 2009: 412b). Ayrıca, Muhammed-i 
HEVÂYÎ-Yİ ÜSKÜFÎ’nin 1631 yılında kaleme aldığı Maḳbūl-i ‘Ārif adlı Boşnakça-Türkçe manzum sözlük 
de her iki dilin de öğretimi için yazılmış olması dolayısıyla bu alanda zikredilebilecek eserlerdendir 
(Hevâî-yi Üsküfî, 2018: 34). 

et-Tuhfetü ’l-Hamîdiyye fî ’l-Luğati ’l-Osmâniyye 

Yabancılara Türkçe öğretimi maksadıyla kaleme alınmış olan kaynaklardan biri de Beyrut’ta Bābu ’s-
sarāya mevkisindeki Maktabatu ’l-‘Usmāyiyya adlı bir kitapçının sahibi olan Misbâh el-LEBÂBÎDÎ’nin 
(Roper, 2013: 291) et-Tuhfetü ’l-Hamîdiyye fî ’l-Luğati ’l-Osmâniyye adlı eseridir. 
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12 Rebiülevvel 1312 [=13 Eylül 1894] tarihinde tamamlanmış olan (al-Labābīdī, 1314: 172) Tuhfetü ’l-
Hamîdiyye, 1314 [1896-1897] senesinde Beyrut’ta Matba‘atü ’l-Edebiyye’de basılmıştır. 

Eserin başında kısa bir mukaddime olup aynı metin önce Arapça sonra Türkçe olarak kaydedilmiştir. 
Mukaddimede, eserin II. Abdülhamid Han [1876-1909] döneminde kaleme alınması dolayısıyla et-Tuhfetü 
’l-Hamîdiyye fî ’l-Luğati ’l-Osmâniyye şeklinde isimlendirildiği belirtilmiştir. Aynı bölümde, bahse 
konu eserin, resmî lisan olan Osmanlı Türkçesinin memalik-i Osmanîde en ehemmiyetli ve elzem dil 
olması cihetiyle bu dili öğrenmek isteyenlerin kolay ve doğru bir şekilde öğrenmeleri için ve “mekātib-i 
ibtidā’iyye şāgirdānına hediyye” olarak kaleme alındığı da zikredilmiştir (al-Labābīdī, 1314: 3). 

Ana dili Arapça olanlara Türkçe öğretmek için yazılmış olması münasebetiyle, dil bilgisine dair 
kavramların isimlendirilmesinde Arapça usulün esas alındığı eser; toplam 180 sayfa olup beş bap ve 
okuma metinleri, esere yazılan takrizler ile fihristten mürekkeptir. 

Eserin birinci bapında, Osmanlı Türkçesinde müstamel olan harfler ve telaffuzlarına yer verilmiş; ancak 
harflerin telaffuzlarının verildiği kısımda, harflerin tamamı zikredilmemiş yalnızca Osmanlı Türkçesine 
has bazı telaffuzlar açıklanarak örneklenmiştir (al-Labābīdī, 1314: 6-7). 

İkinci bapta harekeler üzerinde durulmuş ve Osmanlı Türkçesindeki sesli harflerin her biri örneklerle 
gösterilmiştir (al-Labābīdī, 1314: 8). 

Üçüncü bapta, mastarlar, sırasıyla -mek’li ve -maḳ’lı olmak üzere iki kısımda listelenmiştir. Her iki 
listede de Arapça kelimeler madde başı olarak kaydedilmiş ve daha sonra sırasıyla ilgili kelimenin 
Türkçe ve Farsça karşılığı verilmiştir. Bazı yakın anlamlı kelimelerin de birlikte verildiği söz konusu 
listelerdeki kelimeler Arap harflerine göre ayrı ayrı tasnif edilmekle birlikte kelimelerin sıralanmasında 
harf sırası takip edilmemiştir. Üçüncü bapta; ilk kısımda 369, ikinci kısımda 412 olmak üzere toplam 
781 adet Osmanlı Türkçesine ait kelime yer almaktadır (al-Labābīdī, 1314: 9-54). 

Dördüncü bap; “Müfredat”, rütbeler ve rütbelere göre kullanılan unvanların gösterildiği üç fasıldan 
mürekkeptir. “Müfredat” faslı, Arapça kelimelerin madde başı olarak kaydedildiği ve daha sonra ilgili 
kelimenin Türkçe karşılığının verildiği 41 kısımdan oluşmaktadır. Söz konusu kısımlarda, üçüncü bapta 
da olduğu gibi, bazı yakın anlamlı kelimeler birlikte verilmiş ve kelimelerin sıralanmasında harf sırası 
takip edilmemiştir. Dördüncü babın birinci faslında; dinî ıstılaha dair 56, gayrimüslimlere ait dinî 
ıstılaha dair 22, insanın azalarına dair 150, akrabalık adlarına dair 66, giyeceklere dair 95, insanın 
sıfatlarına dair 148, beş duyuya dair 6, yiyeceklere ve içeceklere dair 116, tahıllara dair 24, baharatlara 
dair 19, renklere dair 27, okula dair 45, mevsimlere dair 4, tabai‘-i erbaaya dair 4, anasır-ı erbaaya dair 
4, ana ve ara yönlere dair 8, gezegenlere ve yıldızlara dair 9, burçlara dair 12, günlere ve bayramlara dair 
28, kamerî aylara dair 12, şemsî aylara dair 15, insana dair 10, nefsin hâllerine dair 28, mesleklere dair 
136, ağaçlara, meyvelere ve çiçeklere dair 89, semaya dair 40, arza dair 52, sulara dair 18, zamana dair 
42, mekâna dair 18, hastalıklara dair 79, madenlere ve taşlara dair 65, evin kısımlarına dair 36, ev 
eşyalarına dair 33, mutfak araç gerecine dair 61, kuşlara dair 59, kara hayvanlarına dair 46, haşerata 
dair 32, deniz hayvanlarına dair 28, askerî ıstılaha dair 47, denizciliğe dair 31 olmak üzere toplam 1820 
adet Osmanlı Türkçesine ait kelime Arapça karşılıklarıyla birlikte yer almaktadır. Ayrıca; dördüncü 
babın ikinci faslında 22 rütbeye, üçüncü faslında ise rütbelere göre kullanılan 25 unvana yer verilmiştir 
(al-Labābīdī, 1314: 55-115). 
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“Kelimeler ve Kısımları” adlı son bap, kendi içinde dokuz baptan müteşekkildir. Birinci bap, sırasıyla; 
özel ve cins isimlerin, ismin hâllerinin, Türkçe tamlamaların, Farsça tamlamaların, Farsça çokluğun ve 
Türkçe +lIK ekinin açıklamalar, örnekler ve Arapça karşılıkları ile ele alındığı 6 fasıldan mürekkeptir. 
İkinci babın ilk faslında, işaret zamirleri2, hâl eklerini almış biçimleriyle ve Arapça karşılıkları ile birlikte 
gösterilmiştir. Aynı babın ikinci faslı ise sayılar ile ilgili 4 kısımdan meydana gelmektedir. İlk kısımda 
asıl sayılar basamaklara göre tasnif edilerek Arapça ve Farsça karşılıklarıyla birlikte sıralanmıştır. İkinci 
kısımda kesir sayı sıfatları, Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça ve Farsça sıfatlar ile birlikte 
kaydedilmiştir. Üçüncü kısımda sıra sayı sıfatları, dördüncü kısımda ise üleştirme sayı sıfatları; 
açıklamalar, örnekler ve Arapça karşılıkları ile birlikte gösterilmiştir. Üçüncü bap; semaî ve kıyasî 
sıfatlar, pekiştirme sıfatları, miktar zarfları3, +lI ve +CI ekleri ile küçültme ekleri hususlarında 
açıklamalar, örnekler ve Arapça karşılıkları ile birlikte ele alınmış olan 6 fasıldan meydana gelmektedir. 
Dördüncü bap, 5 kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, şahıs zamirleri, hâl eklerini almış biçimleriyle 
ve Arapça karşılıkları ile birlikte gösterilmiştir. Ayrıca, bu kısmın sonunda şahıs zamirlerinin +sIz eki 
almış biçimlerine de yer verilmiştir. İkinci kısımda iyelik ekleri, üçüncü kısımda bildirme ekleri4, 
dördüncü kısımda şahıs ekleri, beşinci kısımda +ki eki; açıklamalar, örnekler ve Arapça karşılıkları ile 
birlikte kaydedilmiştir. Ayrıca; dördüncü babın sonunda şahıs zamiri, ilgi eki, +ki eki ve hâl eklerinden 
oluşan örnekler, liste hâlinde sıralanmıştır. Beşinci bap, 8 fasıldan mürekkeptir. Birinci faslın birinci 
kısmında -mAK eki; ikinci kısmında +lA-mAK eki; üçüncü kısmında +lA-n-mAK, +lA-ş-mAK ekleri; 
dördüncü kısmında etmek ve olmak yardımcı fiilleri; beşinci kısmında ise sırasıyla +lIK, -mA, -Iş, -m, -
mA- ekleri açıklamalar ve örneklerle birlikte ele alınmıştır. İkinci fasıl 9 kısma ayrılmış ve bu fasılda -
sırasıyla- emir kipi, emir kipinin olumsuzu, görülen geçmiş zaman ve öğrenilen geçmiş zaman, geniş 
zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, gereklilik kipi, istek kipi ve şart kipi üzerinde durulmuştur. 
Üçüncü fasılda olumsuzluk eki -mA-, dördüncü fasılda soru parçacığı mI, beşinci fasılda -l-, -n- meçhul 
(edilgen) fiil ekleri; açıklamalar, önceki fasılda üzerinde durulmuş olan -emir kipi hariç- her bir zaman 
veya kip şekli ile kulanılmış biçimleri ve Arapça karşılıklarıyla birlikte kaydedilmiştir. Altıncı fasılda 
keşke ile oluşturulmuş temenni (dilek) yapıları açıklanıp örneklenmişken yedinci fasılda -r-, -t-, -DIr- 
müteaddi (ettirgen) fiil ekleri, sekizinci fasılda ise -ş- müşareket (işteş) eki; açıklanarak zaman veya kip 
şekli ve şahıs eki ile kulanılmış biçimleri ve Arapça karşılıklarıyla birlikte ele alınmıştır. Altıncı babın 
birinci faslında hikâye, rivayet ve şart kısımları içerisinde ek fiil, ikinci fasılında üç kısım hâlinde -
sırasıyla- yeterlik fiili, tezlik fiili ve olmak yardımcı fiili; açıklamalar, zaman veya kip şekli ve şahıs eki 
ile kulanılmış biçimleri ve Arapça karşılıklarıyla birlikte gösterilmiştir. Üçüncü fasılda -dIK ve -AcAK 
ekleri, dördüncü fasılda ise -ArAK eki; açıklamalar, örnekler ve Arapça karşılıklarıyla kaydedilmiştir. 
Yedinci bap, iki fasıldan meydana gelmektedir. Birinci faslın birinci kısmında -An ve -IcI ekleri, ikinci 
kısmında -An ekinin -l- meçhul ekiyle kullanımı, üçüncü kısmında -GAn ve -GIC ekleri, dördüncü 
kısmında -K, -GIn ekleri ve beşinci kısmında da -GI eki; açıklamalar, örnekler ve Arapça karşılıklarıyla 
birlikte gösterilmiştir. İkinci fasılda ise beş kısım hâlinde -Ip; -dIKçA, -dIKdA; -IcAK; -IncA ve -AlI ekleri 
aynı şekilde ele alınmıştır. Sekizinci babın birinci faslında müphemâta (belirsiz sıfatlara ve zamirlere) 
dair açıklamaların, örneklerin ve Arapça karşılıklarının yanı sıra kendi zamirinin hâl ekleriyle birlikte 
kullanımı da gösterilmiştir. İkinci fasılda -yine aynı konu çerçevesinde- Farsça ḫvud [=kendi], berāy [=için] 
ve çi [=ne] kelimelerine değinilmiştir. Üçüncü fasılda ise 63 Farsça kelime ve bunların Arapça 
karşılıklarından oluşan bir kelime listesine yer verilmiştir. Dokuzuncu babın birinci kısmında bazı 
edatları, bağlaçları, ünlemleri, ekleri ve bu unsurların açıklamalarını, örneklerini ve Arapça 

