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TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu medeni-
yetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faaliyetlerde bulun-
ma kabiliyetiyle bilim sanat ve kültür değerleri üretir, ürettiği kültür ve düşünce 
ile de tarihin akışına yön verir.

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar arasın-
daki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uzlaşma ve işbir-
liklerine zemin hazırlamıştır. 

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve medeniyet de-
ğerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık bir gelecek inşa 
edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak kazanımı olan kültür 
ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle mümkündür.

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler kuran 
bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir medeniyet ve kültür 
tasavvuru yatmaktadır. 

İlk insandan günümüze kadar gökkubbe altında gelişen her değer, hakikatin 
farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslam ve Türk tarihinden 
süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik kaynağıdır. Bilgiye, 
hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih boyunca sevgiyi, hoşgörü-
yü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı önplanda tutmuştur. 

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasavvuru-
muzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde aktarıl-
masını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geçmişimizden 
devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi idrak edilmesine ve 
sahiplenilmesine bağlıdır.



Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Medine’de, 
Kahire’de, Şam’da, Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta, Horasan’da, Konya’da, 
Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen değerler, bugün tüm 
insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük emanete sahip çıkmak, bu bü-
yük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli sorumluluğumuzdur.

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet projesinin 
dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz bu hazinelerin 
ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras bize, tarihteki en büyük 
ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede ürettikleri eserleri sunuyor. Çok 
çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeniyetimizin en zengin ve benzersiz metinleri-
ni ihtiva eden bu eserlerin korunması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi 
ve etkin bir şekilde yeniden inşa edilmesi, Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli 
bir parçasıdır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, 
gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî çabaların 
hasılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür ve sanat alanla-
rında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınmaya, ilgi görmeye, kaynak 
olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini 
temenni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal emaneti yücelterek muhafaza etmeyi 
sürdürecektir. 

 Recep Tayyip Erdoğan 

 T. C.  
 Başbakan 
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Osmanlı sahasında kaleme alınmış bir yığın irili ufaklı Arapça-Türkçe 
lügatlar arasında Âsım’dan önce kaleme alınan ve itibar gören merkezî lü-
gatların tamamı 16.yy’a aittir: Kestelî’nin Mirkâtü’l-Lüga’sı, Vankulu’nun 
lügatı ve Karahisarî’nin Ahteri-i Kebîr’i.

Sıhâh ve Kâmûsu’l-Muhît’ten derlenerek teşkil edilmiş olan Abdullah 
Kestelî’nin (ö. 1541) 1530’dan önce yazdığı Mirkâtü’l-Lüga’sı ilk ciddi ça-
lışma olarak değer taşırsa da tesir dairesi hep mahdut kalmış, dönemine ait 
diğer iki esaslı lügat onun temin edeceği şöhreti gölgelemiştir. Matbaa son-
rası neşri de gerçekleşmeyen bu eser, lügat literatürümüzün ikbal görmemiş 
talihsiz metinleri arasında yer alır. Muslihüddin Mustafa Karahisarî’nin 
(ö. 1561) 1545’te ikmal ettiği Ahteri-i Kebîr kaynak olarak daha çok 
Cevherî’nin (ö. 1003) Sıhâh’ından, Mutarrizî’nin (ö. 1213) Mugrib’inden, 
İbn Fâris’in (ö. 1004) Mücmel’inden ve birkaç lügatten daha istifadeyle 
vücuda getirilmiş, alfabetik düzende tertip edilmiş ve madde başları kısa 
açıklamalardan oluşan ilk esaslı sözlüktür. Diğeri yine 16. yy’da bu defa 
Vankulu Mehmed Efendi’nin (ö. 1592) Cevherî’ye ait Sıhâh’ın tercümesi-
dir. Müteferrika Matbaası’nın da ilk neşri olan bu eser, Osmanlı sahasında 
ilmiyenin alakasını daima çekmiş, Arapça’ya duyulan ihtiyacı karşılamakta 
Âsım’ın çalışmasına kadar mevcut lügatların en kâmili kabul edilmiştir.

Umumî hatlarıyla talimî mahiyette 19.yy’a kadar yazılmış manzum 
mensur Arapça-Türkçe lügatler mecmuu içinde başta kaydettiğimiz kıy-
meti haiz birkaç lügat, 19.yy’ın ilk çeyreğinde Âsım’ın Kâmûsu’l-Muhît 
tercümesi karşısında geri plana çekilir. Arapça’ya dair müşküllerin halle-
dilmesinde, Osmanlı Türkçesi’ne ait metinlerin doğru anlaşılmasında ana 
müracaat metni olarak görülen bu şaheser, bir taraftan Arapça dil ve kültür 
servetini, bir taraftan da Türkçe’nin zengin söz varlığını tespit etmiş olmak 
cihetiyle bugün de ehemmiyetinden hiçbir şey kaybetmedi. 

Osmanlı’da uzun süre Vankulu’nun tercümesi münasebetiyle daha çok 
Cevherî’nin Sıhâh’ını referans alan ilmiyenin Fîrûzâbâdî’nin Kâmûsu’l-
Muhît’ine dönmesi bu son lügatın ancak çok güçlü bir kalemin tercüme ve 
tetkikinden ve kelime serveti cihetinden selefini aşmasıyla mümkün olabi-
lirdi. 1791-1797 yılları arasında çalışarak Muhammed Hüseyin b. Halef et-
Tebrîzî’nin Burhân-ı Kâtı’ adlı Farsça sözlüğünün tercümesini III. Selim’e 
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sunarak lügat sahasında ilmî kudretini ispat eden Âsım, bu çalışmasının 
sarayca ve ilmiyece takdir edilip kısa sürede neşriyle umumun istifadesine 
sunulması ve bunun getirdiği teşvikle ve Osmanlı sahası Arapça-Türkçe 
lügatlerin önüne geçecek birikim ve titizlikle Kâmûsu’l-Muhît tercümesine 
mübaderet etti. 

Âsım’ın tercümesine esas olan Kâmûsu’l-Muhît telif edildiği 1410’dan 
beri Arap lügatçılığında “ümmehât” tabir edilen ana klasik referans kaynak-
ları arasında en güzide birkaç sözlükten biridir. Fîrûzâbâdî’nin Cevherî’nin 
Sıhâh’ına yirmi bin madde ilâvesiyle onu altmış bine çıkarması, iki bin 
kadar Arapça eseri bu lügat için süzmesi, Ubâb ve Muhkem gibi muhkem 
kaynakları bu esere derc etmesi, açık karşılık ve tariflerle malzemesini işle-
mesi gibi bir yığın meziyet, bu esere atfedilen takdiri haklı çıkarır. Bu kıy-
metin neticesi olarak eser etrafında şerhler, tekmileler ile lehinde ve aley-
hinde tenkitlerden müteşekkil zengin bir literatür vücuda getirilmiş, lügatın 
Zebîdî’nin (ö. 1790) bugün kırk ciltte neşri yapılmış olan Tâcü’l-Arûs adlı 
şerhiyle kelime serveti ve içeriği daha da zenginleştirilmiştir. 

Tercüme üç ana merkezde gelişir: müellif (Fîrûzâbâdî), şarih (Zebîdî) ve 
mütercim (Âsım). Eser bu cihetten karşılaştırıldığında Âsım’ın Kâmûsu’l-
Muhît’e yalnız mütercim sıfatıyla yaklaşmadığını, onu şerh eden Zebîdî’yi 
kaynakları arasına katarak âdeta müstakil bir şarih niteliğiyle metni işle-
diğini ileri sürmek yanlış olmaz. Bilhassa Tâcü’l-Arûs şerhi, daha kadim 
bir kaynak olan İbn Manzûr’un (ö. 1311) Lisânu’l-Arab’ı, Zemahşerî’nin 
(ö. 1143) Esâsu’l-Belâga, Fâ’ik ve Mukaddimetü’l-Edeb’i, İbn Esîr’in (ö. 
1210) Nihâye’si, Kâmûsu’l-Muhît’in kaynaklarından Sâgânî’nin (1252) 
Ubâb’ı ve İbn Sîde’nin (ö. 1066) Muhkem’i, Suyûtî’nin (ö. 1505) Muzhir’i, 
Kâmûsu’l-Muhît sahibinin Basâ’ir’i, Harîrî’nin (ö. 1122) Durre’si, Molla 
Câmî’nin (ö. 1492) Kâfiye’si onun sık sık kullandığı belli başlı referans-
larıdır. Ayet ve hadislere dair notlamalarında Beyzâvî (ö. 1286), Râzî (ö. 
1210) ve Zemahşerî’nin tefsirleri, Râgıb’ın Müfredât’ı, Meydânî’nin (ö. 
1124) Emsâl’i ve daha bir yığın eser onun tercümesinde atıf yaptığı metin-
lerdir. Bu tercüme ve şerh boyunca diğer birçok ilim şubesine ait ana me-
tinlerden devşirilen malzeme, Âsım’ın bir mütercimlik sıfatının ötesinde 
isbât-ı vücûd ettiğini gösterir.

Şüphesiz onun şarihliği bilhassa Türkçe cihetindedir. Standart 
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Türkçe’nin karşılıklar için kifayetsiz kaldığı yerde Türkçenin bütün 
imkânlarını yoklayan Âsım’ın dilin hemen bütün katmanlarına uzanacak 
tecessüsü ve lügati bir ansiklopedi seviyesine çıkaracak olan malumatı şa-
şırtıcıdır. Taşra Türkîsî, Türkî-i kadîm, avâmm-ı Türkî, Anadolu’da, bizim 
diyârlarda, ıstılâhımızda gibi ifadeler dili her seviyeden gördüğüne ve gös-
terdiğine işaret eder. En doğru karşılığı vermek için kılı kırk yaran Âsım 
hayranlık uyandıran anlam inceliklerini bütün Kâmûs boyunca tespit için 
yerleşikler, göçer Türkmenler, İstanbul zarifleri, ıstılâh-ı ¡avâm, ıstılâh-ı 
¡urefâ, ıstılâh-ı etıbbâ, ıstılâh-ı ¡urefâ, ıstılâh-ı ¡arûziyyîn, ıstılâh-ı nuhât 
gibi kayıtlarla hemen her sınıfın kavramlarını, argo ve galatlarını sıralar. 
Zaman zaman kullandığı Mehmed Esad Efendi’nin (ö. 1753) Lehcetü’l-
Lügât’ı ve daha çok tenkit ederek başvurduğu Vankulu lügatı dışında Türk-
çe malzemeyi temin edeceği Türkçe yazılı metinlerden mahrum olan Âsım, 
esas itibarıyla şahsî derlemeleriyle lügatçılığını ortaya koyar. O, Türkçe’de 
Kaşgârlı Mahmud’dan sonra doğrudan insandan malzeme devşiren ikinci 
kalemdir. Bütün bunları yaparken Arapça kavramlara Türkçe kavramlarla 
karşılık bulma çabası onda esastır.

Köprülü’nün “Arap ve Fars filolojilerine vukuf bakımından bütün Os-
manlı edebiyatında Âsım eşiz bir lügatçidir” şeklindeki mütalaasını haklı 
çıkaran Âsım’ın iki büyük lügatinden ikincisi olan Kâmûsu’l-Muhît ter-
cümesine başlamasını temin eden amiller Âsım’ca ilahî mahiyettedir. II. 
Mahmud’un müsaadesiyle çoktan beri arzuladığı hac için geldiği Mekke’de 
eşi benzeri görülmemiş, faydası daim ve âlem var oldukça isminin bekasını 
sağlayacak bir eser vücuda getirmek için yaptığı niyaza manevî bir ilhamın 
cevap olarak gönlüne “Kâmûs-ı-Muhît tercümesi” düşer. Medine’ye dön-
düğünde bu hususu bazı dostların tavsiyesiyle istihare eder ve istiharesi de 
içine düşen sânihayı tekit eder. İstanbul’a gelince yaşadığı bu ruhanî tec-
rübeyi aktardığı “ba¡zı e¡izze-i zevi’l-ihtirâm”ın teşviki ile de 1220 yılının 
ramazanı başında (13 Ekim 1805) başladığı tercümeyi bir kısmı vakanüvis-
liğine tekabül eden devrede 1225 Zilkadesinin 14. gecesi (11 Kasım 1810) 
tamamlayarak el-Okyânûsu’l-Basît fî Tercemeti’l-Kâmûsi’l- Muhît adıyla 
tamamlar. 

Kâmûs tercümesi başında tercüme sebebini bu şekilde kaydetmesine 
karşın Fuat Köprülü’nün ileri sürdüğü “Medine’de eski hocası Necib Efen-
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di ile görüşerek onun teşviki ile Fîrûzâbâdî’nin Kâmûs’unu tercümeye ni-
yet etti” hükmü hemen bütün Âsım biyografilerinde tekrar edilir. Bu yargı 
Mehmed Cemâleddin Efendi’nin (ö. 1845) Ayine-i Zürâfâ’daki ihtiyatlı 
ifadesinden kaynaklanır:

“Merhûm-ı mumâileyh, on yedi (1802) târîhinde zâ’ir-i beyt-i şerîf ol-
dukta o vakt Medîne-i münevvere’de mücâvir müşârünileyh Hâce Necîb 
Efendi Kâmûs Tercümesi’ne merhûmu tergîb buyurmuş olduğunu dîbâce-i 
tercümede ba’zı rumûzât ile ifhâm ve bu cihetle hâce-i müşârünileyhin 
kerâmâtını i’lâm kılmıştır” 

el-Okyânûsu’l-Basît’in varlık sahasına çıkışı henüz tercüme tamam-
lanmadan meydana getirdiği müspet akislerle alakayı üzerine celp eder. 
Âsım’ın vekayinamesinde yer alan bir anekdot bu hususu ortaya koyar:

1807’de İran’a Osmanlı tarafından sefaretle giden Seyyid Refî’ Efendi 
(ö. 1809) vazifesini ikmal ettikten sonra İran Şahı Feth Alî’nin elçisi Hoy 
Müftüsü Ak İbrahim Efendi ile beraber İstanbul’a döner. Sepetçiler’de ken-
disine tahsis edilen konağa yerleşen elçi, sarayca gayet izzetle karşılanır. 
Esasen Kafkasya’nın güneyine, Azerbaycan’a kadar inen Ruslara mağlup 
İran, Fransa ve Osmanlı arasında Ruslara karşı bir üçlü ittifak için başla-
yan siyasî teşebbüslerin bir neticesi olarak İstanbul’da iki ay kadar bulu-
nan Ak İbrahim, Âsım’ın ifadesiyle “fî-zâtihi fühûl-i ulemâdan olup ve o 
zümreye gayr-ı müfârik mesâbesinde olan iddi™â-yı nefsânî ve hod-pesendî 
vü enânî sıfatına gurûr-ı Acemâne dahi munzam” biridir. Yol arkadaşı 
Refî’ Efendi’ye Osmanlı sahasında ilim adamı olmadığı yolunda edepsizce 
iddialarda bulunması, bu tür ithamlarla meclislerde ileri geri konuşması 
İstanbul’da huzursuzluk vücuda getirir; şeyhülislâma ilmiyeden ileri ge-
lenlerle görüşüp tanışmak arzusunu ifade etmesine karşın da kimse bu ken-
dini beğenmiş elçiyle mülakat cesaretini gösteremez. Hatta İran asıllı Ali 
Bahar Efendi de şeyhülislâmın bu teklifini bir bahaneyle savuşturur. Ak 
İbrahim, İstanbul ulemasını ezmek için maiyetinde bir şair ve müneccim 
de bulundurur.

