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Abstract
Verse dictionaries, one of the areas of Classical Turkish Literature, hasn’t been studied.
Verse dictionaries were written for primary school students to teach meaning of Turkish
words in Arabic and Persian. One of their utilities for children is giving more prosody
knowledge. We saw that the number of verse dictionaries in Classical Turkish Literature
is about 30. If we look at sources we see that verse dictionaries’ commentaries are not
studied. However, in Turkish Literature it is important to study verse dictionaries’
commentaries. In this paper we will try to give knowledge about one of verse
dictionaries’ commentaries, Hediyyetü’l-İhvân Hediyyetü’l-İhvân is the commentary or
verse dictionary Sübha-i Sıbyân. It is an Turkish-Arabic verse dictionary and used as a
text book at primary schools especially in 19th century. Hediyyetü’l-İhvân, commentary
of Sübha-i Sıbyân was written by Mehmed Necib and it was published 6 times between
1840-1903. Writer gives text as in traditional commentary books then gives information
about text grammar knowledge and adds every thing about this subject.
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Özet
Manzum sözlükler Klâsik Türk Edebiyatının üzerinde henüz yeterli çalışma yapılmamış
alanlarından biridir. Manzum sözlükler bugünkü ilköğretim seviyesine denk gelen çocukların Türkçe kelimelerin Arapça ve Farsça karşılıklarını öğrenebilmeleri için kaleme
alınmış eserlerdir. Bunlardan beklenen faydalar arasında çocukların aruz bilgisini pekiştirmeleri de bulunmaktadır. Klâsik Türk Edebiyatı alanında tespit edebildiğimiz kadarıyla 30 civarında manzum sözlük bulunmaktadır. Günümüze kadar yapılan çalışmalara
baktığımızda manzum sözlük şerhlerinin göz ardı edildiğini görmekteyiz. Halbuki Türk
edebiyatında manzum sözlük şerhleri ayrıca ilgilenilmesi gereken bir alandır. Bizim bu
tebliğ çerçevesinde amacımız bir manzum sözlük şerhi olan Hediyyetü’l-İhvân hakkında
bilgi vermektir. Hediyyetü’l-İhvân manzum sözlüklerimizden Sübha-i Sıbyân’ın şerhidir. Tükçe-Arapça manzum sözlüklerimizden Sübha-i Sıbyân özellikle 19.yy.da sıbyân
mekteplerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Sübha-i Sıbyân şerhi olan Hediyyetü’lİhvân Mehmed Necib tarafından yazılmış ve 1840-1903 yılları arasında 6 kez basılmıştır. Eserde yazar geleneksel şerhlerde olduğu gibi önce metni vermekte, ardından
matinle ilgili gramer bilgilerini sıralamakta ve bu konu ile alâkalı söyleyebileceği başka
türlü ne varsa onları eklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Türk Edebiyatı, Manzum sözlükler, Hediyyetü’l-İhvân