                                                             
2  Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’de: ismu ’l-işārati. 
3  Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’de: ṣifatu ’l-mubālaġati. 
4  Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’de: ḍamīru ’n-nisbī. Burada kastedilen, Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’de yer verilen “şairim, şairsiŋ, …” 

örneklerindeki eklerdir (Deny, 2012: 320; Ergin, 2019: 315). 
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karşılıklarını muhtevi 80 kelimelik bir liste; ikinci kısmında ise aynı çerçevedeki 24 Farsça unsuru havi 
aynı mahiyette bir liste yer almaktadır (al-Labābīdī, 1314: 116-150). 

Eserin “Kelimeler ve Kısımları” bölümünden sonra, Kitapçı Arakel (Tozluyan) tarafından kaleme alınan 
ve Muallim Naci’nin musahhihi olduğu5 Ta’lîm-i Kırâat adlı, dört kısımdan oluşan derleme eserin birinci 
kısmındaki6 ilk on okuma metni iktibas edilmiş ve bahse konu metinlerin her bir cümlesinin karşısında 
Arapça tercümesi de verilmiştir. Söz konusu metinlerin başlıkları şunlardır: “Mektebe Devām”, 
“Büyümek”, “Vaḳt”, “Nesā’iḥ”, “Tefekkür ve Teşekkür”, “İnsānıŋ Sā’ir Ḥayvānlardan Farḳı”, “Nebātāt”, 
“Arż”, “Nafaḳa” ve “Ṣan‘at” (al-Labābīdī, 1314: 151-171). 

Okuma metinlerinden sonra yer alan hatimede eserin tebyizinin müellif tarafından 1312 senesi 
Rebiülevvel’inin 12. günü tamamlandığı belirtilmiştir (al-Labābīdī, 1314: 172). Eserin son bölümünde 
ise takrizler (al-Labābīdī, 1314: 173-177), fihrist (al-Labābīdī, 1314: 178-180) ve hata-sevap cetveli (al-
Labābīdī, 1314: 180) bulunmakatadır. Eserin sonuna dercedilmiş toplam 7 takriz mevcut olup bahse 
konu takrizlerin müellifleri şunlardır: Şevket Paşa, Şeyḫ ‘Abdu’llāh el-Ḫorāsānī, Ālūsī-zāda as-Sayyid 
‘Alī ‘Alā’u ’d-dīn al-Ḥusaynī al-Baġdādī, Şayḫ Muḥammad al-Kistī, nişancı taburu kâtibi Muḥammed ‘Alī 
Efendi, zabitan-ı askeriyeden Beyrutlu Mer‘ī-zāde Reşīd Efendi, Beyrut vilayeti idare meclisi kalemi 
kâtiplerinden Muḥammed Beşīr Efendi. 

Yabancılara Türkçe öğretimi ve Tuhfetü ’l-Hamîdiyye 

Yukarıda zikredilen hususiyetlerinden hareketle, yabancılara Türkçe öğretimi bağlamında 
değerlendirildiğinde Tuhfetü ’l-Hamîdiyye ile ilgili şunlar söylenebilir: 

Eserin birinci babında, Osmanlı Türkçesinde müstamel olan harflere ve bu harflerden bazılarının 
Osmanlı Türkçesine has telaffuzlarına dair açıklamalara ve örneklere yer verilmiş olması; ikinci babında 
harekeler üzerinde durulması ve Osmanlı Türkçesindeki sesli harflerin her birinin örneklerle 
gösterilmesi; dil öğretimine -tabii olarak- harflerin ve seslerin kavratılması ile başlanması; eserin dikkati 
çeken özelliklerindendir. Eserin birinci babında Osmanlı Türkçesindeki harflerin tamamının 
telaffuzlarına yer verilmemiş olması; Osmanlı Türkçesinin yazımında Arap harflerinin kullanılması ve 
söz konusu eserin de ana dili Arapça olanlara Türkçe öğretmek için yazılmış olması münasebetiyle, eser 
için bir eksiklik olarak değerlendirilmemelidir. Ayrıca; eserde, Osmanlı Türkçesinde müstamel bazı 
kelimelerin harekelenerek kaydedilmiş olması da kelimelerin telaffuzlarının doğru öğretilmesi 
açısından mühimdir. Eserin ilk iki bölümünün, zikredilen bu hususiyetleri bağlamında, yabancılara 
Türkçe öğretimindeki genel ilkelerden biri olan telaffuza önem vermeye (Barın, 2004: 24) muvafık 
olduğu görülmektedir. 

Yukarıda tafsilatlı bir şekilde zikredildiği üzere Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’nin mastarların ele alındığı 
üçüncü babında Osmanlı Türkçesinde kullanılan toplam 781 kelime, Arapça ve Farsça karşılıklarıyla 
birlikte; dördüncü babının 41 kısımdan müteşekkil olan “Müfredat” faslında ise yine aynı mahiyetteki 
toplam 1820 kelime, Arapça karşılıklarıyla birlikte listelenmiştir. Gerek mastarları konu alan bap gerek 
“Müfredat” faslı incelendiğinde, bazı kelimelerin yakın anlamlılarının gösterilmiş olduğu söz konusu 
bölümlerin, günlük hayatta kullanılan ve yeni bir dil öğrenen kişinin ihtiyaç duyacağı kelimeleri muhtevi 
                                                             
5  Bahse konu eser, Muallim Naci’ye de nispet edilmektedir (Uçman, 2005: 317a). Ancak eserin hem kapağında hem de 

mukaddimesinde Muallim Naci’nin eserin musahhihi olduğu zikredilmiştir (Kitābcı Arakel, 1301: 6). Arakel Tozluyan, 
yayımladığı katalogda da eser ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuş ve bir derleme olan bu eserin musahhihinin Muallim 
Naci olduğuna dair kayıt düşmüştür (Kitābcı Arakel, 1304: 42). 