Kendisine bir vesileyle Kamus’u tercüme etmekte olan Burhân-ı Kâtı’ 
mütercimi Âsım’dan bahsedilince, “Kâmûs’un tercüme kabûl etmeyece-
ğini, husûsan tercüme değil, bir mâddesini kemâ-yenbagî istihrâc eden 
ulemânın el-hâletü hâzihi Rûm’da sâlis-i ankâ vü kîmiyâ” olduğunu söy-
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lemesi Âsım’a aktarılarak bu elçinin haddinin bildirilmesi bilhassa Refî’ 
Efendi tarafından istenir. Şeyhülislâmlıktan gelen istekle de artık Âsım 
Efendi zarurî olarak yanına o sırada yarısına kadar tercüme etmiş olduğu 
Kâmûs’tan otuz cüz kadar alarak Refî’ Efendi ile beraber elçiyi ziyarete 
gider:

“Kâmûs tercümesi münâsebetiyle feth-i bâb-ı kelâm eylemekle hemân 
der-begal olan eczâ-yı mashûbeyi arz ve münâveleye ibtidâr eyledikte 
sohbetten inzivâ birle sahîfe-be-sahîfe nükte-endâz-ı dikkat ü im™ân ve üç 
sâ™at mikdârı mütâla™asına bâsıra-güzâr-ı itkân birle matrah-ı enzâr olan 
niçe düşvâr eczâ-yı merkûmede münderic ve iştikâl eylediği niçe şübühât 
u ebhâs birle o kerârîste mündemic olup tevfîk-i Bârî ve teshîl-i Kirdgârî 
ile bi-hamdillâhi ta™âlâ vech-i lâyıkı üzere şerh ü tercüme olunmuş olmakla 
mütâla™asından istîfâ-yı hazz-ı vâfî eyledikten sonra hall ü keşf ü beyânı 
hasbe’z-zâhir bîrûn-ı uhde-i imkân mesâbesinde olan mahal-i mezkûrun bu 
resme inkişâfından aceb-künân ve âferîn-gûyân-ı dehân-ı teslîmi bâz” eder.

Âsım’ın muvaffakiyetini alenen itiraf eden Ak İbrahim’den sonra yanın-
daki şair ve müneccimle akşama kadar süren muhavere Refî’ Efendi’yi se-
vinçten mest eder. Cemiyeti müteakip defalarca Âsım’ın elini öper ve bu ne-
tice İstanbul’da ilim meclislerine nakledilir. Ak İbrahim’in şeyhülislâmdan 
Kâmûs basılır basılmaz bir nüshasının kendisine irsali ricası bir mecliste 
Âsım’a aktarılmış, ancak bütün bu yüz aklığı şeyhülislâmlıktan Âsım’a bir 
inayet olarak dönmemiştir. (Âsım, Tarih, II, 125-128)

Âsım’ın tercüme ve şerh faaliyetini beş yıl kadar bir zaman devresine 
sığdırdığını biliyoruz.Mecmûa-i Edebiyye’de çıkan isimsiz bir yazıda yer 
alan Âsım’ın Kâmûs’u nasıl hazırladığına dair notu nakledenlerin hafızala-
rının sıhhatine büsbütün itimat etmeyerek nakledelim:

“Zamanımızdaki kühen-sâlânın vuku bulan rivayetlerine naza-
ran allâme-i müşârünileyh Üsküdar’da Nuhkuyusu civarında bulunan 
saâdethâne-i fâzılânesinden çıkar ve koltuğunda Kâmûs’un bir parçası, be-
linde diviti olduğu hâlde o civardaki kahvehanelerden birinin önüne oturur, 
yirmi yerinden iplikle bağlanmış olan küçücük kalemini çıkarıp bir taraftan 
oraya toplanmış olan mahalle ahalisiyle musahabet, diğer cihetten Kâmûs’u 
önündeki iskemlenin üzerine vaz’ ederek şerh ve tercümeye bezl-i himmet 
edermiş.” (Mecmûa-i Edebiyye, c. 1, nr. 5, 29 R 1318, s. 35-37 )
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Âsım, Kâmûsu’l-Muhît’in 450 yıldır tercümesine girişilmediğini kay-
deder. Kestelî bu eserden istifade etmişti. Merkezzade Ahmed Efendi’nin 
(ö. 1556?) 1543’te tamamladığı el-Bâbûs’un omurgası Kâmûsu’l-Muhît ol-
makla birlikte tercümesinde Cevherî’nin Sıhâh’ından ve Ezherî’nin (ö. 980) 
Tehzîbü’l-Lüga’sından da yararlanmıştır. Koca Mustafa Paşa Asitanesi 
şeyhinin satır altı tekniğiyle şekillendirdiği ve kelime kadrosu, lügat tanzi-
mi ve işleyiş bakımından Kâmûsu’l-Muhît’ten ayrılan Bâbûs’undan ardın-
dan, bu defa Âsım’dan daha sonra Lügat-ı Kâmûs adıyla meydana getirdiği 
sözlükle Kâmûsu’l-Muhît’e dönen Vakanüvis Ahmed Lutfi Efendi’nin (ö. 
1907) çalışması da zikredilmelidir. İlk cildi 1865 ve ikinci cildi 1869’da 
neşredilen bu son çalışma alfabetik düzende Kâmûsu’l-Muhît’ten yapılmış 
bir derlemedir.

Âsım’ın nüshası Sultan I. Abdülhamid’in (ö. 1789) İstanbul Bahçekapı’da 
kendi yaptırdığı külliye içinde yer alan Hamidiye Kütüphanesi’ne intikal et-
tirilerek umumun istifadesi temin edilir. 1377 (I. cilt), 1378 (II. cilt) ve 1379 
(III. cilt) numaralarıyla kütüphane kaydı yapılan nüshanın II. Mahmud’un 
mührünü taşıyan zahriyesinde bu husus açıkça belirtilir:

“Dîbâce-tırâz-ı nüsha-i saltanat-ı uzmâ, ser-levha-i Mushaf-ı hilâfet-i 
kübrâ Emîrü’l-mü’minîn, imâmü’l-müslimîn, hâdimü’l-Harameyni’l-
muhteremeyn, mutahhirü’l-beledeyni’l-mükerrremeyn es-Sultân ibnü’s-
Sultân es-Sultân el-Gâzî Mahmûd Hân ibnü’s-Sultân el-Gâzî Abdülhamîd 
Hân halledallâhu hilâfetehu ve eyyede ve ebbede saltanatehu ilâ âhiri’l-
ezmân hazretlerinin işbu el-Okyânûsu’l-Basît fî Tercemeti’l-Kâmûs is-
miyle müsemmâ kitâb-ı bî-hemtânın teksîriyle ta¡mîm-i fevâ’id-i dîniyye 
kasd-ı hâlisine mebnî bundan akdemce tab¡ u temsîli bâbında inâyet-i 
aliyye-i mülûkâneleri erzân buyurulup bu esnâda resîde-i hadd-i hitâm ol-
makla hâssaten tullâb-ı ulûma teshîl niyyet-i sâdıkasıyla hasbeten lillâhi’l-
celîl Mütercim Âsım Efendi’nin eser-i kalemi olan işbu nüshayı cennet-
mekân, firdevs-âşiyân Sultân Abdülhamîd Hân tâbe serâhu hazretlerinin 
kütüb-hânelerine vakf u tesbîl buyurdular. Bi-vechin mine’l-vücûh derûn-ı 
kütüb-hâneden ihrâc olunmayıp ale’l-âde talebe-i ulûm istifâde ede-
ler. Fe-men beddelehu ba¡de-mâ semi¡ahu fe-innemâ’smuhu ale’llezîne 
yübeddilûnallâhu semî¡un alîm. Sene 1232.”

Yukarıdaki paragrafta yer alan “Mütercim Âsım Efendi’nin eser-i kale-
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mi olan işbu nüsha” ifadesinden beklenen neticeden Hamidiye Kütüphane-
si yazmasının müellif nüshası olduğu anlaşılırken, son cildin hatimesinde 
“Ketebehu Osmân b. Süleymân Penâh” kaydına göre Âsım’ın müsveddesi-
ni Osman Efendi beyaza çekmiştir. 

Hemen her sayfada derkenar notları da Âsım’ın eserine bu tebyiz üze-
rinden son şeklini verdiğini gösterir. Nüshanın saraya takdim edilen erkân 
nüshası olması, tezhip ve hatta itina edilmesi bu nüshanın doğrudan Âsım’a 
mal etmeyi imkânsız kılmakla beraber, bu veriler “eser-i kalemi” ifadesini 
de çürütmez. Herhâlde irap ameliyesi Âsım tarafından derkenar ilâveleriyle 
beraber gerçekleşmiştir. Eser Âsım’ca kontrol edilmek itibarıyla müellif 
nüshasıdır.

Yazma nüshanın birinci cildi râ harfinin ortalarına kadar 684 varak; ka-
lın kaf harfinin ortalarına kadar olan ikinci cildi 689 varak ve son cildi 
647 varaktır. Mecmuu 2020 varak olan eserin her bir sayfası 37 satırdan 
müteşekkildir. Esasen o tercümesini iki cilt olarak tasavvur eder, nitekim 
“bâbu’z-zâ™i’l-mu¡ceme” sonunda ikinci cildin tercümesinin tamamladığını 
söyler. Bu da mevcut yazmanın yarısına tekabül eder.

Eser İstanbul’da II. Mahmud tarafından yazmanın ciltlerine uygun 
olarak üçer cilt olmak üzere Muhâsebe-i Evvel Seyyid Abdurrahîm Mu-
hib Efendi’nin nezaretinde 1230, 1231, 1233’te (1815-1817) Matbaa-i 
Amire’de basılır. Seyfettin Özege kayıtlarına göre 1250 (1834) tarihin-
de aynı sayfa ve formatta Mısır’da Bulak’ta ve 1268-1272 (1852-1855) 
İstanbul’da Takvimhane-i Amire’de yapılan baskılarını bu defa dört cilt 
olmak üzere 1268-1272 (1852-1855) İstanbul baskısı takip eder. Son olarak 
dört cilt hâlinde Rizeli Hasan Hilmi Efendi tarafından İstanbul’da 1304-
1305 (1888) dört ciltlik baskısı ve 1305’te Matbaa-i Amire’de üç citlik bas-
kısı yapıldı. Bu son baskının nihayetinde baskı öncesi kontrolde yer alan 
ilmiyeden sekiz kişinin künyesi yer alır.

Bendenîcî’nin (ö. 897) et-Takfiye’si ile başlayan ve Cevherî’nin Sıhâh’ı 
ile bir ekol hâlini alan lügat tanziminde kafiye usulü Kâmûsu’l-Muhît’te 
de tatbik edilir. Sâgânî’nin (ö. 1252) Ubâb’ı, İbn Manzûr’un (ö. 1311) 
Lisânu’l-Arab’ı gibi mühim lügatların da tertibi de bu usule göre tanzim 
edilmiştir. Kafiye metodunda dizilişte kelimeler kök harflerinin son harfi 
esas alınır. “Bâb” adı altında sıralanan kelimelerde bâb harfi sondadır. Bun-
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dan sonra alfabetik düzen içinde “fasl”llar hâlinde madde başları sıralanır. 
Mesela “kitâb” kelimesi son harfi “b” olmak itibarıyla sonu b ile biten ke-
limelerin bulunduğu bâ’ bâbında aranacak, alfabetik düzen içinde de “kâf” 
faslı bulunarak “k-t-b”ye bakılacaktır. 

Madde başlarının ve özel isimlerin seslendirilmesinde transkripsiyon 
alfabesi tercih edildi. Arapça fonetikte bulunmayan “ı, ü, o, ö” sesleri bu 
seslendirmede kullanılmadı. Ancak a-e hususunda içinde bulunduğu hece-
nin ünsüzlerin yapısı esas alınmaya çalışıldı, ancak birçok defa bu hususta 
subjektif davrandık. 

Türkçe menşeli kelimelerle Türkçede kullanılan Arapça ve Farsça birta-
kım kelimelerin imladaki kalıplarıyla seslendirilmeleri arasında farklılıklar 
malumdur: cinbis > cımbız, bârgîr > beygir, söyünmek > sönmek, kelbetân 
> kerpeten, laguta > lavta... gibi. Bilhassa Âsım’ın imlâ tercihleri de dikkat 
çekicidir. Seslendirmede konuşma dilini esas aldığımız kelimelerin listesi-
ni bu eserin son cildinde bir cetvel hâlinde göstereceğiz.

Neşre hazırladığımız metin Âsım’ın saraya takdim ettiği nüshadır. Ça-
lışma boyunca matbu Kâmûs neşirleriyle yaptığımız karşılaştırmalarda 
Osmanlı dönemi baskılarında sehv eseri harf düşmeleri, nokta ilave ve çı-
karmaları, kelime atlamaları gözümüze çarptı. Eserin hacmine mütenasip 
olarak bu sıkıntılı vaziyetin hayli yüksek bir seviyeye çıkmış olduğunu 
söylemeliyiz. Yazma nüshanın hazırlanması sürecinde bu hataları asgarî 
seviyeye çekmeye çalıştık. Şüphesiz hatasız yalnız Cenabı Allah’tır. Bu 
çalışmanın ardından alfabetik düzende metnin dönüştürülerek yapılacak 
yeni bir neşrini Prof. Dr. Muhittin Macit dostumuz rica etti. İnşallah ori-
jinal yazmaya göre tanzim edilen bu yayından sonra dostumuzun ricasını 
gerçekleştirmek istiyoruz.

Eserin hazırlanması ve basılması için bizi teşvik eden Türkiye Yazma 
eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit Bey’e, Çeviri ve Yayım 
Dairesi Başkanı Yard. Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı’ya, bu projeyi destekleyen 
gönül dostumuz Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’na, bu esere teşebbüs niyetimizi 
kendisine açtığımızda bizi zarif bir şekilde cesaretlendiren Süleymaniye 
Kütüphanesi emekli müdürü Nevzat Kaya’ya içtenlikle teşekkür ediyoruz. 
Çalışmamızı Prof. Dr. Mertol Tulum ve Prof. Dr. Dursun Yıldırım’a ithaf 
ediyor, kendilerine sağlıklı uzun ömürler diliyoruz.
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OKYÂNÛSU’L-BASÎT  
FÎ TERCEMETİ’L-¢ÂMÛSİ’L- MU◊ÎT

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Usebbihullâhe ve ukaddisuhu ve estemnihuhu’t-tevfîka ve eltemisuhu 

hâmiden lehu celle senâ™uhu ve huve’l-mahmûdu fî kulli’l-lisâni ve ¡â™izen 
bihi ve ¡âbiden li-hazretihi cemme ¡atâ™uhu ve huve’l-ma¡bûdu ¡ale’l-
hakîkati fî cemî¡i’l-mileli ve’l-edyâni ve huve’l-cevâdu’l-mennânu ellezî 
kalemmesu cûdihi, ke-kâmûsi vucûdihi, mutefessihun ¡an sâhili imkâni’l-
beyâni; lâ yecrî fîhi fulku’l-kalemi ve lâ yecterî ¡alâ ¡avmi havmetihi 
sibbâhatu benâni’l-¡akli ve’l-iz¡âni, mecâri’l-enfâsi munseddetun ¡an ihsâ™i 
hasâti sâhireti âlâ™ihi ve mesârî sefâ™ini mudrikâti’l-ekyâsi munsaddetun ¡an 
cevâzi’l-mecâzi min ma¡beri ta¡bîri na¡mâ™ihi; fe-mâ a¡zame şânehu ve mâ 
efhame sultânehu.

Ve musalliyen ¡ale’n-Nebiyyi’l-hâdi’l-emîn, ellezî unzile ¡aleyhi’l-
Kur™ânu bi-lisânin ¡Arabiyyin mubîn. Fe-mâ netaka ¡ani’l-hevâ ve mâ dalle 
ve mâ gavâ ve bihi menâtiku nevâtiki’l-mu¡ârizîne kad intavâ. Ve inşak-
ka şukkatu livâ™u’l-mutereffi¡îne’l-mu¡terizîne, summe’ltevâ ve’nharakat 
eşdâku’l-bulegâ™i’l-muteşeddikîne ve’nfelekat ekbâdu’n-nubegâ™i’l-
muflikîne. Fe-ekarrû ba¡de mâ asarrû bi-ennemâ huve leyse illâ vahyun 
yûhâ. Ve huve nuktatu dâ™ireti’l-kevni ve’l-mekâni ve ka¡betu zâ™ireti 
harîmi’l-vucûdi ve’l-imkâni. Melîku mulki “levlâke”, sultânu serîri “ve mâ 
erselnâke”, muhrimun li-sırri surâdiki “ev ednâ”, hâvin ¡alâ fehvâ™ mes™eleti 
“mâ evhâ.” Li-nâzimihi:

َنِبيٌّ َنِبيٌل َنِبيٌه َبِسيٌم

َصِفيٌّ أَِصيٌل َوِجيٌه َوِسيُم

Muhammedun el-mahmûdu’l-memdûhu’s-siyeri mubtede™un 
mu™ahharun mukaddemu’l-haberi ve huvellezî lâ tesa¡u nu¡ûte kemâlâtihi 
havsalatu’l-erkâmi ve lev enne mâ fi’l-arzi min şeceretin aklâmun.