Klâsik Türk edebiyatının üzerinde henüz yeterli çalışma yapılmamış alanlarından olan manzum sözlükler, bizim açımızdan Türkçe-Arapça, Türkçe-Farsça ve
Türkçe-Arapça-Farsça olmak üzere üç ana başlık altında toplanabilir. Manzum söz*
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lükler bilindiği üzere daha ziyade bugünkü ilköğretim seviyesine denk gelen küçük
çocukların Türkçe kelimelerin Arapça veya Farsça karşılıklarını ezberleyebilmeleri
için kaleme alınmış eserlerdir. Bunlardan beklenen faydalar arasında çocukların aruz
bilgilerini pekiştirmeleri de bulunmaktadır. Klâsik Türk Edebiyatı alanında tespit
edebildiğimiz kadarıyla 30 civarında manzum sözlük bulunmaktadır. Günümüz temel müracaat eserlerinin çoğunda bahsi bile geçmeyen manzum sözlükler, bilimsel
manada doyurucu birer kaynak olmaktan uzak olsalar da, en azından belli bir amaç
için yazılmış olmaları, çocuklarımıza aruzla birlikte Türkçe kelimelerin Arapça ve
Farsça karşılıklarını da öğretmesi bakımından Türk edebiyatı için göz ardı edilmemesi gereken önemli kaynaklardan olmalıdır. Manzum sözlük müelliflerinin kaleme
aldıkları eserlerinde kendilerinin de çocukluklarında en az bir manzum sözlük ezberlediklerini zikretmesi bizce dikkat edilmesi gereken ayrı bir hususiyettir.
Günümüze kadar yapılmış olan çalışmalara baktığımızda, özellikle şerhe dair
kaynaklarda manzum sözlük şerhlerinin umumiyetle göz ardı edildiğini görmekteyiz. Halbuki, Türk edebiyatında özellikle şerh alanında manzum sözlük şerhleri ayrıca ilgilenilmesi gereken bir alan olarak dikkat çekmektedir. Bizim bu tebliğ çerçevesinde amacımız şerhe ve sınıflandırılmasına dair bilgi vermek olmadığı için özellikle
bu probleme temas etmekten kaçınıyoruz. Fakat şerh konusunda, tasnifin günümüzde hâlâ çözüm bekleyen meselelerden olduğunu da zikretmeden geçemeyeceğiz.
Metnini ilmî usullerle hazırladığımız ve yakında yayımlamayı ümit ettiğimiz
Türkçe-Arapça manzum sözlüklerimizden Sübha-i Sıbyân1, özellikle 19. yy.da
sıbyân mekteplerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Sözlük, 460 beyit civarında
bir hacme sahiptir. Kütüphanelerimizde 60’tan fazla yazma nüshası bulunan eser,
1801 yılından 1900’lü yılların başına kadar İstanbul ve Kahire’de 32 kez basılmıştır.
Bu bakımdan Sübha-i Sıbyân’ın belki de tek örnek olduğunu söyleyebiliriz. Sübha-i
Sıbyân’ın müellifi hakkında elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır. Yazma nüshaların hemen hiçbirinde ismi geçmezken, matbu nüshalarda müellifin ismi Mehmed
b. Ahmed er-Rûmî2, Ebu’l-Fazl Muhammed b. Ahmed er-Rûmî ve Er-Rûmî Bosnavî
Ebu’l-Fazl Muhammed Ahmed gibi farklı şekillerde verilmektedir. 19. yy.da defalarca basılan eserin telif tarihi ile ilgili olarak elimizdeki tek bilgi, sebeb-i telif kısmındaki

“Geldi bu mirõät-ı dile müncelì
Tä aña tärì∆ ola ‘na®m-ı celì” (vr. 3b)
beytidir. ‘Na®m-ı celì’ terkibinin verdiği tarihe göre eser H. 1063/M. 1652-53 yıllarında yazılmış olmalıdır.
Yine sebeb-i telif kısmındaki
1

2

Eser hakkında daha geniş bilgi için bkz. Atabey Kılıç, “Klâsik Türk Edebiyatında Manzum Sözlük
Yazma Geleneği ve Türkçe-Arapça Sözlüklerimizden Sübha-i Sıbyân”, Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu, 6-7 Mayıs 2005, Urfa. Ayrıca bir nüshasının tanıtımı için bkz.: Mehmet Dursun Erdem,
“Osmanlı Dönemi Manzum Çocuk Sözlükleri ve Bir Lugât-ı Sıbyân Yazması”, Hece Aylık Edebiyat
Dergisi Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, Yıl 9, Sayı 104-105, Ağustos-Eylül 2005, s. 178-189.
Sübha-i Sıbyân, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1308-1311/1891-1893.

Turkish Studies /Türkoloji Dergisi I (2006), Sayı: 1

29

21

Laf®ı muøaddem úaøabince hemän

Tercemesi buldı aña iøtirän
[3b]