6  Ta’lîm-i Kırâat’in bu kısmı daha sonraki baskılarda Ta‘līm-i Ḳırā’at - Ma‘lūmāt-ı İbtidā’iyye ve Neṣāyiḥ-i Nāfi‘a adıyla 
yayımlanmıştır. 
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olduğu görülmektedir. Bu hususiyeti ile bahse konu bölümde yabancılara Türkçe öğretimindeki temel 
ilkelerden biri olan verilen bilgi ve örneklerin hayata uygunluğu ilkesine (Barın, 2004: 23) riayet 
edildiği anlaşılmaktadır. 

Eserin “Müfredat” faslının tek bir liste şeklinde düzenlenmeyerek temalara ayrılmış olması ise 
yabancılara Türkçe öğretimi açısından eserin en mühim taraflarındandır. “Müfredat” faslındaki kelime 
listesindeki temaların sıralamasında mühim görüldüğü için ilk sırada dinî ıstılaha yer verildiği 
anlaşılmaktadır. Dinî ıstılahtan sonra insanın azaları, akrabalık adları, giyecekler gibi dil öğretiminde 
ilk sıralarda yer alması muvafık görülebilecek kelimelere yer verilmişse de gezegenlere ve madenlere, 
evin kısımları ve ev eşyalarından önce yer verilmesinden de anlaşılacağı üzere söz konusu listenin 
yabancılara Türkçe öğretimindeki temel ilkelerden biri olan basitten karmaşığa, somuttan soyuta 
gitme ilkesine (Barın, 2004: 23) tam manasıyla uygun bir yapı ihtiva ettiği söylenemez. 

Eserde, hem mastarları konu alan baptaki hem de “Müfredat” faslındaki kelime listelerinde Arapça 
kelimeler madde başı yapılmış ve sonra bu kelimelerin Türkçe karşılıkları verilmişken gramere dair 
unsurların ele alındığı kısımda söz konusu ögenin önce Türkçesi sonra Arapçası verilmiştir. Bu hususla 
ilgili olarak; öğretilen dile ait unsurlar asıl malzemeyi teşkil ederken, öğrenenin ana diline ait unsurlar 
ise bunların açıklayıcıları mahiyetinde olduğu için gramere dair kısımdaki tercihin daha doğru olduğu 
söylenebilir. 

Ana dili Arapça olanlara Türkçe öğretmek için yazılmış olması sebebiyle, eserde zikredilen her bir 
Türkçe kelime ve ibare her durumda Arapça karşılığı ile birlikte ele alınmış; ancak mastarlar, 
tamlamalar, sayılar ve zamirler kısımlarında bahse konu kelimelerin Farsçasına da yer verilmiştir. 
Eserin tamamında Farsça kelimelerin yer almamasının ve yer verilenlerinin de Osmanlı Türkçesinde 
müstamel olanlardan seçilmiş olmasının, konuların sadece ilgili kapsamda tutulması ve yabancılara 
Türkçe öğretimindeki temel ilkelerden bir seferde tek yapıyı sunma (Barın, 2004: 23) ve kullanılan 
dilin öğretilmesi ilkeleri (Barın, 2004: 24) açısından doğru bir tercih olduğu anlaşılmaktadır. 

Bilindiği üzere, dil öğretimi yöntemlerinin en eskilerinden biri olan dil bilgisi - çeviri yönteminde esas 
olan; öğretilen dile ait kuralların, kavramların ve yapıların aktarılmasıdır. Bu yöntemde; öğretilen dil ile 
ilgili aktarılan bilgiler, öğrenenin ana dili üzerinden aktarılmaktadır (Barın, 2004: 26). Bu bağlamda, 
Tuhfetü ’l-Hamîdiyye incelendiğinde eserin beşinci babının yukarıda zikredilen hususiyetleri haiz 
olduğu ve dolayısıyla eserin bu bölümünün dil bilgisi - çeviri yöntemine göre hazırlanmış olduğu 
söylenebilir. 

Harflerin, -kısaca da olsa- seslerin, eklerin ve kelime türlerinin ele alınmış olması eserin olumlu yanları 
olarak; tamlama konusunun işlenmiş olmasına ve birkaç konu ile ilgili örneklerin cümle şeklinde 
verilmiş olmasına rağmen cümle bilgisine dair hususi bir bölümün ayrılmamış olması ise eserdeki bir 
eksiklik olarak zikredilebilir. Bununla birlikte; pek çok gramer yapısına yer verilmiş olan eserde gramere 
dair bazı eksiklerin olması, eserin ibtidailer için hazırlanmış olduğu ve yabancılara Türkçe öğretimindeki 
genel ilkelerden biri olan öğrencinin öğreneceği kadar bilgi verilmesi ilkesi (Barın, 2004: 25) göz önüne 
alınarak eser için bir nakısa olarak değerlendirilmemelidir. 

Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’de, gramere dair konular çeşitli kısımlar hâlinde ele alınmış olup bu durum, 
yabancılara Türkçe öğretimindeki temel ilkelerden biri olan bir seferde tek yapıyı sunma ilkesi (Barın, 
2004: 23) ile muvafıktır. Ayrıca; zikredilmesi gereken mühim bir husus da gramere dair konular kendi 
içerisinde açıklamalar ve örneklerle ele alındıktan sonra, yeni öğretilen konunun ya da ilgili bölümün 
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sonunda, daha önce öğretilen konular ile yeni öğretilen konuların birlikte görülebileceği örneklere de 
yer verilmiş olmasıdır. Örneğin “Kelimeler ve Kısımları” babının birinci babında hâl ekleri ele alınmış 
ve dördüncü babında şahıs zamirleri gösterildikten sonra örneklerde şahıs zamirlerinin hâl eklerini 
almış biçimlerine de yer verilmiştir. Yine dördüncü bapta +ki eki de işlendikten sonra bu defa bahse 
konu babın sonunda şahıs zamiri, ilgi eki, +ki eki ve hâl eklerinden oluşan örnekler, liste hâlinde 
sıralanmıştır. Aynı durum, zaman ve kip ekleri ile şahıs ekleri için de geçerlidir. Eserde takip edilen ve 
dil öğretimi açısından da doğru olan bu usul ile hem eski bilgilerin pekiştirilmesine hem de yeni 
bilgilerin eski bilgilerle birlikte ikmal edilmesine çalışıldığı anlaşılmaktadır. 

Sadece bir kelime listesinden ibaret olmayan; harfleri, -kısaca da olsa- sesleri, çeşitli ekleri ve kelime 
türlerini de ele alan; yalnızca örneklerle yetinilmeyip metnin içinde veya dipnotlarda7 açıklamalara da 
yer verilmiş olan Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’nin haiz olduğu en mühim hususiyetlerden biri de sonunda 
okuma metinlerine yer verilmiş olmasıdır. Yukarıda da zikredildiği üzere, eserin hatimeden önceki son 
bölümünde, Kitapçı Arakel (Tozluyan) tarafından kaleme alınan ve Muallim Naci’nin musahhihi olduğu 
Ta’lîm-i Kırâat adlı derleme eserin birinci kısmından ilk on okuma metni iktibas edilmiş ve bahse konu 
metinlerin her bir cümlesinin karşısında Arapça tercümesi de verilmiştir. Müellifi tarafından “mekātib-
i ibtidā’iyye şāgirdānı” için yazıldığı belirtilen (al-Labābīdī, 1314: 3) Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’de, yine eserin 
sahibi tarafından “mekteb çocuḳlarından elif-bāyı bitirenleriŋ ḳuvve-yi müdrike ve ḥāfıẓalarına muvāfıḳ 
ma‘lūmāt-ı ibtidā’iyyeyi … muḥtevi olup cümlesi de beş altı yaşından on yaşına ḳadar olan erkek ve ḳız 
çocuḳlarıŋ fehm ü żabṭına muvāfıḳ ve ṭab‘ u mizāclarına elvėrişli şeyler oldıġından zaḥmetsizce kemāl-i 
ḫvahişle ḳırā’atinden müstefīd olacaḳları” metinleri havi olduğu belirtilen (Kitābcı Arakel, 1301: 5) 
Ta’lîm-i Kırâat’ten okuma metinleri alıntılanmış olması; yabancılara Türkçe öğretimindeki genel 
ilkelerden biri olan öğrencilere öğrendiklerini uygulama imkânın verilmesi ilkesi (Barın, 2004: 24) 
açısından doğru bir tercih olmuştur. 

Aşağıda, et-Tuhfetü ’l-Hamîdiyye fî ’l-Luğati ’l-Osmâniyye’deki başlıklara ve bu başlıklar alıtında yer 
alan bazı örneklere yer verilmiştir. 