Ve musellimen ¡alâ âlihi’l-kirâmi ve sahbihi ashâbi’l-mecdi ve’l-
ihtirâmi ellezîne hum humâtu’l-milleti’z-zehrâ™i ve hudâtu’t-tarîkati’l-
hakîkati’l-beyzâ™i ve furrâsu meyâdîni’d-dîni’l-mubîni ve hurrâsu 
şevâri¡i’ş-şer¡i’l-mustebîni. 
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Ve dâ¡iyen li-cânibi’l-halîfeti ¡ale’l-hakîkati kerîmi’l-halîkati ve 
tayyibi’s-selîkati ve huve’s-sultânu’l-a¡zamu ve’l-hâkânu’l-ekremu, mâliku 
rikâbi’l-umemi sâhibu ezyâli’ş-şevketi ve’l-haşemi ellezî bi-yedi iktidârihi 
mekâlîdu’z-zemâni ve fî keffi kifâyetihi ezimmetu mesâlihi nev¡i’l-insâni; 
mâhî âsâri zalâmi’z-zulmi ve’l-¡udvâni, hâmî havzeti’l-İslâmi ¡an gamâmi 
gumûmi’l-cevri ve’t-tugyâni, el-mucâhidu’l-muctehidu fî emri’d-dîni, 
el-gâzî fî sebîlillâhi, el-gâzî li-nufûsi’l-murâbitîne, kâmi¡u erûmeti’l-
kefereti, kâli¡u cursûmeti’l-havârici ve’l-fecereti, fâtihu’l-◊aremeyni’l-
muhteremeyni, mutahhiru’l-beledeyni’l-mukerremeyni, senâ™u’d-devleti’l-
Muhammediyyeti, ziyâ™u’l-milleti’l-A√mediyyeti, seyyidu’l-İslâmi ve 
neyyiru’l-eyyâmi, seyfullâhi’l-meslûlu ¡alâ-a¡dâ™ihi ve gaysu’r-rahmeti 
el-mustegâsu’l-meb¡ûsu li-mesâlihi ¡ibâdihi min evliyâ™ihi ve huve veliyyu 
ni¡ami’l-¡âlemi, bel innehu ¡âlemu’n-ni¡ami mebsûtun li-¡âmmeti’l-umemi, 
¡âlimun ¡âmilun, yuhibbu’l-¡ulemâ™e; fâzilun kâmilun yurebbi’l-fuzalâ™e 
ve’l-¡urefâ™e, mâcet bi-şurtati inâyetihi ¡ayâlimu’l-¡ulûmi ve râcet bi-
te¡ahhudi ¡âtıfetihi bazâ™i¡u’l-mantûki ve’l-mefhûmi, cebelu cûdiyyin fi’l-
cûdi ve’s-sehâ™i, sâhibu suhabi nisyânin ¡alâ-nîsâne fi’l-ihsâni ve’l-¡atâ™i.

Li-nâzimihi:
َخِليَفٌة َكاْسِمِه اْلَمْمُدوِح َمْحُموٌد

ا ِفيِه َمْوُجوُد ِسرُّ اْلِخالََفِة َحقًّ

َفَلْيَس ِلي َحدُّ َتْعِريٍف َحِقيَقَتُه

وُح َمْحُدوُد َفَهْل يَُرى َمْن َيُقوُل اَلرُّ

Halledallâhu ta¡âlâ eyyâme devletihi emeden medîden ve sayyere sey-
fehu ve sinânehu li-ma¡beri’l-kufri ve’t-tugyâni sedden sedîden ve ce¡ale 
a¡dâde umurihi ve ikbâlihi ¡an haddi’l-¡addi ve’l-ihsâ™i ba¡îden ve kulle 
leyâlîhi mine’l-yumni ve’l-cuzlâni kadran ve cemî¡a eyyâmihi îden sa¡îden, 
fe-asbaha misbâhu sabâhi şevketihi ve ¡ulâ™ihi sirâcen munîren ve zalle vec-
hu a¡dâ™ihi min ke™âbeti’n-nekâbeti ve’n-nikâyeti ¡abûsen kamtarîran.

Ammâ ba¡du:
İşbu şinâ-yı lücce-i lecc ü hatâ ve âşinâ-yı fenn-i heves ü hevâ ya¡nî 

Ebü’l-Kemâl es-Seyyid A√med Âsım asamahullâhu ta¡âlâ ¡an kevâsimi’l-
kavâsim pîş-ez-în sevk-i sâ™ika-i tevfîk-i hâdi’l-mudillîn ile zebân-ı Fârisîde 
¢âmûsu’l-¡Acem ile mevsûm u mu¡lem olan Burhân-ı Kâtı¡ nâm kitâb-ı 
câmi¡in tercemesi husûsuna i¡mâl-ı re™sü’l-mâl-i sa¡y u ihtimâm ve ba¡de 
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teyessüri’l-hitâm Tibyân-ı Nâfi¡ Der Terceme-i Burhân-ı Kâtı¡ ismiyle be-
nâm ve takdîm-kerde-i huzûr-ı şehriyâr-ı cennet-makâm olmuştu. Şâh-ı 
müşârünileyh esbagallâhu rahmetehu ¡aleyhi hazretleri dahi teksîr-i nüsah 
vesîlesiyle tevfîr-i menâfi¡ kasdına mebnî tab¡ u temsîli husûsuna emr ü 
ikdâm ve eyser-i eyyâmda himmet-i mâ-lâ-kelâmla resîde-i hadd-i encâm 
olup o vechile kâffe-i memâlik-i İslâmiyyeye nüshaları münteşir ü şâyi¡ ve 
bi’l-cümle tullâb ü küttâba ziyâfet-i ¡âmme ve bâr-ı ¡âmm-ı ni¡met-i tâmme 
olmağın ilâ-hâze’l-ân o sumât-ı mebsût-ihsândan nevâle-hâr-ı menâfi¡ 
olanların ezkâr-ı behiyye ve ed¡iyye-i hayriyyelerinden dem-be-dem rûh-ı 
pür-fütûhları şâd u hurrem olmaktadır. 

Ba¡de burhetin mine’l-eyyâm bu kemîne-i kem-nâm: 
Riştei ber-gerdenem efkende dûst 
Mîkeşed her câ ki hâtır-hâh ûst 

keşâkeşiyle seyr ü sefer-i ¡Arabistân ve bir zamân Mı§ır ve Şâm ve ◊aleb 
iklîmlerinde cevelân edip o miyânede da¡vet-i rûhâniyye-i İbrâhîmiyyeye 
¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-salavâtu’l-vefiyye lebbeyk-zen-i icâbet ve bir 
müddet hamâme-i harem-sıfat o âşiyâne-i sürûş-âsitânede îvâ-güzîn-i 
ikâmet olduğumuz hılâl-i bî-ihtilâlde safâ-yı bâl ve nukâ-yı hâlle kar¡-ı 
Merve-i ¡ubûdiyyet ve meyl-i Mes¡â gibi kıyâm-ı makâm-ı darâ¡at ederek 
kıble-i hâcâta teveccüh ü istikbâl ve istitâbe-i şü™ûn-ı mâzî vü hâle mukârin 
mîzâb-ı rahmet-âsâ gerden-firâz-ı teslîm ü ibtihâl ve çâh-ı zemzem-misâl 
dehen-küşâ-yı niyâz u su™âl olarak istinzâl-i mevâdd-ı rahmet ve istidrâr-ı 
guyûs-ı feyz ü re™fet esnâlarında nedîd ü nazîri nâ-dîde ve mevâ™id-i fevâ™idi 
medîde ve gayr-ı ¡adîde bir eser-i celîl ve “Bâkî kalan bu kubbede bir hoş 
sedâ imiş” nidâsınca mûcib-i bekâ-yı nâm ve dâmen-keş-i dehr-i bî-devâm 
olduktan sonra zikr bi’l-hayr ile müstevcib-i istirhâm olacak bir yâdigâr-ı 
cemîl ricâsı ¡imâme-i sübha-i istid¡âmız oldukça hârik-i ¡âde tafsîli itnâba 
ser-dâde Terceme-i ¢âmûs-ı Mu√ît ta¡bîr-i ma¡nevîsiyle ser-gûş-ı sırrı 
sâmi¡a-zed-i rûh ve mir™ât-i melheme-i fu™âdda ma¡ânî-i mütecessime gibi 
sûret-nümâ-yı sünûh olmaktan hâlî olmaz idi. 

Refte refte rutûbet-i kâgad-ı neşşâf-âsâ etrâf-ı sahâyif-i havâss u kuvâya 
sârî ve ceste ceste mâhiyyet-i sâbite gibi pezîrâ-yı ta¡ayyün-i ıztırârî oldu. 
Gerçi ber-fehvâ-yı “Sâhibu’d-dâri edrâ bi-mâ fî-hâ” hâne-i halel-âbâd-ı 
isti¡dâd-ı nihâdımızda milk-i mevcûd-ı fakîrânemiz olan esâs ü resâs-ı 
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meleke vü bizâ¡at sencîde-i mîzân-ı i¡tibâr ve keşîde-i mi¡yâr-ı tahmîn ü 
ihtibârımız olmakla “Eyne’s-Sureyyâ min yedi’l-mütenâvili” tebâ¡udu bu 
resme halecân u heyecândan tekâ¡udu îmâ ederek latme-zen-i dehân-ı âyâ 
vü ¡acabâ ve lisân-ı zamân dahi: “Tû ez-kucâ ve temennâ-yı vasl-ı û heyhât 
// Kucâ be-sohbet-i hurşîd mîresed zerrât” serzenişiyle girîbân-girây-ı 
le¡alle vü ¡asâ olur idi.

Ve’l-hâsıl bu sâhil-nişîn-i bî-behregî-i sınâ¡ate nisbet o ¡ubâb-ı ka¡r-ı 
nâ-yâbda dest-yâzî-i sibâhat gayr-ı makdûr ve ikbâl-i müdbir-i fıtrî ve 
servet-i müflis-i tabî¡î gibi hayyiz-i imkândan dûr olup lâkin “Emsâl-i în ez-
kudret-i Yezdân ba¡îd nîst” tesliyesince pertev-i dâd-ı Hudâ’ya kâbiliyyet 
ü mâye gayr-ı meşrût ve eşkâl-i bâhiretü’l-işkâl-i umûr-ı mu¡dale ser-
pençe-i kudret-i kâhire-i rabbânîde me™sûr u mazbût olmakla hakîkat-i 
kemterânemde halk-ı cedîd-i isti¡dâd ve îdâ¡-ı kuvvet-i nev-îcâd birle bu 
emr-i düşvâr-nümâ “eshelü min şürbi’l-mâ™” olacağını dahi ¡akl-ı fa¡¡âl 
dem-be-dem bâl-i pür-belbâle telkîn ü ilhâm ve nâtıka-i kiddîsiyyetle 
tebyîn ü ifhâm eder idi. “Ve mâ zâlike ¡alellâhi bi-¡azîz.” 

Vaktâ ki Medîne-i münevvere’ye ¡alâ-sâkinihâ’s-salavâtu’l-müzehhere 
¡avd ü irtihâl ve hâk-i pâk-i tâb-nâk-ı Ravza-i Mutahher’e dîde-i meske-
net ü ibtihâle iktihâl olundukta ba¡zı nücebâ-yı ¡ubbâd irşâdıyla ri¡âyet-i 
sünnet-i seniyye-i istihâre olunmakla ba¡zı mertebe işâre-i mûcibü’l-beşâre 
tecellîsi ma¡nâ-yı sâniha-i ma¡hûdeyi te™kîd ve mebnâ-yı fâyiha-i mesrûdeyi 
teşyîd eylemiş idi. Ba¡de kazâ™i’l-vatar câzibe-i kısmet-i mukadder ile 
sâri¡-i şâri¡-i âsitâne-i sa¡âdet-eser olup gıbbe’l-vürûd ba¡zı e¡izze-i zevi’l-
ihtirâma işmâm-ı şemâme-i şîve-i meşhûd olundukta “În hâlet ez-bedâyi¡-i 
kudret garîb nîst” müsehhilesini îrâd ile teshîl-i esbâb-ı mu¡iddât ve tensîk-ı 
edevât-ı mühimmât husûsunu irâ™et ü inbâ ve “Men sammeme’l-¡azîmete 
sâ¡adehu’t-tevfîku ve ¡âdadahu’t-telfîku” müsâ¡adesini îmâ ederek teşvîk 
u igrâ eylemeleriyle Hâdi’s-sübül dergâhına tevekkül ve sultânu’r-rüsül 
rûhâniyyetine tevessül birle niyyet-i hâlise ve ¡azîmet-i sâdıkaya makrûn 
hasbeten lillâhi ta¡âlâ bin iki yüz yirmi senesinin ramazân-ı şerîfi gurre-
si gününde o bahr-i bî-kerâna keştî-rân-ı ibtidâr u i¡tinâ ya¡nî ¢âmûs-ı 
Mu√ît’in terceme-i musammemesine besmele-keş-i şürû¡ u ibtidâ olunup 
bi-hikmetihi ta¡âlâ havze-i kalemden bîrûn ve hîta-i rakamdan efzûn lâ-
yenkati¡ tesâdüm-i emvâc-ı mevâni¡ ve tezâhum-ı efvâc-ı revâdi¡ tahaddüs 
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ü tekevvünden hâlî olmaz idi. Bâ-în heme yârî-i Hazret-i Bârî ile bâzû-yı 
ikdâm ¡ârıza-i fütûr u rehâvetten masûn ve nîrû-yı ihtimâm şâ™ibe-i kesel 
ü melâletten me™mûn olup penc sâle karîb vülûc-ı şâmdan bülûc-ı bâma 
ve matla¡-ı şafaktan makta¡-ı felaka dek mânend-i kazâyâ-yı muttasıle bî-
sekte-i terâhî vü fâsıla sarf-ı himmet-i bî-hemtâ ve ifrâg-ı mesâ¡î-i vüs¡-i 
vesî¡atü’l-enhâ™ ederek el-hamdü lillâhi ta¡âlâ işbu iki yüz yirmi beş senesi 
zi’l-ka¡desinin leyle-i bedrinde resîde-i derece-i hüsn-i intihâ olmakla el-
Okyânûsu’l-Basît fî Tercemeti’l-¢âmûsi’l- Mu√ît ismiyle müsemmâ oldu. 

Ve çün ¡ulûm-ı ¡Arabiyye cümle-i âdâb-ı şe¡â™ir-i şer¡iyyeyi müştemil 
ve kâffe-i esrâr-ı nevâmîs-i vaz¡iyye-i ilâhiyyeyi mütekeffil olup harîm-i 
ka¡be-i husûlüne vusûl ü vülûc reh- peymâyî-i teymâ-i lügat-ı ¡Araba 
mevkûf ve şürefât-ı gurefât-ı ma¡rifetine işrâf u ¡urûc o zebân-ı mühezzeble 
sûret-pezîr olduğu ma¡lûm-ı ¡âmme-i ehl-i vukûftur. 

Ve el-hâletü hâzihi kitâb-ı ¢âmûs bilâ-mübâlaga kâffe-i lügât-ı ¡Arabiy-
yeyi hâvî ve kâtıbe-i emsâl ve isti¡mâlât-ı edebiyyeyi muhtevî olduğu “lâ-
¡itra ba¡de ¡arûsin” fâyihasınca bi’l-cümle ashâb-ı hiss ü şu¡ûra mahsûstur. 

Mü™ellif-i merhûmun dîbâcede tasrîhi üzere altmış cild asl-ı câmi¡in 
hülâsa vü safvesi ve iki bin ¡aded kütüb-i ¡Arabiyyenin sarîh ü nukâvesi 
olup ve resîde-i rütbe-i i¡câz, ifrât-ı kasr u îcâz ve zîk-ı ¡ibâre ve cüz™-i lâ-
yetecezzâ mesâbesinde lemha vü işâreleri ve’l-hâsıl dâne-i hardala küre-i 
¡âlem güncîde ve havsala-i katreye ¡unsur-i âb âkîde olmak mes™elesini mü-
zekkir bir ma¡nâ olduğu mütâla¡a-güzârâna müstagnin ¡ani’l-inhâdır. 