30

Laf®ıla maúnäsı idüp izdiväc
æalmadı sür∆ u raøama i≈tiyäc

31

Tä ki ola fehmi vü ≈ıf®ı yesìr
~acmi ¢aºìr ola luºätı keÓìr

32

İbni Ferişte luºatı gibi genc
Oldı vü æurõan luºatın itdi derc

33

Bir niçe ba≈r üzre açup perr ü bäl
æı∞úaları oldı sefìne-miÓäl

34

æı∞úa temämında da∆ı äşikär
Hem laøab-ı ba≈rı vü hem vezni var

35

`ayr ile şäyed sebeb-i yäd ola
Süb≈a-i ¡ıbyän aña hem ad ola

36

Na®m-ı selìs üzre bu rùşen keläm
úAvn-ı `udäyıla çün oldı temäm

beyitleri eserin nasıl tertip edildiğini, ismini ve üslûbunu da bildirmektedir: “Önce
Arapça kelime, ardından tercümesi olan Türkçe kelime getirilmiş, bu yolla kelime
ile anlamı birbirine uydurulmuş, diğer sözlüklerin büyük bir kısmında görülen rakam
ve kırmızı mürekkep kullanma zarureti giderilmiştir. Böylelikle anlaşılması ve ezberlenmesi kolay, hacmi küçük kendisi büyük bir sözlük olarak İbn Ferişte sözlüğü
gibi bir hazine oldu, Kur’an kelimelerini içine aldı. Pek çok bahir üzerinde kanatlarını açıp uçtu, her bir kıt’ası da denizlerde gezen gemi gibi oldu. Her bir kıt’anın
bitiminde hem kıt’anın vezni hem de lâkabı verildi. Böylece (müellifin) hayır dua ile
anılmasına sebep olması için esere Sübha-i Sıbyân (çocukların tespihi) adı verildi.
Güzel bir nazım üzere açık bir dille yazılan eser Allah’ın yardımı ile tamamlandı.”
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Sübha-i Sıbyân’ın geneline bakıldığı zaman sözlük kısmında 2100 civarında
Arapça, 250 civarında Farsça ve bunlara karşılık gelmek üzere de 1150 kadar da
Türkçe kelimenin bulunduğunu söyleyebiliriz. Verilen Arapça kelimelerin önemli
bir kısmının Kur’an-ı Kerim’de geçen isim, sıfat ve bir kısım fiil çekimlerinden
oluştuğunu söylemek mümkündür.
Biz bu tebliğle önemli bir manzum sözlük olan Sübha-i Sıbyân’a yapılmış tek
şerh olan Mehmed Necîb’in “Hediyyetü’l-İ∆vän fì Şerhi Süb≈ati’¢-™ıbyän” adlı eseri
hakkında ana hatlarıyla bilgi vermeye çalışacağız. Hacimli bir şerh sayılabilecek
eser 1840-1903 yılları arasında 6 kez basılmıştır.3 Bizim bu çalışma çerçevesinde
vereceğimiz bilgiler, metnini neşre hazırladığımız H. 1310/ M. 1893 tarihli baskıya
dayanmaktadır. Hediyyetü’l-İhvân şârihi Mehmed Necîb Efendi hakkında da şimdilik elimizde bilgi bulunmamaktadır. Şârihin ismi şerhin sebeb-i telif kısmında geçmektedir.
Geleneksel şerhlerde bilindiği gibi şârih önce metni verir, ardından metinle
ilgili gramer bilgilerini sıralar, bu konu ile alâkalı söyleyebileceği başka türlü ne var
ise onları ekler. Bir kısım şerhler neredeyse tercüme veya aktarma gibi karşımıza
çıkarken, bir kısmında da okuyucuyu fazlasıyla doyuracak malumatla karşılaşırız.
Şârih Mehmed Necîb Efendi de doyurucu bir şerh ile karşımıza çıkmaktadır. Örnek
olarak aşağıya alacağımız Sübha-i Sıbyân’ın ilk beytinin şerhi bize Mehmed Necîb
Efendi’nin şerh metodu hakkında yeterli fikir verecektir: “{Näm-ı `udä 19 ¿ikr idelim ibtidä * Menzil-i maø¢ùda odur reh-nümä} näm käm vezninde Färsïdir 20
úArabïde ism ve Türkïde ad dirler (`udä ◊amm-ı ∆äõ-i muúceme ile cüdä vezninde yä
ile 21 ve yäsız iki maúnä beyninde müşterekdir birisi ¿ät-ı Bärï’ye ismdir úArabïde 22
Alläh gibi ºayra ıåläø olunmaz ve bu baú◊ısınıñ úindinde ∆od-äyendeden mürekkeb
23 ve baú◊ısınıñ úindinde ∆od-äydan mürekkebdir läkin üstä¿ımız müşärün ileyh bireõsihi 24 kelime oldıºına ¿ähib olmuşdur va¢f-ı terkïbï degildir úArabïde laf®a-i Celäle 25 fä◊ıl Sïbeveyh iúläl ü idºäm eylemedigi gibi ve birisi ¢ä≈ib ü rabb
maúnäsınadır 26 eger bir şeyõle muøayyed olursa ked-∆udä ve ∆äne-∆udä gibi ki
¢ä≈ib-i ∆äne dimekdir 27 maúlùm ola ki her kelimeniñ ä∆ırı elif ve väv olsa anda
bunlardan ¢oñra [4] 1 bir yä muøarrerdir nihäyet ≈älet-i i◊äfetde i§bätı läzımdır gerekse ol kelime ¢ıfata 2 mu◊äf olsun bùy-ı dil-ävïz gibi gerekse ºayrıya mu◊äf olsun
bùy-ı 3 näfe gibi ve bu øäúide inşälarda da∆ı cärïdir fa≈fa® (¿ikr Ÿäl-i muúcemeniñ 4
kesri ile bikr vezninde na¢ara bäbından ma¢dardır añmaø ve yäd eylemek
maúnäsınadır 5 gäh lisänıla olur ve bu maúnä maøäma ensebdir ve bir şeyi
unutmayup ∆äåırda 6 åutmaø maúnäsınadır ki øalb ile olur ≈ıf® gibi (ibtidä iøtidä vezninde 7 bedeõe yebdeõudan yaúnï fete≈a bäbınıñ iftiúälinden ma¢dardır bir nesneye 8
başlamaø äºäz maúnäsınadır ve bir nesneyi säõir nesnelerden muøaddem 9 işlemek
maúnäsına da∆ı olur (menzil meclis vezninde nezele yenziludan yaúnï 10 ¬arabe bäbından ism-i mekändır ¢a≈rälarda misäfir içün olan øonaø yirine 11 dinür ve ∆äne ve
dära ıåläø olunur (maø¢ùd maø¢ùr vezninde bäb-ı evvelden 12 ism-i mefúùldür ki
maúnäsı maúlùmdur (reh-nümä fet≈-i rä-i mühmele ve sükùn-ı hä 13 ve ◊amm-ı nùn
ile reh ile nümädan mürekkebdir ki va¢f-ı terkïbïdir reh yol ve nümä 14
3