  

                                                             
7  Hayvanlar ile ilgili kısımlarda sadece kelime karşılıklarının verilmesi ile yetinilmemiş ve bazı hayvanlar ile ilgili, 

Demīrī’nin Ḥayātu ’l-Ḥayavān adlı eserinden yapılan alıntılara da yer verilmiştir (al-Labābīdī, 1314: 90-94). 
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at-tuḫfatu ’l-ḥamīdiyyati fī ’l-luġati ’l-‘usmāniyyati 

bi-smi’llāhi ’r-raḥmāni ’r-raḥīm 

Ḥamd u sipās-i gūn-ā-gūn münşī-yi elsine vü luġat ḥażretleriniŋ bārgāh-ı eḥadiyyet-i iktināhına, ve ṣalvāt 
ve teslīmāt iḫlāṣ-maḳrūn faḫr-i kā’ināt efendimiziŋ ravża-yı pāk-i ḳudsiyet-penāhīleriyle āl u aṣḥāb-ı 
kirām-ı ḏū ’l-iḥtirāmıŋ ervāḥ-ı sermediyyetü ’l-intibāhına, bā-kemāl-i ta‘ẓīm u iclāl be-ref‘ ü taḳdīm 
olunduḳdan ṣoŋra bu ‘abd-i faḳīr Miṣbāḥ bin Selīm el-Lebābīdī şu ṣūretle nāṭıḳa-perdāz-ı ‘acz u taḳṣīr 
olur ki herkes nezdinde ma‘lūm ve meczūm oldıġı üzere devlet-i ebed-müddet ‘Aliyye-yi ‘Osmāyiyye’niŋ 
lisān-ı resmiyyesi olan zebān-ı letāfet-resān-ı Türkī bi ’l-cümle memālik-i maḥrūsetü ’l-mesālik-i 
şāhānede birinci derecede maṭlūb ve mültezem ve her lisāndan ehemm ve elzem bulunmaḳ cihetiyle anı 
taḥṣīle ḫvāhiş-ger olanlara mūcib-i yüsr u sühūlet olmaḳ üzere kütüb-i Türkiyyeniŋ eŋ ṣaḥīḥ ve 
fā’idelisine i‘timād ve mürāca‘atla işbu kitāb-ı müstetāb cem‘ ü tanẓīm ve rūḥ-ı cism-i cihān velī ni‘met-
i bī-imtinān es-sulṭān ibnü ’s-sulṭān es-Sulṭān el-Ġāzī ‘Abdu ’l-Ḥamīd Ḫān-ı Sānī efendimiz ḥażretleriniŋ 
zamān-ı feyż-i iḳtirān-ı mülūkānelerinde meydāna gelmiş bulunmasıyla et-Tuḫfetü ’l-Ḥamīdiyye fī ’l-
Luġati ’l-‘Osmāniyye nāmıyla yād u tevsīm olunaraḳ mekātib-i ibtidā’iyye şāgirdānına hediyye ėdilmiş 
oldıġından erbāb-ı hüner ü ma‘ārif nezdinde maẓhar-ı naẓar-ı ḳabūl ve görilecek sehv ü ḫaṭānıŋ mestūr-
ı dāmen-i ‘afv-ı mekārim-şumūl buyurulması recāsıyla ḫatm-ı güftār eylerim. va’llāhu ’l-muvaffiḳu ’ṣ-
ṣavāba. 

bende 

Miṣbāḥ el-Lebābīdī 

al-bābu ’l-avvalu 

fī ’l-ḥurūfi ’l-hicā’iyyati 

elif, be, te, … 

dalālat: fī ’l-kayfiyati talaffuẓi ba‘ḍi ’l-ḥurūfi ’l-hicā’iyyati 

elif: ābdest ‘vuḍū’’, incīr8 ‘tīn’, oġlan ‘ṣabī’, ḫvāce (telaffuz: ḫoca). 

pe: penc-şenbih ‘al-ḫamīs’. 

te: oturmaḳ ‘al-ḳu‘ūd’ (telaffuz: oṭurmaḳ). 

… 

al-bābu ’s-sānī: fī ’l-ḥarakāti 

et ‘laḥm’, at ‘ḥiṣān’, ip ‘ḥabl’, öz ‘lubb’, ot ‘ḥaşīş’, … 

al-bābu ’s-sālisu 

fī ’l-maṣdari 

-mek, -maḳ 

al-ḳismu ’l-avvalu: fī bayāni ’l-maṣādiri ’l-ḫafīfati 

ḥarfu ’l-alifi 

‘Arabī    Türkī    Fārsī 

al-i‘ṭā’u    vėrmek    dāden 

al-aklu    yemek    ḫvurden 

al-irsālu    göndermek    firistāden 

…     …    … 

                                                             
8  Aslı Farsça encīr (Steingass, 1892: 107a) olan bu kelime, Osmanlı Türkçesinde hem encīr (Ş. Sāmī, 1317: 174a) hem de incir 

 .imlaları ile müstameldir (Ş. Sāmī, 1317: 253b) (اينجير) ve incir (انجير)
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ḥarfu ’l-bā’i 

‘Arabī    Türkī    Fārsī 

al-başāratu    müjdelemek    mujde dāden 

al-baḫḫu    püskürmek    pūf kerden 

al-baḫşu - as-saḳbu  delmek    suften 

…     …     … 

ḥarfu ’t-tā’i 

‘Arabī    Türkī    Fārsī 

at-ta‘allumu    ögrenmek    āmoḫten 

at-ta‘līmu    ögretmek    āmoḫten 

at-tanḳiyyatu - al-intiḫābu seçmek - intiḫāb ėtmek  guzīden9 

…     …    … 

… 

al-ḳismu ’s-sānī: fī bayāni ’l-maṣādiri ’l-saḳīlati 

ḥarfu ’l-alifi 

‘Arabī    Türkī    Fārsī 

al-ibtidā’u    başlamaḳ    ez ser giriften 

al-iḍāfatu    ḳatmaḳ    ziyād kerden 

al-iḳtinā‘u    ḳanmaḳ    ḳanā‘at kerden 

…     …     … 

ḥarfu ’l-bā’i 

‘Arabī    Türkī    Fārsī 

al-baḳā’u    ḳalmaḳ    mānden 

al-ballu    ıṣlatmaḳ    ter kerden 

al-baramu    burmaḳ    tāften 

…     …     … 

ḥarfu ’t-tā’i 

‘Arabī    Türkī    Fārsī 

at-tavṣiyyatu   ıṣmarlamaḳ10   sifāriş kerden 

at-ta‘abu    yorulmaḳ    zeḥmet keşīden 

at-ta’allumu    acımaḳ    derd kerden 

…     …     … 

… 

                                                             
9  Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’de: gūzīden. Farsça olan bu kelimenin doğru imlası guzīden olmalıdır (Steingass, 1892: 1089a; et-

Tebrḗzī, 1214: 706). 
10  Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’de: aṣmarlamaḳ. Türkçede kelimenin osparla- ve ısmarla- gibi farklı biçimleri kullanılmıştır 

(Clauson, 1972: 241b, 248a). 
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al-bābu ’r-rābi‘u 

fī ’l-mufradāti 

faṣlun fī ’l-asmā’i tata‘allaḳu bi ’l-umūri ’d-dīniyyati 

allāhu    Allāh - Taŋrı - Ḫudā 

al-īmānu    īmān 

al-malā’ikatu   ferişteler 

…     … 

asmā’un tata‘allaḳu bi ’l-milali ġayri ’l-islāmiyyati 

an-naṣrānī    Ḫristiyān 

al-yahūdī    Mūsevī 

al-vasanī    putperest 

…     … 

a‘ḍā’u ’l-insāni 

al-insānu    ādem 

al-uṣbu‘u    parmaḳ 

al-anf u    burun 

…     … 

aḳāribu ’l-insāni va mā yata‘allaḳu bihā 

al-abu    peder - baba11 

al-ummu    ana 

al-ibnu    oġul - zāde 

…     … 

malbūsātu ’l-insāni 

al-albisatu    elbise 

al-asāviru    bilezik 

avā‘i ’n-navmi   gėcelik 

…     … 

ṣifātu ’l-insāni 

al-armalatu    ḍul12 

al-aḥdabu    ḳanbur 

al-a‘vacu    egri 

…     … 

al-ḥavāssu ’l-ḫamsu 

as-sam‘u    şenīden    işitmek 

                                                             
11  Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’de: papa. Burada baba olarak kaydedilmesi daha muvafık olan bu kelime, Türkçede birbirinden 

farklı birçok imla ile kullanılmıştır (Redhouse, 1890: 314a, 429b; Li, 1999: 112-115). 
12  Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’de: طول. Eserin birinci babının ikinci kısmında telaffuz ile ilgili verilen bilgilere (al-Labābīdī, 1314: 