Dört yüz elli seneyi mütecâvizdir ki ile’l-ân esâtize-i pîşîn ve cehâbize-i 
dîrînden bir sâhib-i fazl u beyân kitâb-ı merkûmun tercemesi husûsuna 
tasaddî ve o hıtta-i hatîreye pây-efrâz-ı ¡azm ü ta¡addî eylemedi. Lede’t-
tahrîr ser-âverde-i tab¡-ı hakîr olan işbu:

َجرَّ َعنِّي ِبَجْرَعٍة َباِقَيٍة

ِمْن َفْضِل َذاَك اْلَمْجِلِس اْلَفاِخِر

َفُقْلُت ُسْؤًرا َقاَل ِلي ِإْشَرْب َوُقْل

ُل ِلْلِخِر َكْم َتَرَك اْلَوَّ

tazmîni üzere bi-mennihi ta¡âlâ mahzâ tevfîk-i Rabbânî ve tevkîf-i 
Yezdâniyle o ni¡met-i ¡azîme ve feyyâze-i cesîme ile bu bendeleri behre-
mend ve mukaddemâ Burhân-ı Kâtı¡ ve bu def¡a ¢âmûs-ı Mu√ît terceme-
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lerine mazhariyyetle lügat-ı ¡Arab u ¡Acem milketinin feth ü teshîri nasîb-i 
¡abd-i müstemend oldu. Zâlike fazlullâhi yu™tîhi men yeşâ™u. 

Ve bu eser-i şerîf ve kitâb-ı münîf mahz-ı mevhibe-i rabb-ı latîf ol-
duğu emr-i mukarrer ve bi-husûsihi ¡ilm-i hadîs ü tefsîre ¡ayn-ı ¡avn ol-
makla şer¡-i mutahhere müzâhereti ke’ş-şemsi fi’z-zevâhir azherdir. Bu 
mülâbeseye mebnî dâ™imâ zıll-ı zalîl-i ¡âtıfet-i şâhânelerinde âsûde-i âsîb-i 
rûzgâr ve elvân-ı ni¡am u eltâf-ı pâdişâhâneleriyle dîl-sîr ü ber-hûrdâr ol-
duğumuz hâlâ erîke-ârây-ı hilâfet-i ¡uzmâ ve evreng-pîrây-ı saltanat-ı 
kübrâ olan şehriyâr-ı ¡âlem ve şehinşâh-ı ekrem efendimiz hazretleri-
nin hasenât-ı eyyâm-ı sa¡îdelerinden ma¡dûd belki hasene-i mücesseme-i 
zamân-ı bihbûd-ı hüsrevâneleri olduğu vâreste-i kuyûd-ı şühûd olmakla 
inşâ™allâhu’r-Rahmân meclâ-yı füyûzât-ı gaybiyye ve melheme-i şü™ûnât-ı 
kudsiyye olan kalb-i enver-i şâhî ve zamîr-i safâ-perver-i pâdişâhîlerine 
sûret-i tab¡ u temsîli bâ-ilhâm-ı ilâhî rû-nümûn ve o vechile tullâb-ı şerî¡ate 
bast-ı simât-ı mekrümet-i rûz-efzûn buyurmaları mânend-i evrâd-ı subh u 
mesâ hemîşe ¡âmme-i İslâmiyânın mes™ûl ü müsted¡âlarıdır. Ve leyl ü nehâr 
müstagrak-ı teyyâr-ı inâyet-i ¡aliyyeleri olduğumuza müteşekkiren ism-i 
sâmî-i hüsrevâneleri dîbâce-i pür-ibtihâc belki kitâb-ı müstetâba ser-tâc 
kılınmakla nâm-ı nâmî-i şâhâneleri safha-i bekâ vü devâma kayd u idrâc 
olundu. 

Ale’l-hakîka o ekrem-i halîka bir halîfe-i a¡zamdır ki mesned-i müşeyyed-i 
hilâfet ve merkez-i mümehhed-i saltanat vücûd-ı mahmûd ve ¡unsur-ı 
mes¡ûdlarıyla reşk-i ¡illiyyîn ve gıbta-gâh-ı ¡arş-ı berîn oldukları hengâm-ı 
huceste-encâmdan beri aksâ-yı metâlib ü dil-hâhları livâ-yı kelimetullâhı 
i¡lâ ve kusârâ-yı makâsıd-ı dil-i âgâhları ahkâm-ı şerî¡at-ı garrâyı ihkâm 
u icrâ ve akdem-i kâffe-i ictihâdları gazâ vü cihâd ve ehemm-i kâtıbe-i 
irâde vü irtiyâdları te™mîn ü tervîh-i ¡ibâd ve ¡umde-i efkâr-ı sâ™ibeleri kat¡-ı 
bünyân-ı küfr ü ¡inâd ve zübde-i ezkâr-ı sâdıkaları ref¡-i şevâ™ib-i şerr ü 
fesâd eylemektir. 

Ve bir sultân-ı refî¡ü’ş-şân ve menî¡u’l-¡unvândır ki şürfe-i ¡arş-ı 
rif¡atlerine resânî-i kemend-i hayâl mahz-ı vehm ve hayâl-i muhâl ve firâz-ı 
tâkdîs-i câh u celâletlerine hırmân-ı derk ü takarrüb hasretiyle ¡akl-ı fa¡¡âl 
pîçîde-i ¡ikâl-ı infi¡âldir. 

Ve bir kahramân-ı saf-şiken ve düşmen-fikendir ki rumh-ı hattârları 
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hemvâre miyâne-i cân-ı düşmenânda hâtıra-i derûn gibi câ™il ve tîr-i 
hârâ-güzârları ciğer-gâh-ı a¡dâ™ vü bed-hâhâna kısmet-i ezeliyye olmakla 
hemîşe sehm-i sâ™ib gibi vâsıl olmaktadır. Eğer dergâh-ı felek-bargâh-ı 
hüsrevîlerine Cemşîd-i Pîşdâdî reh-yâb-ı idrâk ü müsûl olaydı, elbet-
te câmını keçkûl-i cerr ü su™âl eyler idi ve Kâvûs-ı Keyânî dîvân-hâne-i 
gerdûn-iştibâh-ı dâverîlerinde mihter-i kûs-zen olmak ümniyyesine göğsü 
gürlemekle deste-çûb-ı tahassür ile sînesin döver idi.

Şeh-i şâhân-ı cihân Hazret-i Sultân Mahmûd
Ki dereş pâdişâhân-râst heme cây-ı sücûd
Gaznevî mîşed eğer ¡uhde-resây-ı ¡ahdeş
Çü Ayâz ez-hasekî-i der-i dergâheş bûd
Simâk-i râmih silâhdârlığı hevâsıyla hâlâ bahr-i hadrâ-yı felekte semek-

vâr muztarib ü bî-karâr ve bercîs-i fezâ™il-enîs dârü’s-saltana-i seniyyele-
ri kazâsına Dürer yâhûd Dürr-i Meknûn kitâblarından imtihân dâ¡iyesiyle 
taraf-ı cenâb-ı fetvâ-penâhîye bi’t-tevessül müşterî vü taleb-kâr ve mâh-ı 
tâbdâr izhâr-ı mâhiyyetiyle rikâb-ı müstetâblarında altın üsküflü peyk-i 
devân olmağı cûyân ve ¡utârid-i ma¡ârif-şi¡âr dîvân-ı sipihr-eyvânlarında 
kâtibü’s-sırr yâhûd vak¡a-nüvîs olmak hülyâsıyla hâme gibi pûyân 
olmaktadır. 

Fi’l-vâki¡ ¡âmme-i ¡âlemiyâna zâhir ü sâtı¡dır ki o şehriyâr-i kerîmü’ş-
şemâ™il, câmi¡-i muhassenât-ı ahlâk u hasâ™il ve mecma¡-ı eştât-ı kemâlât u 
fezâ™il olup ¡ilm ü hüner ü ma¡rifet ve takayyüd-i ahkâm-ı şerî¡at u diyânet 
ü emânet ve hatt u kalem ü kitâbet husûsan bahr-i belâgatta icrâ eyledik-
leri cevârî-i münşe™ât-ı teressül ü inşâ™ ise nefâyis-i tefârîk-ı bedî¡iyye ile 
meşhûn ve fıkarât-ı berâ¡at-âyât-ı mensûre-i mütelâliyâtı ber-fehvâ-yı “İzâ 
ra™eytehum hasibtehum lu™lu™en mensûran” dürer-i dürrî-yi ziyâ-nümûn 
olmakla fenn-i âşinâyân-ı fesâhate lüknet-fermây-ı hayret olmaktadır ve 
fenn-i fürûsiyyet ü şeh-süvârî ve şîve-i cerîd-bâzî ve nîze-güzârî ve tüfek-
endâzî ve tîg-perdâzî ve lutf u ¡atâ ve kerem ü re™fet ü sehâ ve rüşd ü re-
viyyet ve dürbet ü dirâyet ve ¡akl-ı kâmîl ve zihn ü zekâ-i şâmil ve kadr-
dânî-i erbâb-ı ¡ilm ü kemâl ve ¡ayâr-âşinâyî-i ashâb-ı fazl u makâl ve’l-hâsıl 
mekârim-i hisâl ve mehâmid-i secâyâ™ vü fi¡âlde devr-i Hûşeng’den beri 
selâtîn-i sâlifede ¡adîli ¡adîmü’l-vürûd ve tevârîh-i sâbıkada nazîr-i vücûdu 
nâ-mevcûddur. 
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O pâdişâh-ı İslâm ve zıllullâh ¡ale’l-enâm, halîfe-i bî-hilâf, hıdîv-i 
memleket-i ¡adl ü insâf, ecell-i mülûk-i ¡âlem, efdal-i selâtîn-i ümem, 
şehriyâr-ı gerdûn-taht, tâc-dâr-ı pîr-dâniş ü civân-baht, ferîde-i sadef-i 
cihân-bânî, güzîde-i nesl-i nebîl-i hâkânî, temîme-i bâzû-yı millet-i beyzâ™, 
ta¡vîz-i gerden-i şerî¡at-ı semhâ™, el-gâzî fî sebîlillâh, el-mücâhid li-i¡lâ-i 
livâ-i kelimeti’l-ilâh, fâtihü’l-beledeyn, hâdimü’l-◊aremeyn, müsahhir-i 
Hısn-ı Belgrâd, muhallisü dârü’l-cihâd ¡an-istîlâ™i ehli’l-küfri ve’l-inâd, 
nâzımu’l-memâlik, hâsimü ¡urûki’l-kuttâ¡i ¡ani’t-turuk ve’l-mesâlik es-
Sultân ibnü’s-Sultân el-Gâzî el-Adlî Mahmûd Hân ibnü’s-Sultân el-Gâzî 
¡Abdülhamîd Hân edâmallâhu vucûdehu ve ebkâhu ve veffekahu li-mâ 
yürîduhu ve yetemennâhu hazretlerinin ilâ-hâze’l-ân ibrâz buyurdukları 
me™âsir-i celîle ve mefâhir-i cemîle bîgâne-i hadd ü pâyân ve her biri bir 
şeh-nâme-i menkıbet-unvân olmağa şâyândır. Hemân Cenâb-ı mücîbü’d-
da¡avât ve müfîzü’l-hâcât celle şânuhu ve delle burhânuhu o pâdişâh-ı 
bî-hemtâ ve şehriyâr-ı cihân-güşâ hazretlerinin bâ¡is-i âsâyiş-i ekvân 
ve mûris-i ârâmiş-i ¡âlemiyân olan sâye-i hümâ-pâye-i hümâyûnlarını 
mânend-i zıll-ı tûbâ medîd ve yümn ü sa¡âdet ü ikbâl ve baht u fîrûzî vü 
iclâl-i rûz-efzûnlarını misâl-i na¡îm-i cennetü’l-me™vâ mezîd-ber-mezîd 
eylediği hâlde şâne-i tedbîr-i zûd-te™sîrleriyle gîsû-yı müca¡¡ad-i ahvâl-i 
cihânı tesrîh ve dâ™imâ fevz ü nusret ve emn ü emân u râhatla ser-i cümle-i 
İslâmiyânı tenşît ü tefrîh ve vücûd-ı ¡âlem-sûd-ı şâhânelerini serîr-i salta-
natta ilâ-yevmi’l-kıyâm kâ™im ve neyyir-i ferr ü şevket-i pâdişâhânelerini 
beytü’ş-şeref-i sa¡d ü meymenette pâyende vü dâ™im edip dest-hoş-ı cenân 
ve şemâme-i dil ü cânları olan şehzâdegân-ı necâbet-nişânlarını hemîşe tûl-i 
ömr ü ¡âfiyetle ahdâs-ı gerdûndan mahfûz ve ¡ayn-ı vikâye-i samedâniyle 
melhûz ve subh ü mesâ dîdâr-ı zîyâ-medâr-ı huceste-likâlarıyla dîde-i 
cihân-dîde-i dâverîlerini rûşenâ ve tab¡-ı mekârim-menbâ¡-ı hidîvîlerini 
pür-safâ ve iksîr-i ¡acîbü’t-te™sîr-i nazar-ı inâyet-perver-i kerîmânelerini 
zümre-i ¡ulemâ™ vü fırka-i fuzalâ™ haklarında tesvîg ü erzân ve kadr ü hay-
siyyetlerine hürmet ü ri¡âyetlerini ke-mâ-kâne müstemirr ü câvidân eyleye. 

Allâhümme edim de¡ate’l-İslâmi bi-idâmeti zâtihi zi’l-¡izzi ve’l-ihtirâm 
ve enim ¡uyûne’l-enâmi bi-îkâzi seyfi satvetihi’l-hüsâmi ¡alâ merri’l-
leyâlî ve’l-eyyâmi ve’c¡ali’t-tevfîka mukârinen lehu fî cemî¡i harekâtihi ve 
sekenâtihi ve’l-fevze ve’n-nasre tâbi¡an li-ârâ™ihi ve mütâbi¡an li-râyâtihi. 
Âmîn, sümme âmîn bi-hürmeti hâtemi’l-enbiyâ™i ve’l-mürselîn.



TERCEME-İ MUKADDİME-İ KÂMÛS

Bismillâhirra√mânirra√îm.
el-Hamdü lillâhillezî şeraha sadrî li-şerhi dîbâceti’l-¢âmûs’i ve’s-salâtu 

ve’s-selâmu ¡ale’l-Mustafâ ellezî unzile ¡aleyhi’n-nâmûsu ve ¡alâ âlihi ve 
sahbihi zevî nefâyisi’n-nufûsi mâ garredet ¡anâdilu’l-aklâmi ¡alâ eyki’s-
sutûri fî riyâzi’t-turûsi.

Ammâ ba¡dü ma¡lûm-ı ashâb-ı fühûmdur ki dîbâce-i ¢âmûs, halîc-i 
okyânûs olan Bahr-i Hurmuz-misâl ecnâs-ı cevâhir-i zevâhir ile mâl-â-
mâl ve gavvâs-ı fikr ü endîşeye ka¡r u gavrına vusûl mümteni¡ü’l-ihtimâl 
mesâbesinde olup elfâz u ¡ibârâtında mündemic ve fıkarât u seci¡âtında 
münderic olan hüsn-i insicâm ve lutf-ı cezâlet ü selâset ü intizâm ve fünûn-ı 
muhassinât ve sunûf-ı müzeyyinât u mübeyyinât ve isti¡ârât u tersî¡ât ve 
ma¡ânî-i bedî¡atü’l-beyân ve mebânî-i metînetü’l-erkân ve sanâyi¡-i ¡Ara-
biyye ve revâyi¡-i edebiyye ve envâ¡-ı fesâhat ve asnâf-ı belâgat bi’l-
cümle şinâver-i deryâ-yı ¡ilm ü fazîlet ¡indinde rûşenâ ve tercemesi husûsu 
Makâmât-ı Harîrî tercemesi gibi ihdâr-ı asl-ı asîl olacağı erbâb-ı nühâya 
müstagnin ¡ani’l-inhâdır. 