Daha geniş baskı bilgileri için bkz. Prof. Dr. Sadi Çöğenli, “Eski Harflerle Basılmış Türkçe Sözlükler
Kataloğu”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl 2, Sayı 7-8, Kasım 2000-Nisan 2001, s. 99-134.
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nümäyïdenden fiúl-i emr-i mu∆äåabdır göster maúnäsına ki emriñ mefúùli üzerine 15
taødïm olunmuşdur bi-≈asbi’t-terkïb yol gösterici olur maúlùm ola ki 16 bir
kelimeniñ ä∆ırı yä olsa mä-øabli de ≈arf-i úilletden väv yä∆ud elif olsa 17 yäy i§bätı
cäõiz ve ≈a¿fı da cäõizdir bùy ve bù saräy ve serä gibi.”4 Görüldüğü üzere Mehmed
Necîb Efendi, eserin tam manasıyla anlaşılması için neredeyse her kelimeyi ayrıntılı
bir şekilde izah yoluna gitmiş, verdiği örnekleri çeşitli kaynaklarla da desteklemeye
çalışmıştır. Farsça kelimelerin kökünü, ekini mutlaka zikretmiş, kelime terkip şeklinde ise eğer ‘terkîb-i izâfî, terkîb-i vasfî’ veya ‘vasf-ı terkîbî’ olduğunu da belirtmiştir. Arapça kelimelerde ise daha ayrıntılı bilgiler ile okuyucuyu aydınlatmaktadır.
Kelime hangi vezinde ise o vezinden bir başka kelime ile meselâ ‘bikr Ÿikr vezninde’ diyerek okunuşu tekid etmekte, sonra kelime çekimli ise hangi bâbdan olduğunu
söyledip fâil ya da mef’ûl oluşunu da belirtmektedir. Arapça kelimelerin hemen hepsinin çokluk şekillerini de veren şârih, “esäs fet≈-i hemze ile enär vezninde binänıñ