7) istinaden “ḍul” şeklinde okunmuştur. Kelimenin aslı tūl olup (Clauson, 1972: 490a) Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’deki imlası 
Osmanlı Türkçesinde dul telaffuzu ile kullanılmıştır (Redhouse, 1890: 926b, 1260a). 
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an-naẓaru    nigerīsten    baḳmaḳ 

al-baṣaru    dīden     görmek 

…     …     … 

al-aklu va ’ş-şurbu va mā yata‘allaḳu bihī 

al-aklu - aṭ-ṭa‘āmu   yemek 

al-idāmu    ḳatıḳ 

al-arzu ’l-maṭbūḫu   pilav 

…     … 

asmā’u ’l-ḥubūbi 

al-arzu    pirinc 

al-burġulu    bulġur 

al-baḏru    tuḫm 

…     … 

asmā’u ’l-bahārāti 

al-na‘na‘u    nāne 

al-bābūncu    papatya 

al-ḥulbatu    būy tuḫmı 

…     … 

al-alvānu 

al-abyaḍu    aḳ - beyāż 

al-aḥmaru    ḳırmızı 

al-aḫḍaru    yeşil 

…     … 

luzūmu ’l-madrasati va mā yata‘allaḳu bihā 

al-ustāḏu    ḫvāce 

al-asātiḏatu    ḫvācegān 

al-ḥibru    mürekkeb 

…     … 

al-fuṣūlu ’l-arba‘atu 

ar-rabī‘u    bahār 

aṣ-ṣayfu    yaz 

al-ḫarīfu    güz 

aş-şitā’u    ḳış 

aṭ-ṭabā’i‘u ’l-arba‘atu 

al-ḥarāratu    ḳızġınlıḳ 

al-burūdatu    ṣoġuḳluḳ 

ar-ruṭūbatu    nemlik 
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al-yubūsatu    ḳuruluḳ 

al-‘anāṣiru ’l-arba‘atu 

al-mā’u    ṣu 

al-havā’u    rūzgār13 

at-turābu    ṭopraḳ 

an-nāru    āteş14 

al-cihātu: al-cihātu ilā ḳısmayni cihātun aṣliyyatun va cihātun far‘iyyatun 

al-cihātu ’l-aṣliyyatu arba‘atun 

şarḳun     şarḳ 

ġarbun    ġarb 

şimālun    ṣol 

canūbun    ḳıble15 

al-cihātu ’l-far‘iyyatu arba‘atun 

aş-şimālu ’ş-şarḳī   ṣol şarḳı 

aş-şimālu ’l-ġarbī   ṣol ġarbı 

al-canūbu ’ş-şarḳī   ḳıble şarḳı 

al-canūbu ’l-ġarbī   ḳıble ġarbı 

asmā’u ’l-kavākibi ’s-sayyārati 

al-ḳamaru    Ay 

‘uṭāridu    ‘Utārid 

az-zuhratu    Zühre 

…     … 

asmā’u ’l-burūci 

al-ḥamalu    ḥamel 

as-savru    sevr 

al-cavzā’u    cevzā’ 

…     … 

ayyāmu ’l-usbū‘i va ’l-a‘yādi 

al-yavmu    gün 

al-cumu‘atu sab‘atu ayyāmin bir hafta yedi gün 

al-aḥadu    pāzār 

…     … 

asmā’u ’l-aşhuri ’l-ḳamariyyati ayi ’l-hicriyyati 

muḥarram: 30 

                                                             
13  Kelimenin aslı Farsça rozgār’dır (Steingass, 1892: 593b). 
14  Kelimenin aslı Farsça ātiş’tir (Steingass, 1892: 13a). 
15  Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’de: ḳıblet (قبلت). Aslı Arapça ḳiblat (al-Fīrūzābādī, 1272: 319) olan bu kelime, Osmanlı Türkçesinde 

ḳıble imlası ile kullanılmıştır (Redhouse, 1890: 1432b; Ş. Sāmī, 1318: 1050b). 
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ṣafar: 29 

rabī‘u ’l-avval: 30 

… 

asmā’u ’l-aşhuri ’ş-şamsiyyati ayi ’l-mīlādiyyati 

mart - āḏār: 31 

nīsān: 30 

mayıs - ayār - navār: 31 

… 

mufradātun tata‘allaḳu bi ’l-insāni 

al-‘aynu    göz 

dam‘u ’l-‘ayni   gözyaşı 

al-muḫāṭu    sümük 

…     … 

aḥvālu ’n-nafsi 

al-amalu    ümīd16 

‘adamu ’l-amali   ümīdsizlik 

al-istiḳāmatu   ḍoġrılıḳ17 

…     … 

aṣḥābu ’l-ḥirafi va ’ṣ-ṣanā’i‘i 

al-usṭāḏu    ḫvāce 

al-aczā’ī    eczācı 

al-iḳfālī    çilingir 

…     … 

fī ’l-asmāri va ’l-aşcāri va ’l-azhāri 

al-āsu     mersin 

al-balaḥu    ḫurma18 

al-bunduḳu    fındıḳ 

…     … 

fī asmā’in tata‘allaḳu bi ’s-samā’i 

al-barḳu    şimşek 

al-buḫāru    duman 

al-bardu    ṣoġuḳ 

                                                             
16  Farsçadan alınmış bu kelimenin Farsçada umḗd, umīd; ummḗd, ummīd (Steingass, 1892: 101b) biçimleri müstameldir. 

Kelime, Osmanlı Türkçesinde ümīd biçimi ile kullanılmıştır (Redhouse, 1890: 204a). 
17  Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’de: طوغريلق. Eserin birinci babının ikinci kısmında telaffuz ile ilgili verilen bilgilere (al-Labābīdī, 1314: 

7) istinaden “ḍoġrılıḳ” şeklinde okunmuştur. Türkçe toğuru (Clauson, 1972: 473a) kelimesinden türetilmiş bu kelimenin 
Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’deki imlası Osmanlı Türkçesinde doġruluḳ telaffuzu ile kullanılmıştır (Redhouse, 1890: 1256b, 
1257a). 

18   Aslı Farsça ḫurmā (Steingass, 1892: 456b) olan bu kelime, Osmanlı Türkçesinde de ḫurmā imlası ile kullanılmıştır 
(Redhouse, 1890: 841b; Ş. Sāmī, 1317: 579a). 
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…     … 

fī asmā’in tata‘allaḳu bi ’l-arḍi 

al-arḍu    yer 

al-baḥru    deŋiz 

al-barru    ḳara 

…     … 

fī asmā’i ’l-miyāhi 

al-baḥru    deŋiz - oḳyānus 

al-buḥayratu    göl 

al-birkatu    ḥavuz19 

…     … 

fī taḳsīmi ’z-zamāni 

al-usbū‘u    hafta 

al-ānu    şimdi 

al-ātī     gelecek 

…     … 

fī taḳsīmi ’l-makāni 

al-ba‘īdu    uzaḳ 

al-ḳarību    yaḳın 

ad-dāḫilu    içeri 

…     … 

fī ’l-amrāḍi va mā yata‘allaḳu bihā 

inḥirāfu ’l-mizāci   keyfsizlik 

al-alamu    ṣızı 

al-a‘mā    kör 

…     … 

fī ’l-aḥcāri va ’l-ma‘ādini 

al-almāsu    elmās 

al-aḥcāru    ṭaşlar 

al-asāviru    bilezik 

…     … 

fī aḳsāmi ’l-manzili 

al-ūḍatu20    oḍa21 

                                                             
19  Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’de: ḥavuz (حاوض). Aslı Arapça ḥavḍ (al-Fīrūzābādī, 1269: 419; Atay, İ. vd. 1964: 502b) olan bu kelime, 

Osmanlı Türkçesinde de Arapçadaki imlası ile (ḥavż) (Redhouse, 1890: 812b) müstameldir. 
20  Kelimenin Türkçe aslı otāğ’dır (Clauson, 1972: 42a, 46b). 
21  Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’de: اوطه. Eserin birinci babının ikinci kısmında telaffuz ile ilgili verilen bilgilere (al-Labābīdī, 1314: 

7) istinaden “oḍa” şeklinde okunmuştur. Aslı otāğ (Clauson, 1972: 42a, 46b) olan bu kelimenin Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’deki 
imlası Osmanlı Türkçesinde oda telaffuzu ile (Redhouse, 1890: 255b) müstameldir. 
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al-iṣṭablu    āḫūr22 

al-istiḳbālu    dīvān-ḫāne 

…     … 

fī adavāti ’l-manzili 

inā’u ’z-zuhūri   ṣaḳsı 

al-bisāṭu    kilim 

al-bīrū    ḳonsol 

…     … 

fī amti‘ati ’l-maṭbaḫi 

ibrīḳu ’l-ḳahvati   cezve 

al-ibrīḳu    ibrīḳ 

al-bakara    çıḳrıḳ 

…     … 

fī asmā’i ’ṭ-ṭuyūri 

al-bāşaḳu    atmaca 

al-bulbulu    bülbül 

al-babbaġā’23   papaġan - ṭūṭī 

…     … 

fī asmā’i ’l-ḥayavānāti ’l-barriyyati 

al-asadu - as-sabu‘u  arslan 

al-arnabu    ṭavşan 

al-baġlu    ḳaṭır 

 

fī asmā’i ’l-ḥayavānāti ’l-mu’aḏḏiyati ayi ’l-ḥaşarāti 

ibn āvā    çaḳal 

ummu arba‘atin va arba‘īna ṭırṭıl - ḳırḳayaḳ 

abū miḳaṣṣ    ḳulaġaḳaçan 

…     … 

fī asmā’i ’l-ḥayavānāti ’l-baḥriyyati 

ummu ’l-ḫulūli   midye 

al-aḫṭabūṭu    aḫtapot 

al-bazzāḳu    salyanġoz 

…     … 

                                                             
22  Farsçadan alınmış olan bu kelimenin Farsçada aḫvur ve aḫvar olmak üzere iki farklı telaffuzu mevcuttur (Steingass, 1892: 

26b). Osmanlı Türkçesinde āḫūr (Redhouse, 1890: 47b) biçimi ile müstamel olan bu kelimenin Farsçadaki her iki telaffuzu 
da Türkçede kullanılmıştır (TDK, 1963: 124a, 135a). 