Binâberân dîbâce-i merkûmenin tercemesi emri istihcân ve müfîd ü 
mazbût ve mûciz ü merbût şerh olunması, sencîde-i mîzân-ı istihsân olun-
makla vech-i mezkûr üzere mülahhas u muhallas işbu şerh-i dil-güşâ müte-
vekkilen ¡alallâhi ta¡âlâ terkîm ü imlâ ve her fıkranın mutazammın olduğu 
sanâyi¡i ferden ferdâ îzâh u tatbîk ve tasrîh ü tahkîk eylemek dahi itnâb u 
imlâli mûcib olmakla ba¡zı ehemmine telmîh ü telvîhle iktifâ olundu. 

Ve kable’ş-şürû¡ mü™ellif-i asl-ı asîl fâzıl-ı fâkıdu’l-¡adîl ¡aleyhi 
rahmetü’r-rabbi’l-celîl hazretlerinin terâcim-i ahvâli ¡asrının ferîdi olan 
şârih-i ¢âmûs es-Seyyid Murta∂â ez-Zebîdî merhûmun tahrîr ü beyânı 
mûcibince bu mahalde resm ü terkîmi çesbân ve muvâfık-ı vicdân olmakla 
o meydânda yekrân-ı kilk-i serî¡ü’l-cereyâna irhâ-yı ¡inân kılındı.

Hafî olmaya ki mü™ellif ¡aleyhi’r-rahmet hazretlerinin künyeleri Ebû 
‰âhir ve ism-i sâmîleri Mu√ammed b. Ya¡…ûb b. Mu√ammed b. Ya¡…ûb b. 
İbrâhîm b. ¡Ömer b. Ebî Bekr b. Ma√mûd b. İdrîs b. Fa∂lullâh b. eş-Şey« 
Ebû İs√â… İbrâhîm b. ¡Alî b. Yûsuf eş-Şîrâzî’dir. Ve lakabı Mecduddîn ve 
silsile-i nesebi halîfe-i güzîn ~ıddî…-i Ekber radıyallâhu ¡anhu hazretlerine 
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peyvestedir. Îrân’da Şîrâz eyâletinde vâki¡ Fîrûzâbâd nâm belde a¡mâlinden 
Kâzerûn nâm kasabada yedi yüz yirmi dokuz târîhinde meşîme-i nîstîden 
ser-nümûn-ı sâha-i hestî oldu. Yedi yaşına kadar Kur’ân-ı kerîm’i ezber 
ve sekiz yaşına vardıkta pederleriyle Şîrâz’a nakl ü rıhlet ve onda peder-
lerinden ve Kıvâmuddîn ¡Abdullâh b. Ma√mûd ve Mu√ammed b. Yûsuf 
ez-Zerendî ve sâ™ir a¡lâm-ı ¡ulemâdan bir müddet istihsâl-i mukaddimâta 
sa¡y u mübâderet eyledikten sonra ¡Irâ… semtine tevcîh-i veche-i ¡azîmet 
edip Dârü’s-selâm Bagdâd-ı behişt-irtisâmda Ni@âmiyye Müderrisi Kâ∂î 
Şeref ¡Abdullâh b. Bektaş nâm ser-âmed-i fuzalâ™ vü fühûlün meclis-i 
şeref-meşmûllerine ruhsat-yâb-ı duhûl ve bir zamân o şems-i münîr-i ¡ilm ü 
¡irfândan istifâza-i envâr-ı ma¡kûl u menkûle meşgûl oldu. Ba¡dehu bilâd-ı 
Şarkiyye vü Hindiyye ve Şâm ve Mı§ır ve Rûm’u câ™il ve zünbûr-ı ¡asel-i 
bî-kesel gibi her şükûfeden nâ™il-i hazz-ı şâmil olup ve’l-hâsıl ¡âmme-i 
¡ulûm ve kâffe-i fünûn-ı mantûk u mefhûmda bâri¡ ü kâmil ve hâssaten 
lügat ü edebiyyede fazl-ı Kâdî Fâ∂ıl’ı fâsıl oldu.

Ve bedâyi¡den olarak fart-ı zihn ü zekâ ile kuvvet-i hâfızayı câmi¡ bir 
vücûd-ı râ™i¡ idi. Hattâ seyr ü seyâhati hılâlinde dahi külle leyletin iki yüz 
satr hıfz eylemedikçe ser-nihâde-i bâlîn-i râhat olmadığı resîde-i rütbe-i 
sıhhattır. Ve bi’l-cümle a¡lâm-ı ¡ulemâ-i mu¡âsırîn ¡indlerinde sakk-ı 
sahîhü’s-sübût-ı fazl u kemâli mümzâ ve külliyyât u cüz™iyyât-ı ¡ulûmda 
mihr-i münîr-âsâ ferd-i küllî olduğu rûşen ü hüveydâ olmuştur.

Ve seyr ü seyâhatinde mürûr eylediği bilâd u kasabât ahâlîsi ve vülât 
ü hükkâmı te™diye-i merâsim-i tekrîm ü iclâlle istikbâl ve levâzım-ı 
ikrâm u ihtirâmı hakklarında bezl ü ikmâl ederler idi. Husûsan selâtîn-i 
zamândan Âzerbaycân şâhı Şâh Şücâ¡ ve sultân-ı Mı§r Eşref ve sâhib-i 
Bagdâd İbn Üveys ve Emîr Timur haklarında icrâ-yı hakk-ı tevkîr ve îfâ-yı 
¡atâyâ-yı gayr-ı hasîr eylediler. Husûsan esâtîn-i ¡O&mâniyye ve selâtîn-i 
hâkâniyyeden Sultan Yıldırım Bâyezîd Hân b. Sultân Murâd ¡aleyhimâ 
rahmetü’r-Rabbi’l-cevâd hazretleri taht-gâh-ı Burusa’da fermân-fermây-ı 
milket-i İslâm iken mûmâileyh dârü’s-saltanaya vürûd ve taraf-ı evzahu’ş-
şeref-i şâhâneden fevka’l-melhûz istîfâ-yı huzûz-ı nâ-mahdûd eylediler. 
Ba¡dehu ◊icâz-ı magfiret-perdâz tarafına cemmâze-rân-ı şevk ü ihtizâz 
ve ◊aremeyn-i muhteremeyn’de bir müddet mücâveretle mazhar-ı bülga-i 
i¡tizâz olup orada ¢âmûs-ı Mu√ît’i telhîs ü tedvîn eyledikten sonra yümn ü 
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ikbâlle Yemen semtine teveccüh ü i¡tizâmla o aktâr u aktânı dahi magbût-ı 
behişt-i berîn eyledi. 

O târîhte hüküm-rân-ı milket-i Yemen olan dûdmân-ı resûliyyeden Me-
lik Eşref İsmâ¡îl ¡indinde nâ™il-i hüsn-i telakkî ve vakt-i yesîrde mâhiyyeti 
mihr-i tâbân gibi nezd-i müşârünileyhte dahi ¡ayân olmakla derece-i vak¡ 
u i¡tibârı felek-i çârümîne müterakkî olup evvel-i vehlede Zebîd kazâsını 
tevcîh ve kâdi’l-kudât ¡unvânıyla pâye-i kadr ü menziletini tenvîh eylediler. 
Ba¡dehu melik-i müşârünileyh kendilerinden telemmüz ve kerîme-i müker-
remelerini dahi nikâh eylemekle dü-bâlâ âmîzeş ü iltiyâm ve’l-hâsıl karîb 
eyyâmda milket-i Yemen’de şeyhü’l-İslâm ve kıble-i hâss u ¡âmm oldu. 

Yirmi sene mikdâr Zebîd şehrinde karâr edip o hılâlde dahi gâh ü be-
gâh ziyâret-i Beyt-i Hazret-i İlâh kasdıyla mükerreren ◊aremeyn’e te-
reddüd ve yine Zebîd’e âmed-şüd eder idi. Ve Melik Eşref hazretlerinin 
taraf-ı mûmâileyhe ¡alâka-i tâmm ve irtibât-ı mâ-lâ-kelâmları olmakla 
hemîşe dîdârlarıyla mübtehic ü mütecemmil ve lahza-i müfârakatlarına 
gayr-ı mütehammil idi. Hattâ beher sâl bi’l-vekâle Ravza-i Mutahhere-i 
Seyyidü’l-enâm ¡aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm tarafına iblâg-ı tuhfe-i tahiyyet 
için bir berîd irsâl eylemek de™b-i mülûk olmakla mü™ellif ¡aleyhi’r-rahmet 
o sene berîd-i mersûl kendileri olmak niyâzıyla taraf-ı müşârünileyhe işbu 
rakîmeyi tahrîr ü îsâl eyledi ki sûreti budur: Ba¡de’l-¡unvân: 

ِد اْلُمْرَسِليَن َصلَّى  “َوَكاَن ِمْن َعاَدِة اْلُخَلَفاِء َسَلًفا َوَخَلًفا أَنَُّهْم َكانُوا يُْبِرُدوَن اْلَبِريَد ِبَقْصِد َتْبِليِغ َسالَِمِهْم ِإَلى َحْضَرِة َسّيِ
اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفاْجَعْلِني َجَعَلِنَي اهللُ ِفَداَك َذاَك اْلَبِريَد َفِإنِّي الَ أَْشَتِهي َشْيًئا ِسَواُه َوالَ أُِريُد”

Pes bu mazmûnda ¡arîza-i mezkûre vâsıl-ı dest-i Eşrefî oldukta kendi 
dest-i hattıyla tahrîr eylediği cevâb-nâmenin sûreti budur; ba¡de’l-elkâb: 

يِن َيِميًنا  “ِإنَّ َهَذا َشْيٌء الَ َيْنِطُق ِلَساِني َوالَ َيْجِري ِبِه َقَلِمي َفِباهلِل َعَلْيَك ِإالَّ َما َوَهْبَت َلَنا َهَذا اْلُعُمَر َواهلِل َيا َمْجَد الّدِ
ْنَيا َوَنِعيَمَها َوالَ ِفَراَقَك أَْنَت اْلَيَمَن َوأَْهَلُه” ًة ِإنِّي أََرى ِفَراَق الدُّ َبارَّ

Ve mü™ellif-i merhûmun müddet-i ömrü doksana mütenâhiz olup aslâ 
kuvâ vü havâssına vehn ü halel târî ve şu¡ûr u hıfzına habt u zelel sârî ol-
madı. Sekiz yüz on yedi şevvâlinin yirminci sülâsâ gecesi mushaf-ı hayâtı 
resîde-i hadd-i hitâm ve belde-i mezbûrede e¡izze-i kirâmdan Şeyh İsmâ¡îl 
el-Cebertî türbesi hazîresinde o kütüb-hâne-i ¡ulûm u fezâ™il gerçi defîn-i 
hâk-i siyeh-fâm olup lâkin ömr-i sânî olan âsâr-ı celîleleriyle ilâ-yevmi’l-
kıyâm pâyende vü ber-devâm olmuştur, tegammedehullâhu bi-rahmetihi ve 
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mette¡anâ min eseri ¡ilmihi ve fazîletihi.
Ve merhûmun âsâr-ı ¡ilmiyye ve tesânîf-i ¡aliyyeleri havza-i hadd ü 

ihsâdan bîrûn ve kıyâs-ı mikyâs-ı ¡akl ü endîşeden efzûn olmakla mahz-ı 
kerâmete mahmûl kuvvet-i kudsiyye olduğu imzâ-kerde-i ashâb-ı ¡ukûl ü 
nukûldur. Ez-cümle asl-ı kitâb-ı ¢âmûs olan el-Lâmi¡u’l-Mu¡lemu’l-¡Ucâb 
el-Câmi¡u Beyne’l-Mu√kemi ve’l-¡Ubâb nâm te™lîfi ki dîbâcede iş¡âr ey-
lediği üzere altmış cild olup ba¡dehu ¢âmûs’u ondan telhîs ve bünyân-ı 
mersûs gibi tarsîs eyledi. Ve iki cildde Basâ™iru ±evi’t-Temyîz fî Letâ™ifi 
Kitâbillâhi’l-¡Azîz nâm tefsîri ki bu tercemede ondan hayli istimdâd ve câ-
be-câ nefâyis-i şerîfe nakl ü îrâd olundu. Ve dört cildde Tenvîru’l-Mi…bâs 
fî Tefsîri İbni ¡Abbâs ve bir cildde de ed-Durru’n-Na@îm el-Murşidu ilâ 
Ma…â§idi’l-Kur™âni’l-¡A@îm ve ◊â§ilu Kûreti’l- »alâ§ fî Fe∂â™ili Sûreti’l-
İ«lâ§ ve Şer√u ¢utbeti’l-»aşşâf fî Şer√i »utbeti’l-Keşşâf ve dört cildde 
Şevâri…u’l-Esrâri’l-¡Aliyye fî Şer√i Meşâri…i’l-Envâri’n-Nebeviyye ve 
Men√u’l-Bârî li-Seyli’l-Fey√i’l-Cârî fî Şer√i ~a√î√i’l-Bu«ârî ki rub¡u’l-
¡ibâdât yirmi cilde bâlig olmuştur. Ve üç cildde el-İs¡âd bi’l-İ§¡âd ilâ 
Dereceti’l-İctihâd ve iki cildde ¡Uddetu’l-A√kâm fî Şer√i ¡Umdeti’l- 
◊ukkâm ve bir cildde İfti∂â∂u’s-Sihâd fî İftirâ∂i’l-Cihâd ve en-Nef«atu’l-
¡Anberiyye fî Mevlidi »ayri’l-Beriyye ve e§-~ilâtu ve’l-Buşer fi’§-~alâti 
¡alâ »ayri’l-Beşer ve el-İ§âbe fî Esmâ™i’§-~a√abe ve el-Va§lu ve’l-Munâ 
fî Fa∂li Minâ ve el-Magânimu’l-Mu†âbe fî Ma¡âlimi ‰âbe ve Tehyîcu’l-
∏arâm ile’l-Beledi’l-◊arâm ve Rav∂atu’n-Nâ@ir fî Dereceti’ş-Şey« ¡Ab-
dil…âdir ve el-Mir…âtu’l-Vefiyye fî ‰aba…âti’l-◊anefiyye ve el-Mir…âtu’r-
Râfi¡iyye fî ‰aba…âti’ş-Şâfi¡iyye ve el-Bulπa fî Terâcimi E™immeti’n-Na√vi 
ve’l-Luπa ve Nuzhetu’l-Ezhân fî Târî«i I§fahân ve Ta¡yînu’l-∏urufât li’l-
Mu¡îni ¡alâ ¡Arafât ve Meniyyetu’l-Mes™ûl fî Da¡avâti’r-Resûl ve Ma…§ûdu 
±evi’l-Elbâb fî ¡İlmi’l-İ¡râb ve el-Muttefi…u Va∂¡an el-Mu«telifu ~un¡an ve 
ed-Durru’l-∏âlî fî E√âdî&i’l-¡Avâlî ve et-Tecârî√u fî Fevâ™idi Mute¡alli…a 
bi-E√âdî&i’l-Me§âbî√ ve Ta√bîru’l-Muveşşîn Fî-mâ Yu…âlu bi’s-Sîn ve’ş-
Şîn ve er-Rav∂u’l-Meslûf Fî-mâ lehu İsmâni ile’l-Ulûf ve Tu√fetu’l-
¢amâ¡îl Fî-men Yusemmâ mine’l-Melâ™iketi İsmâ¡îl ve Esmâ™u’s-Sirâ√ fî 
Esmâ™i’n-Nikâ√ ve el-Celîsu’l-Enîs fî Esmâ™i’l-»anderîs ve Envâ™u’l-∏ay& 
fî Esmâ™i’l-Ley&ve Ter…îku’l-Esel fî Ta§fî…i’l-¡Asel ve Zâdu’l-Ma¡âd fî 
Bânet Su¡âd ve kasîde-i merkûmenin şerhi ve et-Tu√efu ve’@-ªarâ™if fi’n-
Nuketi’ş-Şerâ™if ve E√âsinu’l-Letâ™if fî Me√âsini’t-‰â™if ve el-Fa∂lu’l-
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Vefiyyu fi’l-¡Adli’l-Eşrefiyyi ve İşâretu’l-◊acûn ilâ Ziyâreti’l-◊acûn 
ve Fi’d-Durreti Mine’l-»urzeti fî Fa∂li’s-Selâmeti ¡ale’l-◊ubre -Selâme 
ve »ubre, ‰â™if kazâsında iki karyedir- ve Teshîlu ‰arî…i’l-Vu§ûl ile’l-
E√âdî&i’z-Zâ™ideti ¡alâ Câmi¡i’l-U§ûl ki dört cilddedir, Melik Nâ§ır b. Eş-
ref için te™lîf eyledi- ve Tu√fetu’l-Ebîh Fî-men Nu§ibe ilâ ∏ayri Ebîh ve 
beş cildde müselles-i kebîr ve ba¡dehu onun muhtasarı ve Esmâ™u’l-¡Âde fî 
Esmâ™i’l-∏âde ve Sifru’s-Sa¡âde ve bunlardan mâ-¡adâ mutavvel ve muhta-
sar te™lîfâtı husûsan resâ™il-i mütenevvi¡aları hayret-bahş-ı üli’l-elbâb, hâric 
ez-hisâb-ı hüssâbdır. 