temeline dinür cemúi üsüs gelür ◊ammeteynle ve her şeyõiñ a¢lına ve mebnäsına ıåläø
olunur”5 örneğinde olduğu gibi son olarak mutlaka kelimenin Türkçe karşılığını

vermekte ya da tarifini yapmaktadır. Bu bakımdan Mehmed Necîb Efendi’nin,
Sübha-i Sıbyân’ın sözlük kısmının önce Arapça kelime, hemen ardından Türkçe
karşılığı şeklindeki tertibine de sâdık kaldığını söyleyebiliriz. Şârih sıklıkla, “märic
∆äric vezninde tütünsüz äteşe ıåläø olunur Färsïde zebäne dirler”6 örneğinde olduğu
gibi Türkçe karşılığını verdiği Arapça kelimelerin Farsçasını da verir.
Ayrıntılı bir şerh olan Hediyyetü’l-İhvân’da şârih Mehmed Necîb Efendi, ciddî
bir dilci tavrı ile kelimelerin etimolojilerine de girer. {Eb¢är gözler efväh aºızlar}
mısra’ını izah ederken “eb¢är en¢är vezninde ba¢arıñ cemúidir gözler maúnäsına 16

(efväh eb¢är vezninde aºız maúnäsına olan fäh ki ≈äl vezninde ve fùh 17 fänıñ
◊ammıyla ve f±h fänıñ kesriyle ve fühe fäõ-i ma◊mùme ile ve fem dem vezninde 18
bunlarıñ cemúidir Färsïde dehänhä dirler işbu fem laf®ınıñ a¢lı fevh 19 idi fevz vezninde taf¢ïli æämùsda meşrù≈ u mebsùådur müräcaúatı 20 fäõideyi müte◊ammındır”7

şeklinde bilgiler vermekte, fem kelimesinin aslının da fevh olduğunu bu yolla bildirmektedir. Alıntıda da görüleceği üzere şârihin kullandığı “Kâmûs” gibi birtakım
kaynaklar vardır. Bunlardan Kâmûsü’l-Muhît ve Besâir8 en fazla müracaat edildiğini
gördüğümüz iki kaynak olup her ikisi de “El-Fîrûzâbâdî”(öl. 1415) diye bilinen
meşhur Arap dil, tefsir ve hadis âlimine aittir.9 Özellikle Kur’an kelimeleri sözlüğü
türünden bir eser olan Besâir, şârihin en sık müracaat ettiği kaynak görünümündedir.
Bunun yanı sıra Kâdı Beyzavî (Abdullah bin Ömer) (Ölm. 1287) tefsiri de sıklıkla
müracaat edilen kaynaklar arasındadır. Bilindiği üzere Beyzavî tefsiri İslam dünyasında 30 civarında şerhi bulunan en meşhur tefsirlerdendir. Yine ayrıca Sûdî’nin
4

5
6
7
8

9

Mehmed Necîb, Hediyyetü’l-İhvân fî Şerhi Sübhati’s-Sıbyân, Şirket-i Sahhâfiyye-i Osmâniyye Matbaası, İstanbul 1310/1893, s. 3-4.
Hediyyetü’l-İhvân, s. 4.
Hediyyetü’l-İhvân, s. 136.
Hediyyetü’l-İhvân, s. 131.
Eser hakkında daha geniş bilgi için bkz. Celâlettin Divlekci, Dilbilim ve Kur’an İlimleri Açısından elFîruzâbâdî’nin Besâir’i, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2000.
Adı geçen âlim hakkında daha geniş bilgi için bkz. Hulûsi Kılıç, “Fîrûzâbâdî”, TDVİA, 13. C., İstanbul 1996, s. 142-145.
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Gülistân Şerhi de adı geçen eserler arasında sayılabilir. Bütün bu örnekler şerhin bir
hayli zengin kaynak kullanımına sahip olduğunu göstermektedir.
Şerhte sıklıkla örnek olması açısından âyetler ve hadisler zikredilmektedir. Bilhassa metinde verilen kelime herhangi bir âyette geçiyorsa geçtiği yer aşağıya aldığımız örnekte de görüleceği üzere zikredilmektedir: “{æäriúa vü ≈äøa øıyämet güni}
øäriúa ∆ä¢ıra vezninde øıyämete 27 ıåläø olunur ve minhu øavluhù Teúälä “El-øäriúatu
me’l-øäriúah vemä edräke [155] 1 me’l-øäriúah“10 cemúi øaväriú gelür (≈äøa ≈ä¢a 2
vezninde øıyämete dinür ve minhu øavluhù Teúälä “El-≈äøøatu me’l-≈äøøah vemä
edräke 3 me’l-≈äøøah11”12
Eserde örnek olarak Sünbülzâde Vehbî’den de aşağıya üçünü aldığımız 4 beyit yer
almaktadır.