23  Müellif, bu kelime ile ilgili Demīrī’nin Ḥayātu ’l-Ḥayavān adlı eserinden kısa bir alıntıya yer vermiştir. al-babbaġā hāḏā 
aṭ-ṭayr aḫḍaru al-musammā bi ’d-durrati [=Papağan: Bu kuş, yeşildir; “durre” olarak adlandırılır.] (al-Labābīdī, 1314: 90). 
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fī ’l-iṣṭilāḥāti ’l-‘askariyyati 

al-bārūdu    bārūt 

al-bārūdatu    tüfeng 

al-taftīşu    yoḳlama 

…     … 

fī ’l-adavāti ’l-baḥriyyati 

al-usṭūlu    donanma 

al-bandīratu    bandıra24 

al-bāḫiratu    vapur 

…     … 

alḳābu arbābi ’l-manāṣibi ’l-‘āliyyati va ġayrihā 

as-sulṭānu ’l-a‘ẓamu  pādişāh 

al-malikatu    ḳraliçe 

ibnu ’l-maliki   şeh-zāde 

…     … 

al-alḳābu ’l-‘umūmiyyatu 

as-sulṭānu ’l-a‘ẓamu  şevketlü merḥametlü mehābetlü velī-ni‘met-i bī-minnetimiz efendimiz 
ḥażretleri 

ḫidayviyyu miṣri ’l-mu‘ażżami feḫāmetlü devletlü efendim ḥażretleri 

aṣ-ṣadru ’l-a‘żamu   feḫāmetlü devletlü efendim ḥażretleri 

…     … 

bābu ’l-kalimati va aḳsāmihā 

al-bābu ’l-avvalu 

al-faṣlu ’l-avvalu: fī ’l-bayāni ’l-ismi 

ismu ’l-ḫāṣṣi 

Muḥammed    muḥammad 

Beyrūt    bayrūt 

…     … 

ismu ’l-‘āmmi 

fes     ṭarbūşun 

gömlek    ḳamīṣun 

anaḫtar    miftāḥun 

…     … 

                                                             
24  Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’de: pandıra. Aslı İtalyanca bandéra olan bu kelime, Osmanlı Türkçesinde bandera ve bandıra 

biçimleriyle müstameldir (Ş. Sāmī, 1317: 277a). 
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al-faṣlu ’s-sānī: fī ’l-aḥvāli ’l-ismi 

al-ismu ’l-mucarradu 

ḍaġ25      cabalun 

al-maf‘ūlun bihī 

Kitābı ezberledim.   ḥafiẓtu ’l-kitāba 

ḳapuyı    al-bāba 

…     … 

al-maf‘ūlun ilayhi 

Mektebe gitdim.   ḏahabtu ilā ’l-madrasati 

+A     ilā- 

… 

al-maf‘ūlun fīhi 

evde     fī ’l-bayti 

+DA     fī-     der- 

… 

al-maf‘ūlun minhu 

evden    mina ’l-bayti 

+DAn     min-     ez- 

… 

al-maf‘ūlun ma‘ahū 

Zeyd ile gitdim.   ḏahabtu ma‘a zaydin 

Ormana araba ile gitdim. ḏahabtu ilā ’l-ḥurşi bi ’l-‘arabati 

ile     ma‘a-, bi-    bā- 

… 

al-mużāfu 

Aḥmed’iŋ ḳalemi   ḳalamu aḥmada 

al-faṣlu ’s-sālisu: fī ’l-iḍāfati 

iżāfatun lāmiyyatun 

Aḥmed’iŋ ḳalemi   ḳalamu aḥmada 

bāġçeniŋ çiçeği   zahru ’l-cunaynati 

Muḥammed’iŋ ḳapusı  bābu muḥammadin 

…     … 

iżāfatun bayāniyyatun 

gelincik çiçeği   zahru ’ş-şaḳā’iḳi 

bir kile buğday   kaylatu ḳamḥin 

                                                             
25  Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’de: طاغ. Eserin birinci babının ikinci kısmında telaffuz ile ilgili verilen bilgilere (al-Labābīdī, 1314: 

7) istinaden “ḍaġ” şeklinde okunmuştur. Aslı tāġ (Clauson, 1972: 463a) olan bu kelime; Osmanlı Türkçesinde, Tuhfetü ’l-
Hamîdiyye’deki imlası ve dāġ telaffuzu ile kullanılmıştır (Redhouse, 1890: 1224a). 
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gümüş yüzük   ḫātamu fiḍḍatin 

…     … 

al-faṣlu ’r-rābi‘u: fī ’l- iḍāfati ’l-fārsiyyati 

çeşm-i āhū    ‘aynu ’l-ġazāli 

ṣafā-yı dil    ṣafā’u ’l-ḳalbi 

…     … 

al-faṣlu ’l-ḫāmisu: fī ’l-cam‘i ’l-fārsī 

esb ‘farasun’    esbān ‘afrāsun’ 

bāġ ‘bustānun’   bāġhā ‘basātīnun’ 

…     … 

al-faṣlu ’s-sādisu: fī ’l-ismi ’l-makāni 

güllük    makānu ’l-vardi 

ṭaşlıḳ     makānu ’l-ḥacari 

al-bābu ’s-sānī 

fī ismi ’l-işārati 

bu     hāḏā 

bunlar    hā’ulā’i 

şu     ḏālika 

…     … 

faṣlun fī ’l-a‘dādi (ma‘a tafsīri ’l-a‘dādi ’l-fārsiyyati) 

al-a‘dādu ’l-aṣliyyatu 

misālu ’l-āḥādi 

vāḥidun    bir      yek 

isnayni    iki     dū 

salāsatun    üç     sih 

…     …     … 

misālu ’l-aşarāti 

‘aşaratun    on     deh 

‘işrūna    yigirmi    bīst 

salāsūna    otuz     sī 

…     …     … 

misālu ’l-mi‘āti 

mi’atun    yüz     ṣad 

mi’atayni    iki yüz    duvīst 

salāsa-mi’atin   üç yüz    sī-ṣad 

…     …    … 
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misālu ’l-ulūfi 

alfun     biŋ     hezār 

alfāni     iki biŋ     dū-hezār 

salāsatu alāfin   üç biŋ     sih-hezār 

…     …     … 

al-a‘dādu ’l-kasriyyatu 

sekizde bir 

niṣfun     nīm 

sulusun    sih yek 

rubu‘un    çehār yek 

…     … 

al-a‘dādu ’l-rutbiyyatu 

birinci    avvalun 

üçünci    sālisun 

dördünci    rābi‘un 

…     … 

al-a‘dādu ’l-tavzī‘iyyatu 

birer birer    vāḥidun vāḥidun 

ikişer ikişer    isnāni isnāni 

dörder dörder   arba‘atun arba‘atun 

…     … 

al-bābu ’s-sālisu: fī ’ṣ-ṣifati 

al-faṣlu ’l-avvalu: fī ’ṣ-ṣifati va afrādihā 

aṣ-ṣifatu ’s-samā‘iyyatu 

güzel kitāb    kitābun camīlun 

…     … 

aṣ-ṣifatu ’l-ḳiyāsiyyatu 

Beyrūtlı    bayrūtī 

… 

al-faṣlu ’s-sānī: fī ’ṣ-ṣifati ’t-ta’kīdiyyati 

ḳapḳara 

mosmor    aḥmaru ḳāniyyun 

simsiyāh    asvadu ḥālikun 

…     … 

al-faṣlu ’s-sālisu: fī ’ṣ-ṣifati ’l-mubālaġati 

pek iyi    ḥasanun ciddan 

çoḳ güzel    ẓarīfun kasīran 
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ziyāde laṭīf    laṭīfun ciddan 