Ve menkûldür ki Diyâr-ı Rûm’da oldukları esnâda ¡ulemâ-i vakt ile gâss, 
bir nâdî-i fezâ™il-ihtisâsta huzzârdan birisi mü™ellif-i merhûmdan İmâm ¡Alî 
kerremallâhu vechehu hazretleri kâtib-i dîvân-ı bülend-eyvânlarını terbiye 
zımnında âverde-i beyân buyurdukları işbu: 

“أَْلِصْق َرَواِنَفَك ِباْلَجُبوِب َوُخِذ اْلِمْزَبَر ِبَشَناِتِرَك َواْجَعْل ُحْنُدوَرَتْيَك ِإَلى َقْيَهِلي َحتَّى الَ أَْنِغي َنْغَيًة ِإالَّ َوَقْد َوَعْيَتَها فِي 
َحَماَطِة ُجْلُجالَِنَك”

¡ibaretiyle sâdır olan emr-i şerîflerinin ma¡nâsını su™âl eyledikte bi’l-
bedâhe işbu: 

َوَعْيَتَها ِفي  َنَبَسًة ِإالَّ  أَْنِبَس  أُْثُعَباِني َحتَّى الَ  ِإَلى  ِبأََباِخِسَك َواْجَعْل َجْحَمَتْيَك  اْلِمْسَطَر  لَِّة َوُخِذ  ِبالصَّ أَْلِزْق ِعْضِرَطَك 
لُْمَظِة ِرَباِطَك

ta¡bîrleriyle tefsîr eylediler. 
Ve Dimaş…-ı Şâm’da Bâbu’n-Na§r ve Bâbu’l-Ferec beyninde na¡l-i 

nebevîye müteveccihen ~a√î√-i Müslim’i a¡lâm-ı muhaddisînden 
Nâ§ıruddîn Ebû ¡Abdullâh Mu√ammed b. Cehbel ¡aleyhi’r-rahmet hazret-
lerinden bi-tarîki’z-zabt ve’l-itkân üç gün zarfında bi’t-tamâm kırâ™at ve 
ahz eylediğini kendisi işbu ebyâtında iş¡âr u beyân eylemiştir:

َقَرْأُت ِبَحْمِد اهلِل َجاِمَع ُمْسِلٍم

ْسالَِم اِم َجْوًفا ِلِ ِبَجْوِف ِدَمْشِق الشَّ

َماِم اْبِن َجْهَبٍل يِن اْلِ َعَلى َناِصِر الّدِ

اٍظ َمَشاِهيَر أَْعالَِم ِبَحْضَرِة ُحفَّ

َلِه َوَفْضِلِه َوَتمَّ ِبَتْوِفيِق اْلِ

ِقَراَءَة َضْبٍط ِفي َثالََثِة أَيَّاِم

Hülâsa-i makâl lâ-yudreku şe™vuhu ve lâ-yuşakku gubâruhu misl ü 
nedîdi nâ-dîde vü neşîde-i iddi¡â-yı nazîri nâ-şenîde âyetün mine’l-âyât 
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ve mu¡cizetün mine’l-mu¡cizât bir vücûd-ı hümâ-hümâl ve bir ¡unsur-ı 
¡ankâ-misâl idi. Ve mu¡âsirîn-i üdebâ™ kendilerinin ve celîle-i âsârları olan 
¢âmûs-ı Mu√ît’in ravza-i medh ü takrîzlerinde envâ¡-ı nazm ü nesr ile 
¡andelîb-âsâ gûyâ vü nagme-serâ oldular. Ez-cümle edîb-i mâhir Nûreddîn 
¡Alî b. Mu√ammed b. el-¡Alîf el-Mekkî ki ¡Alîfî ile müştehirdir, işbu kıt¡a-i 
latîfe ile vech-i medîhi terşîh eyledi:

يِن ِفي أَيَّاِمِه ُمْذ َمدَّ َمْجُد الّدِ

ِمْن َبْعِض أَْبُحِر ِعْلِمِه اْلَقاُموَسا

َذَهَبْت ِصَحاُح اْلَجْوَهِري َكأَنََّها

َسَحُر اْلُمَداِيِن ِحيَن اْلَقاُموَسا

Ve Ebû ¡Abdullâh el-Feyyûmî ¡aleyhi rahmetu’l-Kayyûmi işbu kıt¡a ile 
ruhsâre-i vasf-ı ¢âmûs’u tevşîh eylemiştir:

ِ َقاُموٌس ِبِطيِب ُوُروِدِه هلِلَّ

أَْغَنى اْلَوَرى ِمْن ُكّلِ َمْعَنى أَْزَهِري

َحاَح ِبَلْفِظِه َواْلَبْحَر ِمْن َنَبَذ الّصِ

َعاَداِتِه يُْلِقي ِصَحاَح اْلَجْوَهِري

Ve fakîh Cemâleddîn Mu√ammed b. ~abbâ√ e§-~abâ√î bu ebyâtla 
sabâhat-bahş-ı cemâl-i takrîz ü temdîh oldu:

َها َمْن َراَم ِفي اللَُّغِة اْلُعُلوَّ َعَلى السُّ

َفَعَلْيِه ِمْنُه َما َحَوى َقاُموُسَها

َها ُمْغٍن َعِن اْلُكُتِب النَِّفيَسِة ُكّلِ

اُع َشْمِل َشِتيِتَها َناُموُسَها َجمَّ

َعْت َفِإًذا َدَواِويُن اْلُعُلوِم َتَجمَّ

ْرِس َفُهَو َعُروُسَها ِفي َمْحِفٍل ِللدَّ

يِن َخْيُر ُمَؤلٍِّف ِ َمْجُد الّدِ هلِلَّ

ِة َواْفَتَدْتُه نُُفوُسَها َمِلُك اْلَِئمَّ



LÂMİ¡A

Şârih-i nihrîr Ebu’l-Fey∂ Mu√ammed Murta∂â el-◊üseynî el-Hindî 
ez-Zebîdî el-Mı§rî ¡aleyhi rahmetu’r-Rabbi’l-Kadîri esânid-i müselsele 
ile silsile-i icâzet-i ¡ilmiyyelerini mü™ellif-i merhûma muttasıl u müntehî 
eylemiştir.

Kezâlik işbu mütercim-i hakîrin dahi tarîk-i hâssadan şârihe ve mü™ellife 
müntemî olmakla cihet-i câmi¡a-i ma¡neviyye şârihi şerh tarafına ve bu 
fakîri terceme semtine irşâd u tevfîk ve sırr-ı nisbeti izhâr u tahkîk eyledi. 

Ve’l-hamdu lillâhi ¡alâ fazlihi’l-¡azîmi ve’s-salâtu ve’s-selâmu ¡alâ 
nebiyyihi’l-kerîmi ve âlihi ve sahbihi ecma¡în. Ve hâze’l-kadru yekfî fî 
hâze’l-makâmi’l-hatîr; fe-inne’l-kalîle yedullu ¡ale’l-kesîr; ve’l-katretu 
tunbi™u ¡ani’l-gadîr. Kâle’l-mü™ellifu’l-fâzilu tegammedehullâhu ta¡âlâ bi-
gufrânihi’ş-şâmili ba¡de’l-ibtidâ™i bi’l-besmeleti’ş-şerîfeti:

َساِن أَْلَسَن اللُُّسِن اْلَهَواِدي” ِ ُمْنِطِق اْلُبَلَغاِء ِباللَُّغى ِفي اْلَبَواِدي َوُموِدِع الّلِ “اَْلَحْمُد هلِلَّ

 tan ism-i fâ¡ildir ki bi’l-kuvve yâhûd[…in†â] ِإْنَطاٌق kelimesi […mun†i] ُمْنِطٌق
bi’l-fi¡l söyleyici kılmak ve söyletmek ma¡nâsınadır.

اَْلُبَلَغاء   [el-buleπâ™] (ُعَلَماُء [¡ulemâ™] vezninde) َبِليٌغ [belîπ]in cem¡idir ki َبالََغٌة 
[belâπat]tan vasftır. Ve belâgat ile kelâm muttasıf olur ki muktezâ-yı hâle 
muvâfakatinden ¡ibârettir ve mütekellim muttasıf olur ve o mütekellimde 
bir meleke ve kuvvettir ki onunla kelâm-ı belîg te™lîfine muktedir olur.

 lafzından [luπat] لَُغٌة (lâm’ın zammı ve elifin kasrıyla) [el-luπâ] اَللَُّغى
cem¡dir, ٌبَُرة [buret] ve بَُرى [burâ] kelimeleri gibi. Ve ٌلَُغة [luπat] ¡inde’l-mü™ellif 
şol asvâta denir ki onunla her kavm ü tâ™ife garaz u maksûdlarını ta¡bîr 
ederler. Ve ba¡zılar ma¡nâya mevzû¡ lafz ile ta¡rîf eylediler.

اْلَبَواِدي  lafzından hâldir, zîrâ muzâf [™el-buleπâ] اَْلُبَلَغاء [fi’l-bevâdî] ِفي 
muzâfun-ileyhte ¡âmildir ve َبَواِدي [bevâdî] َباِدَيٌة [bâdiyet]in cem¡idir ki 
beyâbâna denir.

 dan ism-i fâ¡ildir, bir nesneyi bir adama emânet[¡îdâ] ِإيَداٌع [™el-mûdi] اَْلُموِدع
tarîkiyle vermek ma¡nâsınadır ve ıtlâk ve takyîd ¡alâkasıyla i¡tâ™ ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur.

 .ya râci¡dir[™buleπâ] بَُلَغاء ,sebkindedir ki zamîr ِلَساِنِهْم kavli [el-lisân] اَلّلَِسان
Ve ِلَساٌن [lisân] dile denir ve lügat ma¡nâsına gelir.
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 َلَسٌن Fesâhat ma¡nâsına olan (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-elsen] اَْلَْلَسن
mâddesinden vasftır, َساِن َوأَْفَصُح  lafzının mef¡ûl-i [¡mûdi] ُموِدع ;demektir أَْجَوُد الّلِ
sânîsidir.

 أَْلَسَن [el-lusun] اَللُُّسِن .ın cem¡idir[lisân] ِلَساٌن (zammeteynle) [el-lusun] اَللُُّسن
[elsen] lafzının muzâfun-ileyhidir.

 in cem¡idir, her nesneden mütekaddim[hâdiyet] َهاِدَيٌة [el-hevâdî] اَْلَهَواِدي
olana denir; burada murâd emr-i fesâhatte fâ™ik ve râcih ve cümle lisâna 
mütekaddim demektir. 

Mefhûm-ı kelâm: “Hamd ü senâ o zümre-i bülegâyı bâdiye-nişîn ol-
dukları hâlde lügât-ı kesîre ile intâk yâhûd nutka ikdâr ve lisân-ı bülegâya 
lügât-ı fâ™ika vü râcihanın efsah u ecvedini îdâ¡ u îsâr eden zât-ı ecell ü 
a¡lâya mahsustur.” 

Ve َباِدَيٌة [bâdiyet] ile takyîdi lisânları şâ™ibe-i ihtilât u ihtilâlden masûn 
u me™mûn olmakla kelâmları mu¡avvvelün-¡aleyh olduğundan ihticâc u 
istişhâd olduğuna mebnîdir.

ُحْسُن اْلَحَضاَرِة َمْجُلوٌّ ِبَنْظَرِتِه

َوِفي اْلَبَداَوِة ُحْسٌن َغْيُر َمْجُلوِب

Ve ِلَساٌن [lisân] kelimesinden lügat murâd olunup ve أَْلُسٌن [elsun] keli-
mesi sîn’in zammıyla ِلَساٌن [lisân] lafzının cem¡i olup ve اَللُّْسُن [el-lusn] ke-
limesi lâm’ın zammı ve sîn’in sükûnuyla َلِسٌن [lesin] lafzından ki lâm’ın 
fethi ve sîn’in kesriyle vasftır ve o َلْسٌن [lesn] lafzından ki talâkat-ı lisân 
ma¡nâsınadır, me™hûzdur. 

Ve َهَواِدي [hevâdî] ِهَداَيٌة [hidâyet]ten me™hûz olmak câ™izdir. Buna göre 
mefhûm-ı fıkra: “Hamd ü senâ o fıtratlarında talâkat u cezâlet merkûz olan 
kavmin lisânlarına irşâd u delâlet murâd eden lügatı îdâ¡ eyleyen zât-ı zü’l-
minene mahsûstur” demek olur.

Ve َهَواِدي [hevâdî]den iki ihtimâle göre de mütekaddim ma¡nâsına olmak 
muhtemeldir, zîrâ Hazret-i Âdem ¡alâ nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-selam cen-
nette oldukları hînde lisân-ı ¡Arabî ile tekellüm ve ba¡de’n-nüzûl insilâb-ı 
¡Arabiyyetle Süryânîye muhavvel ve ba¡de-kabûli’t-tevbe haklarında yine 
¡Arabiyye ilhâmıyla eltâf-ı ilâhiyye derkâr u mükemmel olduğu mervîdir. 

Ve fıkra-i mezbûre sanâyi¡-i bedî¡iyyeden berâ¡at-i istihlâli ve irsâd ve 
cinâs-ı mefrûk ve cinâs-ı muharref ü nâkıs ve hüsn-i matla¡ ve sec¡ ve tersî¡ 



35Mütercim Âsım Efendi │

ve i¡nât san¡atlarını mutazammın olduğu âşinâyân-ı edebiyyeye gayr-ı ha-
fiyyedir. Bast ü tafsîlleri mûcib-i iksâr u tatvîl olmakla îmâ ile iktifâ olundu.

َواْلَغَواِدي  َواِئِح  ِبالرَّ اْلََياِدي  َوُمِفيِض  َواْلَجاِدي  اْلَعْبَهُر  َيَنْلُه  َلْم  ِبَما  اْلَقِصيِم  َوَغَضا  اْلَقْيُصوِم  ُعُروِق  ِص  “َوُمَخّصِ
ِلْلُمْجَتِدي َواْلَجاِدي”

ص”  ten ism-i fâ¡ildir ki bir şeyi şey™-i[§ta«§î] َتْخِصيٌص [§el-mu«a§§i] “اَْلُمَخّصِ
âherin müşârik olmayacağı husûsla temyîz ve ifrâd eylemek ma¡nâsınadır.

.ın cem¡idir, bir nesnenin aslına ve köküne denir[…ir¡] ِعْرٌق […el-¡uru] اَْلُعُروق
 ,Bâdiye nebâtındandır (vezninde [ayfûr†] َطْيُفوٌر) [el-…ay§ûm] اَْلَقْيُصوم

Türkîde ayvadana derler.
 Eşcâr-ı (vezninde [fe∂â] َفَضا πayn-ı mu¡ceme ile) [el-πadâ] اَْلَغَضا

bâdiyedendir, Fârisîde tâg ve Türkîde süksük ağacı denir.
 in cem¡idir[a§îmet…] َقِصيَمةٌ (vezninde [a§îm»] َخِصيٌم âf’la…) [el-…a§îm] اَْلَقِصيم

ki şecer-i َغَضا [πa∂â] menbeti olan kumsala denir.
.lafzı sırr ve husûstan ¡ibârettir َما kavlinde ِبَما َلْم َيَنْلُه
 kelimesi َلْم olmakla َيَناُل den muzâri¡dir. Aslı[neyl] َنْيٌل kelimesi [yenel] َيَنْل

cezm edip ictimâ¡-ı sâkineyn mahzûruyla elifi sâkıt olmuştur. Ve َنْيٌل [neyl] 
zafer ve isâbet ma¡nâsınadır.