æaddine dirlerdi elf zülfüne läm u femme mìm
Mu¢≈af-ı ≈üsnünüñ esrärını bilse räzı
Reng-i ¢ahbä ile olmuş gül yanaølar äl äl
Bey◊a-yı sür∆ idi hem käfir giyinmiş øırmızı
Düşünce çäh-ı ümmïde ¿eøan ¿eøan diyerek
Kemend-i zülfe ¢arıldım resen resen diyerek
Kanaatimizce önemli ve kendine has bir şerh olma özelliği taşıyan Hediyyetü’lİhvân da tıpkı Sübha-i Sıbyân gibi çocuklar için hazırlanmış olmalıdır. Eserin sonunda yer alan Cemâl Efendi’ye ait

Æälib-i úilm ü maúärif ma®har-ı fey◊-i celïl
Ol edìb-i pür-hüner yaúnï Necïb-i bï-mi§ïl
Süb≈anıñ şer≈ini tekmïl eyledi bä-luåf-ı ~aø
~ıf®ını ¢ıbyäna teshïl eyleye Rabb-ı Celïl
Çıødı bä-úavn-i `udä tärï∆-i åabúı ey Cemäl

10

11

12

“Kâria. Nedir o kâria? Kâriayı, o kapıları döven ve dehşetiyle kalplere çarpan o kıyamet felaketini sen
nereden bileceksin ki?” Kâria, 1-3.
“Kesin gerçekleşecek olan, evet nedir o gerçekleşecek olan? Gerçekleşecek olan kıyameti sen nereden
bileceksin?” Hâkka, 1-3.
Hediyyetü’l-İhvân, s. 154-155.

Turkish Studies /Türkoloji Dergisi I (2006), Sayı: 1

25

Süb≈a şer≈i pek úıyändır åabú olundı bï-úadïl13
beyitlerinden oluşan tarih manzumesi de bu görüşümüzü destekler mahiyettedir.
Netice itibarıyla, bizim bu çalışma ile dikkat çekmek istediğimiz iki önemli
husus vardır. Birincisi çeşitli vesilelerle dile getirdiğimiz üzere Klâsik Türk Edebiyatı alanına dâhil manzum sözlükler hâlâ üzerinde çalışılmayı bekleyen önemli ve
bâkir konular arasında bulunmaktadır. Bu alanla ilgili yapılacak çalışmaların sadece
sözlük değil, metne yaklaşımla da ilgili önemli faydalarının olacağına inanıyoruz.
Öncelikle, tespit edilen manzum sözlüklerin hepsinin metni çıkartılmalı ve ardindan
da bir “manzum sözlükler sözlüğü” oluşturulmalıdır. İkincisi ise Türk Edebiyatında
Ali Nihat Tarlan ile başlayıp daha sonra pek çok kıymetli bilim adamının önemli
görüşleri ile teorik alanda geliştirdiği ancak örnek metin hususunda hâlâ bir hayli
kısır olan metin şerhi alanında manzum sözlük şerhleri de önemli bir yer tutmaktadır. Günümüze kadar fazla dikkat çekmemiş bulunan manzum sözlük şerhlerinin de
üzerinde durulmalı ve bunların metinlerinin neşredilmesiyle, artık düşünülmesi gereken teorik çalışmalar desteklenmelidir.

13

Hediyyetü’l-İhvân, s. 205.
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QuickTime™ and a
TIFF (S›k›½t›r›lmam›½) decompressor
are needed to see this picture.

Mehmed Necîb, Hediyyetü’l-İhvân fî Şerhi Sübhati’s-Sıbyân, Şirket-i Sahhâfiyye-i
Osmâniyye Matbaası, İstanbul 1310/1893, s. 2-3.
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