…     … 

al-faṣlu ’r-rābi‘u: fī ’ṣ-ṣifati ’t-taḳlīliyyati 

uzunca    ṭavīlun ḳalīlan 

ḳıṣaca     ḳaṣīrun ḳalīlan 

al-faṣlu ’l-ḫāmisu: fī adāti ’n-nisbati 

devletlü    ṣāḥibu ’d-davlati 

dānişmend    ṣāḥibu ’l-ma‘rifati 

oduncı    ḥaṭṭābun 

…     … 

al-faṣlu ’s-sādisu: fī ismi ’t-taṣġīri 

evcik     buyaytun 

oġlancıḳ    vulaydun 

köpekcegiz    kulaybun 

…     … 

al-bābu ’r-rābi‘u 

fī bayāni ’ḍ-ḍamīri 

aḍ-ḍamīru ’ş-şaḫṣī 

ben     ana 

sen     anta 

o     huva 

…     … 

aḍ-ḍamīru ’l-iḍāfī 

deftarim    daftarī 

defteriŋ    daftaruka 

defteri    daftaruhū 

…     … 

aḍ-ḍamīru ’n-nisbī 

şā‘irim    ana şā‘irun 

şā‘irsiŋ    anta şā‘irun 

şā‘irdir    huva şā‘irun 

…     … 

aḍ-ḍamīru ’l-fi‘lī 

oḳudum    ḳara’tu 

oḳuduŋ    ḳara’ta 

oḳudu     ḳara’a 

…     … 
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aḍ-ḍamīru ’l-vaṣfī 

evdeki    allaḏī fī ’l-bayti 

cāmi‘deki    allaḏī fī ’l-cāmi‘i 

ḳışladaki    allaḏī fī ’l-ḳişlati26 

…     … 

al-bābu ’l-ḫāmisu 

al-faṣlu ’l-avvalu: fī ’l-maṣdari 

al-maṣdaru ’l-fi‘lī 

beslemek    at-tarbiyatu 

aŋlamaḳ    al-fahmu 

al-maṣdaru ’l-ismī 

müjdelemek    al-başāratu 

ṭaşlamaḳ    at-taḥcīru 

al-maṣdaru ’l-vaṣfī 

eyüleşmek - eyülenmek  al-malāḥatu 

fenālaşmaḳ - fenālanmaḳ ar-radā’atu 

al-murakkabu 

kötülük ėtmek   al-asā’atu 

peşīmān olmaḳ   at-tanaddumu 

al-ḳā‘idatu ’l-maṣdari 

bilmeklik    al-‘ilmu 

yazmaḳlıḳ    at-kitābatu 

alışvėriş    al-aḫḏu va ’l-i‘ṭā’u 

besleme    at-tarbiyatu 

alım     al-aḫḏu 

oynamamaḳ    ‘adamu ’l-la‘ibi 

al-faṣlu ’s-sānī: fī bayāni muştaḳḳāti ’l-af‘āli va kayfiyyati taṣrīfihā 

al-amru 

amru ’l-ḥāżiri 

çalış     ictahid 

çalışıŋ    ictahidū 

…     … 

amru ’l-ġā’ibi 

çalışsun    li-yactahid 

çalışsunlar    li-yactahidū 

…     … 

                                                             
26  Kelimenin aslı Türkçe kışlāğ’dır (Clauson, 1972: 672b). 
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nahyun 

nahyu ’l-ġā’ibi 

üşenmesün    lā yaksal 

üşenmesünler   lā yaksalū 

nahyu ’l-ḥāżir 

oynama    lā tal‘ab 

oynamayıŋ - oynamayıŋız lā tal‘abū 

al-māḍī 

aş-şuhūdī 

çalışdım    ictahadtu 

çalışdıŋ    ictahadta 

çalışdı    ictahada 

…    … 

an-naḳlī 

bilmişim    ‘alimtu 

bilmişsiŋ    ‘alimta 

bilmiş     ‘alima 

…     … 

al-muḍāri‘u 

yazarım    aktubu 

yazarsıŋ    taktubu 

yazar     yaktubu 

…     … 

al-ḥālu 

yazıyorum    aktubu (al-ān) 

yazıyorsuŋ    taktubu (al-ān) 

yazıyor    yaktubu (al-ān) 

…     … 

al-istiḳbālu 

çalışacaġım    sa’actahidu 

çalışacaḳsŋ    satactahidu 

çalışacaḳ    sayactahidu 

…     … 

al-fi‘lu ’l-vucūbī 

yazmalıyım    yacibu an aktuba 

yazmalısıŋ    yacibu an taktuba 

yazmalı    yacibu an yaktuba 

…     … 
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al-fi‘lu ’l-iltizāmī 

yazayım    li-aktub 

yazasıŋ    li-taktub 

yaza     li-yaktub 

…     … 

al-fi‘lu ’ş-şarṭī 

yazsam    lav-katabtu 

yazsaŋ    lav-katabta 

yazsa     lav-kataba 

…     … 

al-faṣlu ’s-sālisu: fī ’n-nafyi 

oynamadı    mā la‘iba 

oynamamış    mā la‘iba 

oynamaz    lā yal‘abu 

…     … 

al-faṣlu ’r-rābi‘u: fī ’l-istifhāmi 

gitdim mi    hal ḏahabtu 

gitmiş miyim   hal ḏahabtu 

gider miyim    hal aḏhabu 

…     … 

al-faṣlu ’l-ḫāmisu: fī ’l-ma‘lūmi va ’l-machūli 

yazıldı    kutiba 

yazılır    yuktabu 

oḳundu    ḳuri’a 

…     … 

al-faṣlu ’s-sādisu: fī ’t-tamannī 

Kāşki oynamaya idim.  laytanī mā la‘ibtu 

Kāşki oynamaya idiŋ.  laytaka mā la‘ibta 

Kāşki oynamaya idi.  layta mā la‘iba 

…     … 

al-faṣlu ’s-sābi‘u: fī ’l-muta‘addī 

gönderdi    arsala 

göndermiş    arsala 

ezberletdi    ḥaffaẓa 

…     … 

al-faṣlu ’s-sāminu: fī fi‘li ’l-muşārakati 

yazışdı    kātaba 
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yazışmış    kātaba 

yazışur    yukātibu 

…     … 

al-bābu ’s-sādisu 

fī bayāni af‘āli ’l-i‘ānati 

fi‘lu ’l-ḥiḳāyati 

bildi idi    kāna ‘alima 

bilmiş idi    kāna ‘alima 

bilir idi    kāna ya‘lamu 

…     … 

fi‘lu ’r-rivāyati 

bilmiş imiş    kāna ‘alima 

bilir imiş    kāna ya‘lamu 

biliyor imiş    kāna ya‘lamu 

…     … 

al-fi‘lu ’ş-şarṭī 

bildi ise    lav ‘alima 

bilmiş ise    lav ‘alima 

bilir ise    lav ya‘lamu 

…     … 

al-af‘āli ’t-turkiyyati 

al-af‘ālu ’l-murakkabati 

fi‘lu ’l-iḳdirārī 

söyleyebildi    ḳadira ‘alā an yatakallama 

söyleyebilmiş   ḳadira ‘alā an yatakallama 

söyleyebilir    yaḳdiru ‘alā an yatakallama 

…    … 

fi‘lu ’l-ta‘cīlī 

yazıvėrdi    kataba ‘ācilan 

yazıvėrmiş    kataba ‘ācilan 

yazıvėrir    yaktubu ‘ācilan 

…     … 

fi‘lu ’z-zamānī 

çalışmış oldu   ṣāra muctahidan 

çalışacaḳ olmuş   ṣāra muctahidan 

çalışmış olur   yaṣīru muctahidan 

…     … 
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ṣīġatu ’ṣ-ṣilati 

aldıġım    allaḏī aḫaḏtuhū 

alacaġım    allaḏī sa’āḫizihū 

vėrdigim    allaḏī a‘ṭaytuhu 

…     … 

al-ḥālu ’t-tarkībī 

Tevfīḳ Efendi sevinerek geldi ve Ḥasan Efendi ḳoşaraḳ gitdi. 

 cā’a tavfīḳ afandī farḥānan va ḏahaba ḥasan afandī rākiḍan 

… 

al-bābu ’s-sābi‘u 

fī bayāni far‘i ’l-fi‘li 

ismu ’l-fā‘ili 

vėren     al-mu‘ṭī 

arayıcı    mufattişun 

aramayıcı    ġayru mufattişin 

…     … 

ismu ’l-mef‘ūli 

sevilen    al-maḥbūbu 

sevilmeyen    ġayru maḥbūbin 

alınan    al-ma’ḫūḏu 

…     … 

mubālaġatu ismi ’l-fā‘ili 

çekişken    nazzā‘un 

utanġan    mustaḥin 

bilgic     ‘allāmun 

…     … 

aṣ-ṣıfatu ’l-muşabbahatu 

ḳırıḳ     maksūrun 

şişkin     müntefiḫun 

düzgün    murattabun 

…     … 

ismu ’l-ālati 

çizgi     ḫaṭṭun 

çalġı     navbatun 

burġu     misḳab 

…     … 
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ṣiyaġu ’r-rabṭi 

aṣ-ṣīġatu ’l-‘aṭfiyyatu 

Gelüp gitdi.    cā’a va ḏahaba 

…     … 

aṣ-ṣīġatu ’l-tavḳītiyyatu 

Büyükler küçüklere merḥamet ėtdükce küçükler büyüklere ḥürmet ėderler. 

 mādāma ’l-kabīra yarḥamu ’ṣ-ṣaġīra fa ’ṣ-ṣaġīru yuvaḳḳira ’l-kabīra 

Mādāmki niyyetiŋiz ḫāliṣdür muvaffaḳ olursuŋuz. 