-Zerrîn ve nergis ta¡bîr olunan çi (vezninde [anber¡] َعْنَبٌر) [el-¡abher] اَْلَعْبَهر
çeğe denir.

.Za¡ferâna denir (cîm ve dâl-ı mühmele ile) [el-câdî] اَْلَجاِدي
 tan ism-i fâ¡ildir, taşıp[ifâ∂at] ِإَفاَضٌة (mîm’in zammıyla) [∂el-mufî] اَْلُمِفيض

dökerek vermek ma¡nasınadır.
.lafzından cem¡dir ki ni¡met manasınadır [yed] َيٌد [el-eyâdî] اَْلََياِدي
َواِئح  ın cem¡idir ki akşam vakti yağan yağmura[râ™i√at] َراِئَحٌة [√er-revâ™i] اَلرَّ

denir.
 .in cem¡idir ki sabâh yağmuruna denir[πâdiyet] َغاِدَيٌة [el-πavâdî] اَْلَغَواِدي

Ve bâ-i cârre sebebiyye-i ¡âdiyye vü zarfiyye olmak muhtemeldir, emtâr 
zurûf-ı ni¡am olmak münâsebetiyle yâhûd murâd ¡umûm evkâttır ki ْح  ﴿َوَسّبِ
ْبَكاِر﴾ َواْلِ  kerîmesi kabîlindendir, zikr olunan iki vakte tahsîsi gâlibe ِباْلَعِشّيِ 
mebnîdir.

 mâddesinden cûd ve ¡atiyye istemek [™ictidâ] ِإْجِتَداٌء [el-muctedî] اَْلُمْجَتِدي
ma¡nâsınadır; ism-i fâ¡ildir.
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 mâddesinden ism-i [cedvâ] َجْدَوى ve [cedâ] َجَدا (cîm’le) [el-câdî] اَْلَجاِدي
fâ¡ildir, ¡atiyye edici demektir; yukâlu: أَْعَطاُه أَْي  َفَجَداُه  اْلَجْدَوى  َسأََلُه  ِإَذا   Ve ِإْجَتَداُه 
-çok iste [muctedî] ُمْجَتِدى kezâ vesâ™il ma¡nâsına da gelmekle [câdî] َجاِدى
yen ve َجاِدي [câdî] az isteyen demek dahi mümkindir. Ve ُمْجَتِدي [muctedî]
den behâyim ve cemâdât ve َجاِدي [câdî]den nev¡-i insân murâd olmak dahi 
câ™izdir. 

Mefhûm-ı kelâm: “Hamd ü senâ o bâdiye nebâtından َقْيُصوم […ay§ûm] 
dedikleri nebâtın ve َقِصيم […a§îm] nâm kumsal yerde biten َغَضا [πa∂â] dedik-
leri şecerin köklerini hâzıra nebâtından zerrîn ve za¡ferânın nâ™il olmadık-
ları hâssa ile tahsîs ü ifrâd ve akşam ve sabâh yağmurları sebebiyle hâsıl 
olan yâhûd akşam ve sabâh yağmurlarında meknûz olan ni¡metlerini ki 
murâd dâ™imü’l-evkât idrâr olunan ni¡am-ı bî-şumârdır, fakîr olup gayra i¡tâ 
şânından olmayan tâlib-i hâcâta ve ganî olup sâ™ire i¡tâ şânından olan zevâta 
yâhûd çok ve az isteyenlere yâhûd insâna ve behâyim ü cemâdâta ifâza vü 
irfâd eden kerîm-i cevâda mahsûs ve şâyândır.”

Hafî olmaya ki ِشيٌح [şî√] dedikleri nebât ki Türkîde yavşan derler ve 
zikr olunan َقْيُصوٌم […ay§ûm] ve َغَضا [πa∂â] ve ٌَسُمَرة [semuret] bâdiyeye mahsûs 
olmakla ُمَرِة َوالسَّ َواْلَغَضا  َواْلَقْيُصوِم  يِح  الّشِ  ile ¡Arabdan kinâye olunur. Bu vechle أَْهُل 
fıkra-i ûlâ ¡Arab tâ™ifesine fesâhat u belâgatı tahsîsi mutazammın ve nebâtât 
u eşcârlarında olan havâss ve menâfi¡-i hâzıradan ezyed olduğunu mu¡lindir. 

Ve fıkra-i mezkûre cinâs-ı müstevfâ ve iştikâk ve mürâ¡ât-ı nazîr 
ve tıbâk ve teştîr ve tedbîc ve cinâs-ı tâmm sanâyi¡ini müştemil olduğu 
mâ-lâ-kelâmdır. 

Ve mü™ellif ¡aleyhi’r-rahmet çâşnî-i hakîkatten hulüvvü’l-mezâk ol-
makla fıkra-i sâniyede tarîka-i hakîkat üzere bu vechile de tevcîh-i ma¡nâ 
mümkindir. Evvelâ ُمِفيض [mufî∂] kavli ki ِإَفاَضة [ifâ∂at]tan ve ِإَفاَضة [ifâ∂at] 
 inzâl edici ma¡nâsınadır. Ma¡lûm [∂fey] َفْيٌض ;den me™hûzdur[∂fey] َفْيٌض
ola ki feyz-i ilâhî iki nev¡dir: Biri feyz-i akdes ve biri feyz-i mukaddestir. 
Feyz-i akdes şol feyz-i sübhânî ve tecellî-i rahmânîdir ki mecmû¡-ı eşyânın 
vücûdunu ve kâbiliyyet ü isti¡dâdını hazret-i ¡ilmiyyede muktezî ola, niteki 
 hadîs-i kudsîsi ona işârettir. Ve feyz-i mukaddes “ُكْنُت َكْنًزا َمْخِفيًّا َفأَْحَبْبُت أَْن أُْعَرَف”
şol feyz ve tecellî-i âsumânîdir ki hazret-i ¡ilmiyyede sâbit olan a¡yânın 
bi-hasebi’l-isti¡dâd hâricde zuhûrlarını mûcib ola. Bu feyz, rûh-ı a¡zam 
vesâtetiyle olur. Pes işbu feyz-i akdes ile hazret-i ¡ilmiyyede a¡yân-ı sâbite 
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ve isti¡dâdât-ı asliyye hâsıl ve feyz-i mukaddes ile a¡yân-ı merkûme ma¡a’l-
levâzım ve’t-tevâbi¡ hâricde kisve-i vücûda dâhil olur ve eyâdî-i erbâb-ı 
hakîkat ¡indinde esmâ-i mütekâbile-i ilâhîden ¡ibârettir.

Ve َرَواِئح [revâ™i√] ve َغَواِدي [πavâdî] ¡unvânlarından yine devâm ve istirsâl 
murâd olur. 

Bu takrîr üzere mefhûm: “Hamd ü senâ o kabûl-i inâyât-ı ilâhiyyeye 
mesbûk olan a¡yân u ekvâna ber-muktezâ-yı tecelliyât-ı esmâ-i mütekâbile 
devâm u istirsâlden ¡ibâret olan gudüvv ve âsâl nefehâtıyla naks u inkıtâ¡dan 
münezzeh ü müberrâ midrâr-ı fuyûzât u ¡atâyâsını idrâr u inzâl eden cenâb-ı 
kibriyâya mahsûstur.” 

Bu dakîka üzere mü™ellif işbu te™lîfi ki cümle-i inâyâtındandır, mahz-ı 
feth-i sübhânî ve mücerred-i feyz-i Hazret-i Yezdânî eseri olduğunu remz 
ü îmâ eylemiş olur.

ِة اْلَعَواِدي ِباْلَكَرِم اْلُمَماِدي َوُمْجِرى اْلَْوَداِء ِمْن َعْيِن اْلَعَطاِء  َواِدي ِباْلََهاِضيِب الثََّواِدي َوَداِفِع َمَعرَّ “َوَناِقِع ُغلَِّة الصَّ
ِلُكّلِ َصاِدي”

 lafzından ki susuzluğu gidermek [¡…na] َنْقٌع Nûn ve …âf’la [¡en-nâ…i] اَلنَّاِقع
ve suya kandırmak ma¡nâsınadır, ism-i fâ¡ildir.

.Susuzluğa denir (πayn-ı mu¡cemenin zammıyla) [el-πullet] اَْلُغلَّة
َواِدي  ,in cem¡idir ki susuz[âdiyet§] َصاِدَية (âd-ı mühmele ile§) [e§-§avâdî] اَلصَّ

 ma¡nâsınadır, te™nîsi mevsûf i¡tibârıyladır. Yâhûd uzun hurmâ [a†şân¡] َعْطَشان
ağacına denir ki murâd mutlakan eşcârdır.

-ın cem¡idir ki yağ[hi∂âb] ِهَضاب (dâd-ı mu¡ceme ile) [el-ehâ∂îb] اَْلََهاِضيب
mura denir.

 in cem¡idir ki çok ve[âdiyet&] َثاِدَية (sâ-yı müsellese ile) [e&-&evâdî] اَلثََّواِدي
¡azîm suya denir yâhûd tecrîd bâbındandır; yukâlu: َمَطَرةٌ َثْدَياُء أَْي َعِظيَمٌة َغِزيَرُة اْلَماِء 
Ve 

 ın dahi cem¡i olmak[hi∂âb] ِهَضاب cem¡i olan [ha∂b] َهْضب [ehâ∂îb] أََهاِضيب
muhtemeldir. Ve َهْضب [ha∂b] yastım dağlara denmekle murâd mutlakan 
dağlar demek olur ve bu sûrette muzâf takdîr olunup ُسُيوُل اْلََهاِضيِب sebkinde 
olur.

اِفع .lafzından ism-i fâ¡ildir [¡def] َدْفع [¡ed-dâfi] اَلدَّ
ة  (mîm’in ve ¡ayn’ın ve râ-i müşeddedenin fethalarıyla) [el-ma¡arrat] اَْلَمَعرَّ
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Ezâ ve işkence ma¡nâsınadır.
 in cem¡idir ki şerr[âdiyet¡] َعاِدَية (ayn-ı mühmele ile¡) [el-¡avâdî] اَْلَعَواِدي

ve zulm ve bîdâd ma¡nâsınadır, lâkin siyâk ve sibâk işâretiyle kaht u galâ 
murâd olmak aglebdir.

.Fazl u ihsâna denir (fethateynle) [el-kerem] اَْلَكَرم
 lafzından ism-i [mumâdât] ُمَماَداة (mîm’in zammıyla) [el-mumâdî] اَْلُمَماِدى

fâ¡ildir. Ba¡zı nüshada ُمَتَماِدي ¡unvânıyla mersûmdur ki َتَماِدي [temâdî]den ism-i 
fâ¡ildir, ikisi de uzun uzadı ma¡nâsınadır ki murâd devâm ve istimrârdır.

.dan ism-i fâ¡ildir[™icrâ] ِإْجَراء [el-mucrî] اَْلُمْجِري
-cem¡idir ki dereye de [vâdî] َواِدي (hemze-i meftûha ile) [™el-evdâ] اَْلَْوَداء

nir. Evvelâ hâliyyet ve mahalliyyet ¡alâkasıyla suyu ve sâniyen îsâl-i hayr ü 
menfa¡at münâsebetiyle fazl u ihsân irâde olunmakla mecâz bi-mertebeteyn 
olur.

اْلَعَطا َعْيِن   pınara denir, mecâz-ı evvele [ayn¡] َعْين [min ¡ayni’l-¡a†â] ِمْن 
istiklâlen ve sânîye tebe¡an terşîhtir. Ve َعَطا [¡a†â] vergiye denir. ”اْلَعَطا  “َعْيِن 
ta¡bîri ¡ayn-ı letâfeti mutazammındır.

Mefhûm-ı kelâm: “Hamd ü senâ o susuzların yâhûd eşcârın susuzluğu-
nu ¡azîm ü ¡amîm yağmurlar idrârıyla izâle vü irvâ ve şerr ü zulm ü cefâ; 
işkence vü ezâsını yâhûd kaht ü galâ belâsını fazl-ı firâvân ve kerem-i bî-
pâyânıyla def¡ ü izâle edip bu vechile ¡ibâdını ihmâ ve menba¡-ı zülâl-i lutf 
u ifdâlinden cümle-i muhtâcîne dereler dolusu birr ü ihsân ifâde vü icrâ 
eden Hak celle ve ¡alâ dergâhına ahrâdır.” 

 .Susuza denmekle mutlakâ fazl u ihsâna muhtâc demek oldu [âdî§] َصاِدي
Ve fıkra-i ûlâda أََهاِضيب [ehâ∂îb]den tepeler ve bayırlar ve dağlar irâde olu-
nursa muzâf mukadder olmakla dolu ve taşkın tepelerden ve dağlardan nâzil 
olan sel sularıyla irvâ eden demek olur. Ve َعَواِدي [¡avâdî] lafzından zaleme 
ve sitem-kârân irâde olunmak muhtemeldir ve usûl-i eşcâr-ı ¡izâmda gars 
olunmuş َعَواِدي [¡avâdî™]-i kerem dahi irâde olunur, lâkin tekellüflüce olur. 
Ve fıkra-i merkûme tersî¡, sec¡ ve iştikâk ve cinâs-ı lâhık san¡atını müştemil 
olduğu bedî¡a-şinâsâna rûşenâdır.

َواِدي” ًما الَ َتِشينُُه اْلُهْجَنُة َواْلُعْجَمُة َوالضَّ اِدي ُكلَّ ُمَضاِدي ُمَفخَّ َساِن الضَّ َباِعُث النَِّبّيِ اْلَهاِدي ُمْفِحًما ِبالّلِ

 lafzından ki göndermek ma¡nâsınadır, ism-i [&¡ba] َبْعث [&el-bâ¡i] اَْلَباِعث
fâ¡ildir. Ve i¡râbında vücûh-ı selâse câ™izdir, lâkin makâm-ı ta¡zîm-i ni¡met 
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olmakla istînâf ercahtır. Ve ism-i fâ¡il burada mâzî ma¡nâsınadır.

 Peygamber ma¡nâsınadır; me™hazı ve resûl ile fark ve [en-nebiyy] اَلنَِّبيُّ
nisbet ve terâdüfü husûslarını beyân mûcib-i tatvîldir.

.Doğru yola delâlet ü irşâd edici demektir [el-hâdî] اَْلَهاِدي
 dan ism-i fâ¡ildir[if√âm] ِإْفَحام [muf√im] ُمْفِحم Hâldir. Ve [muf√imen] ُمْفِحًما

ki hasmı mu¡âraza ve mükâlemeden ¡âciz kılmak ma¡nâsınadır.
اِدي  Arabî-i sahîh demektir, zîrâ dâd¡ (dâd-ı mu¡ceme ile) [e∂-∂âdî] اَلضَّ

harfi ¡Araba mahsûstur, ke-mâ kâle ¡aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm: أََنا أَْفَصُح َمْن“ 
اِد” َنَطَق ِبالضَّ

 mâddesinden ism-i fâ¡ildir, mu¡ârız [mu∂âdât] ُمَضاَداة [el-mu∂âdî] اَْلُمَضاِدي
ve mu¡ânid ve muhâlif ma¡nâsınadır. Ba¡zı nüshada §âd-ı mühmele ile َصاِدي 
[§âdî] ve ُمَصاِدي [mu§âdî] vâki¡ olmakla َصاِدي [§âdî] müdârât ve müsâtere 
ma¡nâsına olan ُمَصاَداة [mu§âdât] lafzından istişkâk-ı kebîr vechiyle me™huz 
ve ُمَصاِدي [mu§âdî] mu¡âraza ve mümâna¡a ma¡nâsına olan ُمَصاَداة [mu§âdât] 
lafzından me™hûz olur. Şârih işbu ihmâl nüshasını mühmel ¡add eylemiştir.