 mādāmat niyyatakum ḫāliṣatun tuvaffiḳūna 

sevdükde    fī ’l-vaḳti ’llaḏī aḥabbahū 

…     … 

aṣ-ṣīġatu ’l-ta‘ḳībiyyatu 

gelicek    aḳaba macī’ihī 

olıcaḳ     aḳaba ṣayrūratihī 

aṣ-ṣīġatu ’l-intihā’iyyatu 

yazınca    lammā kataba 

gelinceye dek   ilā an ya’tiya 

yazıncaya ḳadar   ilā an yaktuba 

…     … 

aṣ-ṣīġatu ’l-ibtidā’iyyatu 

gideli     munḏu ḏahaba 

gideliden berü   muḏ ḏahaba 

…     … 

al-bābu ’s-sāminu: fī ’l-mubhamāti 

al-asmā’u ’l-mubhamatu 

kendi - kendü   ḏātun 

kimse - kimsene   aḥadun 

kimisi     al-ba‘ḍu 

…     … 

al-mubhamātu ’l-fārsiyyatu 

merd     raculun 

ferzend    ibnun 

duḫter    bintun 

…     … 

faṣlun fī ba‘ḍi mufradātin fārsiyyatin 

ḫvud     ḏātun 

berāy     li-acli 
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çi     māḏā 

…     … 

al-bābu ’t-tāsi‘u 

fī ’l-adavāti 

a: adātu nidā’in   A babam!    yā abī 

     Ṣafvet Efendi gider a!/ṣafvat afandī lā şakka yaḏhabu 

eger: adātu şarṭin   Eger giderse…   in yaḏhab 

eŋ: adātu tafṣīlin   Anlarıŋ eŋ küçügi budur. aṣġaruhum hāḏā 

…. 

al-adavātu ’l-fārsiyyatu 

āsā: adātu taşbīhin   ḳamer-āsā    ka ’l-ḳamari 

bā: adātu muṣāḥabatin  bā-irāde-yi seniyye  bi ’l-irādati ’s-saniyyati 

berāy     berāy-ı iftiḫār   li-acli ’l-iftiḫāri 

… 

ta‘rību ta‘līmi ḳirā’atin 

Birinci Ḳısm - Birinci Ḳırā’at  al-ḳismu ’l-avvalu, al-ḳirā’atu ’l-ūlā 

Mektebe Devām     fī-davāmi ’l-maktabi 

Ben bir küçük çocuğum.    ana valadun ṣaġīrun 

Daha hḗçbir şey bilmeyorum.   kaḏālik lā a‘lamu şay’an 

Çocuḳlar ne bilirler!    al-avlādu māḏā ya‘lamūn 

… 

taḳārīẓun 

Şevket Paşa 

Şeyḫ ‘Abdu’llāh el-Ḫorāsānī 

Ālūsī-zāda as-Sayyid ‘Alī ‘Alā’u ’d-dīn al-Ḥusaynī al-Baġdādī 

Şayḫ Muḥammad al-Kistī 

Nişancı taburu kâtibi Muḥammed ‘Alī Efendi 

Zabitan-ı askeriyeden Beyrutlu Mer‘ī-zāde Reşīd Efendi 

Beyrut vilayeti idare meclisi kalemi kâtiplerinden Muḥammed Beşīr Efendi 

fihrisu kitābin at-tuḫfatu ’l-ḥamīdiyyati fī ’l-luġati ’l-‘usmāniyyati 

iṣlāḥu ġalāṭin 

Sonuç 

Misbâh bin Selîm el-LEBÂBÎDÎ’nin 12 Rebiülevvel 1312 [13 Eylül 1894] tarihinde tamamlanmış (al-Labābīdī, 
1314: 172), 1314 [1896/1897] senesinde Beyrut’ta Matba‘atü ’l-Edebiyye’de basılmış olan ve “mekātib-i 
ibtidā’iyye şāgirdānına hediyye” olduğu belirtilen (al-Labābīdī, 1314: 3) et-Tuhfetü ’l-Hamîdiyye fî ’l-
Luğati ’l-Osmâniyye adlı eseri; ana dili Arapça olanlara Türkçe öğretmek maksadıyla yazılmıştır. 
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Osmanlı Türkçesindeki “harfler ve telaffuzları”, “harekeler”, “mastarlar”, “müfredat” ve “kelimeler ve 
kısımları” ana başlıklarını ihtiva eden Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’de mastarların ele alındığı bapta Osmanlı 
Türkçesinde kullanılan toplam 781 kelime, Arapça ve Farsça karşılıklarıyla birlikte; 41 kısımdan 
müteşekkil olan “Müfredat” faslında ise yine aynı mahiyetteki toplam 1820 kelime, Arapça karşılıklarıyla 
birlikte listelenmiştir. “Kelimeler ve kısımları” babında pek çok gramer yapısına yer verilmiş olan eserin 
sonunda Ta’lîm-i Kırâat adlı eserden iktibas edilmiş “okuma metinleri” de yer almaktadır. 

Eserde, Osmanlı Türkçesinde müstamel olan harflere ve bu harflerden bazılarının Osmanlı Türkçesine 
has telaffuzlarına dair açıklamalara ve örneklere yer verilmiş olması; harekeler üzerinde durulması ve 
Osmanlı Türkçesindeki sesli harflerin her birinin örneklerle gösterilmesi; mastarları konu alan babın ve 
“Müfredat” faslının, günlük hayatta kullanılan ve yeni bir dil öğrenen kişinin ihtiyaç duyacağı kelimeleri 
muhtevi olması; “Müfradat” faslının tek bir liste şeklinde düzenlenmeyerek temalara ayrılmış olması; 
gramere dair konuların çeşitli kısımlar hâlinde ele alınmış olması; gramer konuları kendi içerisinde 
açıklamalar ve örneklerle ele alındıktan sonra, yeni öğretilen konunun ya da ilgili bölümün sonunda, 
daha önce öğretilen konular ile yeni öğretilen konuların birlikte görülebileceği örneklere de yer verilmiş 
olması; eserin tamamında Farsça kelimelerin yer almamasının ve yer verilenlerinin de Osmanlı 
Türkçesinde müstamel olanlardan seçilmiş olması; eserin sahibi tarafından “beş altı yaşından on yaşına 
ḳadar olan erkek ve ḳız çocuḳlarıŋ fehm ü żabṭına muvāfıḳ ve ṭab‘ u mizāclarına elvėrişli” metinleri havi 
olduğu belirtilen (Kitābcı Arakel, 1301: 5) Ta’lîm-i Kırâat’ten okuma metinleri alıntılanmış olması; 
Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’nin öne çıkan hususiyetlerindendir. Bahse konu hususiyetleri göz önüne 
alındığında, Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’nin, yabancılara Türkçe öğretimindeki ilkelerden telaffuza önem 
verme, verilen bilgi ve örneklerin hayata uygunluğu, bir seferde tek yapıyı sunma, kullanılan dilin 
öğretilmesi, öğrencinin öğreneceği kadar bilgi verilmesi, öğrencilere öğrendiklerini uygulama 
imkânın verilmesi (Barın, 2004: 23-25) ilkelerini haiz bir eser olduğu anlaşılmaktadır. 

“Kelimeler ve Kısımları” bölümünün dil bilgisi - çeviri yöntemine (Barın, 2004: 26) muvafık bir şekilde 
kaleme alındığı anlaşılan eserde “Müfredat” bölümündeki temaların sıralamasında basitten karmaşığa, 
somuttan soyuta gitme (Barın, 2004: 23) ilkelerine ise kısmen riayet edildiği anlaşılmaktadır. Sadece 
bir kelime listesinden ibaret olmayan; harfleri, -kısaca da olsa- sesleri, çeşitli ekleri ve kelime türlerini 
de ele alan; yalnızca örneklerle yetinilmeyip metnin içinde veya dipnotlarda açıklamalara da yer verilmiş 
olan Tuhfetü ’l-Hamîdiyye’de kelime listelerinde Türkçe kelimeler yerine Arapça kelimelerin madde 
başı yapılmış olması ile cümle bilgisine dair hususi bir bölümün ayrılmamış olması, eserdeki bir eksiklik 
olarak zikredilebilirse de pek çok gramer yapısına yer verilmiş olan eserde gramere dair bazı eksiklerin 
olması, eserin ibtidailer için hazırlanmış olduğu da göz önüne alınarak eser için bir nakısa olarak 
değerlendirilmemelidir.  

Sonuç olarak; yabancılara Türkçe öğretimindeki ilkeler, söz konusu eserin yukarıda tafsilatlı bir şekilde 
ele alınmış olan hususiyetleri ve yazıldığı dönem dikkate alındığında, Misbâh bin Selîm el-LEBÂBÎDÎ’nin 
ana dili Arapça olanlara Türkçe öğretmek için kaleme almış olduğu et-Tuhfetü ’l-Hamîdiyye fî ’l-Luğati 
’l-Osmâniyye adlı eserinin mahiyeti itibariyle yazılma maksadına muvafık bir eser olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. 
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