ًما م Hâl-i müterâdifedir. Ve [mufa««amen] ُمَفخَّ  َتْفِخيم [mufa««am] ُمَفخَّ
[tef«îm]den ism-i mef¡ûldür, mu¡azzam ve cezlü’l-mantık ma¡nâsınadır.

َتِشينُُه  َشْين lafzından müstakbel-i menfîdir.Vve [şeyn] َشْين [lâ teşînuhu] الَ 
[şeyn] hilâf-ı َزْين [zeyn]dir ki ¡ayb u ¡âr ma¡nâsınadır.

 Kelâmda olan kubh u nakîsaya (hâ-yı mazmûme ile) [el-hucnet] اَْلُهْجَنة
denir.

-Acemîlik ma¡nâsınadır ki tekel¡ (ayn’ın zammıyla¡) [el-¡ucmet] اَْلُعْجَمة
lümde dil tutkunluğundna ve lahn ü hatâdan ¡ibârettir. Ba¡zı nüshada اَللُّْكَنة 
vâki¡ olmakla pepeyilik demek olur.

َواِدي  ,Kelâm-ı kabîh” ma¡nâsınadır“ (dâd-ı mu¡ceme ile) [e∂-∂avâdî] اَلضَّ
müfred ve fi¡li gayr-ı mesmû¡dur.

Mefhûm-ı kelâm “Hamd ü senâ-yı bî-intihâ o cümle-i mu¡âridîn ve 
muhâlifîni huccet-i kâtı¡a ve delâ™il-i sâtı¡a ile ifhâm ve ta¡cîz ve celîlü’l-
kadr ve cezîlü’l-mantık olup kendisine hucne ve ¡ucme yâhût lükne ve 
kelâm-ı kabîh makûlesi ¡ayb u nakîsa îrâs eylemediği hâlde ya¡nî sıfât-ı 
mezbûreden sâfî ve berî olarak kâffe-i ¡ibâdı tarîk-i müstakîme delâlet ü 
irşâd eden peygamber-i ¡âlî-nihâdı ba¡s ü irsâl eyleyen Hazret-i Hudâ 
bârgâhına mahsûstur.” 
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 beyninde olan cinâs-ı [avâdî∂] َضَواِدي ve [mu∂âdî] ُمَضاِدي ve [âdî∂] َضاِدي
nâkıs ve ُمْفِحم [muf√im] ve م  beyninde olan cinâs-ı musahhaf [mufa««am] ُمَفخَّ
zâhir ü bâhirdir.

ٌد َخْيُر َمْن َحَضَر النََّواِدَي َوأَْفَصُح َمْن َرِكَب اْلَخَواِدَي َوأَْبَلُغ َمْن َحَلَب اْلَعَواِدَي” “ُمَحمَّ

د د kelimesi ¡atf-ı beyândır ve [Mu√ammed] ُمَحمَّ  efdal-i [Mu√ammed] ُمَحمَّ
enâm ¡aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm hakkında bi’l-hissîsa vasf ve ¡alemdir ve 
sâ™ir tesmiye olunan kimseler hakkında ¡alem-i mahzdır, niteki cümle-i 
esmâ-i ilâhiyye vü nebeviyyenin şânı bu gûnedir.

.kelimesi efdal ve eşref ma¡nasınadır [ayr»] َخْير
.dan mâzîdir[u∂ûr√] ُحُضور kelimesi [a∂are√] َحَضَر
 َكاِهل ve [kevâhil] َكَواِهل ,kelimesinin cem¡idir [nâdî] َناِدي [en-nevâdî] اَلنََّواِدي

[kâhil] gibi. Ve َناِدي [nâdî] “ehl ü sükkânı olan meclis”e denir.
 lisân [fe§â√at] َفَصاَحة .tan ef¡al-i tafdîldir[fe§â√at] َفَصاَحة [√el-ef§a] اَْلَْفَصح

müntalik ü cârî olup lahn ü lüknetten hâlis olmağa denir. Ve fesâhatle 
kelâm ve kelime ve mütekellim mevsûf olur.

.dan mâzîdir[rukûb] ُرُكوب [rekibe] َرِكَب
 [âdî»] َخاِدي yâhûd [âdiyet»] َخاِدَية (â-yı mu¡ceme ile») [el-«avâdî] اَْلَخَواِدي

cem¡idir, pek çabuk ve revende deveye denir.
.tan ef¡al-i tafdîldir[belâπat] َبالََغة [el-eblaπ] اَْلَْبَلغ
 َحْلب kelimesi √â-yı mühmele ile süt sağmak ma¡nâsına olan [alebe√] َحَلَب

[√alb]den mâzîdir.
 in cem¡idir ki bâdiyede[âdiyet¡] َعاِدَية (ayn-ı mühmele ile¡) [el-¡avâdî] اَْلَعَواِدي

şûr ot otlayan deveye denir; burada murâd mutlak devedir.
Mefhûm-ı kelâm: “Peygamber-i müşârünileyh Mu√ammed ¡aleyhi’s-

salâtu ve’s-selâm hazretleridir ki meclislere hâzır olan insânın hayr ü ef-
dali ve develere binen kimselerin efsahı ve nâkaları sağan halkın eblag u 
ekmelidir.” 

Bu zikr olunanlar ¡umûm-ı nâstan kinâyedir. Ve rükkâb-ı «avâdî ve 
√allâb-ı ¡avâdî tâ™ife-i ¡Arab olup fesâhat ü belâgat onlara mahsûs olmakla 
Peygamber-i ekrem sallallâhu ¡aleyhi ve sellem hazretleri nihâyet-i rütbe-i 
fesâhat ve kusvâ-ı derece-i belâgati hâvî olduklarına işârettir. 

Ve fıkra-i mezkûre tersî¡ ve cinâs-ı muzâri¡ san¡atlarını muhtevî olduğu 
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gayr-ı hafîdir.

ِتِه َفَعيَّْت ِفي اْلَمآِسِد اللُُّيوُث اْلَعَواِدي” “َبَسَقْت َدْوَحُة ِرَساَلِتِه َفَظَهَرْت َعَلى َشْوِك اْلَكَواِدي َواْسَتْأَسَدْت ِرَياُض نُُبوَّ

 tan ki ağaç boylanıp uzamak[…busû] بُُسوق kelimesi [besa…at] َبَسَقْت
ma¡nâsınadır, mâzî-i mü™ennestir.

ْوَحة .Ulu ağaca denir (dâl-ı meftûha ile) [ed-dev√at] اَلدَّ
َساَلة  in[de√at] َدْوَحة .Bi¡set-i ¡âmme murâddır (râ’nın kesriyle) [er-risâlet] اَلّرِ

izâfeti müşebbeh bihin müşebbehe izâfeti kabîlindendir.
 dan ki galebe vü istîlâ™ ma¡nâsınadır; mâzî-i[uhûr@] ظُُهور [aharet@] َظَهَرْت

mü™ennestir.
ْوك  lafzının cem¡idir, dikenliğe [şevket] َشْوَكة (şîn’in fethiyle) [eş-şevk] اَلشَّ

ve çalılığa denir.
 in cem¡idir ki toprağı galîz olmakla geç[kâdiyet] َكاِدَية [el-kevâdî] اَْلَكَواِدي

inbât eden soysuz yere denir.
 lafzından ki nebât kuvvetli olmakla [istîsâd] ِإْسِتيَساد [iste™sedet] ِإْسَتْأَسَدْت

boy sürüp uzamak ma¡nâsınadır.
َياض  ın cem¡idir, bâgçeye ve[rav∂at] َرْوَضة (râ’nın kesriyle) [∂er-riyâ] اَلّرِ

merg-zâra ve çemen-zâra denir ve çimene dahi denir.
ة .Peygamberlik ma¡nâsınadır (zammeteynle) [en-nubuvvet] اَلنُُّبوَّ
-kelime [ayy¡] َعّي (ayn-ı mühmele ve yâ-yı müşeddede ile¡) [ayyet¡] َعيَّْت

sinden mâzîdir, ¡âciz olmak ma¡nâsınadır.
 in cem¡idir[me™sedet] َمْأَسَدة (vezninde [menâsik] َمَناِسك) [el-me™âsid] اَْلَمآِسد

ki arslan yatağı olan ormana ve büke denir.
.in cem¡idir, arslana denir[&ley] َلْيث (lâm’ın zammıyla) [&el-luyû] اَللُُّيوث
 in cem¡idir, düşman yâhûd saldırıp hücûm[âdiyet¡] َعاِدَية [el-¡avâdî] اَْلَعَواِدي

edici ma¡nâsınadır. 
İşbu fıkrada risâlet-penâh ¡aleyhi salâtu’l-ilâh hazretlerinin kudret ü 

celâleti ve kahr u tenkîl-i a¡dâ™ bâbında kuvvet ü şevketi sevk ü beyân olun-
makla fıkra-i sâbıkadan fasl ve cümle-i fi¡liyye ile îrâd olundu.

Mefhûm-ı kelâm: “Hazret-i Seyyidü’l-enâmın kesret-i fürû¡ ve vüs¡at-ı 
zıll ve sebeb-i âsâyiş ü sebât u ârâmişi cihetleriyle şecere-i ¡azîmeye müşâbih 
olan risâleti nâçîz ü nâ-pâyidâr ve mûcib-i renc ü âzâr olan edyân-ı sâ™ireye 
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gâlib olmakla cümlesini nesh ü ilgâ ve vefret-i şu¡ab u furû¡ cihetiyle bâg 
u bâgçe menzilinde olan nübüvveti begâyet kuvvet ü metânet bulmakla or-
manlarda mütemekkin mûzî arslan sîretinde olan düşmanları zebûn u ¡âciz 
ü makhûr eylemiştir ki ona zafer-yâb olmak havze-i kudretlerinden bîrûn 
olmuştur. 

Ve َشْوُك اْلَكَواِدي [şevku’l-kevâdî]den A¡râb-ı bâdiye ve لُُيوُث اْلَعَواِدي [luyû&u’l-
¡avâdî]den eşiddâ-i Kureyş irâde olunmak dahi muhtemeldir. Fıkra-i 
mezbûrede olan letâfet-i teşbîh ü îhâm, tenâsüb ü tersî¡ ü cinâs-ı iştikâk 
nümâyân-ı ehl-i mezâktır.

Şârih der ki َبَسَقْت fıkrası mü™ellifin dest-i hattı olan nüshada minvâl-i 
merkûm üzere muharrer ü mersûmdur. Ba¡zı nüshada muhtelit ta¡bîrâtla 
merkûm olmakla onlara iltifât olunmaya. Ve ba¡zı nüshada اَللُُّيوُث َذَواُت التََّعاِدي“ 
ئَاِب اْلَعَواِدي”  unvânında mersûm olmakla bu şu¡be Yehûd tâ™ifesinden¡ َفْضالً َعِن الّذِ
kinâye olmak melhûzdur.

اِدي َوَساَح النََّعاُم اْلَقاِدي  آِدي َوبُُدوِر اْلَقَواِدي َما َناَح اْلَحَماُم الشَّ “َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّْم َوَعَلى آِلِه َوأَْصَحاِبِه نُُجوِم الدَّ
َوَصاَح ِباْلَْنَغاِم اْلَحاِدي َوَرَشَفِت الطَُّفاَوُة ِرَضاَب الطَّّلِ ِمْن ِكَظاِم اْلُجّلِ َواْلَجاِدي”

 dan[selâm] َسالَم [selleme] َسلََّم tan ve[alât§] َصالَة kelimesi [allâ§] َصلَّى
mâzîlerdir. Du¡â mevki¡i olmakla inşâ ma¡nâlarını mutazammınlardır.

 dir; murâd ehl-i beyt ve cümle-i mü™minîn-i[ehl] أَْهل kelimesinin aslı [âl] آل
müttakîndir. Celâl-i Devvânî Heyâkilu’n-Nûr şerhinde bu resme beyân 
eylemiştir ki “Âl-i Mu§†afâ ¡aleyhi mine’s-salavâti asfâhâ bi-hasebi’n-
neseb yâhûd bi-hasebi’n-nisbe olur. Bi-hasebi’n-neseb ma¡lûmdur. Ve bi-
hasebi’n-nisbe olan dahi nisbeti kemâl-i suverî ve kemâl-i hakîkî hasebiyle 
olur: Evvel ¡ilm-i şerî¡at vesîlesiyle müntesib olan ¡ulemâ-yı şer¡dir. Sânî 
¡ilm-i hakîkat vesîlesiyle olan evliyâ-yı güzîn ve hukemâ-yı müte™ellihîndir. 
Bi-hasebi’n-neseb olanlara sadaka harâmdır ve bi-hasebi’n-nisbet olanlara 
dahi sadaka menzilinde olan taklîd bi’l-gayr eylemek harâmdır.”

 [a§√âb] أَْصَحاب in cem¡idir. Ve ¡inde’l-ba¡z[â√ib§] َصاِحب [el-a§√âb] اَْلَْصَحاب
 in cem¡idir. Hazret-i Resûlullâh’la[â√ib§] َصاِحب [a√b§] َصْحب ve [a√b§] َصْحب
mü™min olarak müctemi¡ ve o hâl üzere ¡âzim-i dâri’l-bekâ™ olan zevât-ı 
kirâma ıtlâk olunur.

.in cem¡idir, yıldıza denir[necm] َنْجم [nucûm] نُُجوم
آِدي  (vezninde [tevâdî] َتَواِدي dâl-ı mühmele ve hemze ile) [ed-de™âdî] اَلدَّ
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 vezninde muzlim [fedfed] َفْدَفد [™de™de] َدْأَدأ lafzından cem¡dir. Ve [™de™de] َدْأَدأ
geceye denir.

.in cem¡idir ki on dört gecelik aya denir[bedr] َبْدر) [el-budûr] اَْلُبُدور
 in cem¡idir ki muktedâya iktidâ[âdiyet…] َقاِدَية (âf ile…) [el-…avâdî] اَْلَقَواِدي

ederek gidene denir; yukâlu َقِدَي ِبِه َكَرِضَي ِإَذا اْسَتنَّ َواتََّبَع اْلُقْدَوَة Burada ُقْدَوة […udvet]
ten murâd peygamber-i güzîn hazretleridir. Yâhûd َقَواِدي […avâdî] şüzûz üze-
re ُقْدَوة […udvet]in cem¡i ola. Ve ُقْدَوة […udvet] …âf’ın zammıyla muktedâya 
denir. Leff ü neşr-i müretteb tarîkasıyla آِدي  âl”in“ ,[nucûmu’d-de™âdî] نُُجوُم الدَّ
ve بُُدوُر اْلَقَواِدي [budûru’l-…avâdî], “ashâb”ın vasflarıdır; müşevveş tarîkiyle de 
muhtemeldir, نُُجوم [nucûm] karînesiyle.

َناَح َناَح ,mâ-i masdariyye-i zarfiyyedir [mâ] َما terkîbinde [mâ nâ√a] َما   َما 
َة َنْوِح اْلَحَماِم [mâ nâ√a’l-√amâmu] اْلَحّماُم -sebkinde [muddete nev√i’l-√amâm] ُمدَّ
dir. َناَح [nâ√a] kelimesi √â-yı mühmele ile َنْوح [nev√] lafzından ki güvercin 
ötmeğe denir, mâzîdir.

 َحَماَمة Güvercine denir. Vâhidi (â-yı mühmelenin fethiyle√) [amâm√] َحَمام
[√amâmet]tir.

اِدي  lafzından ki terennüm ve [şedv] َشْدو (şîn-i mu¡ceme ile) [eş-şâdî] اَلشَّ
tegannî ma¡nâsınadır, ism-i fâ¡ildir.

.ten ki gezmek ma¡nâsınadır, mâzîdir[siyâ√at] ِسَياَحة kelimesi [â√a§] َساَح
 َنَعاَمة Devekuşuna denir. Vâhidi (nûn’un fethiyle) [en-ne¡âm] اَلنََّعام

[ne¡âmet]tir.
 َقَدَيان kelimesinden ism-i fâ¡ildir. Ve [adeyân…] َقَدَيان (âf ile…) [el-…âdî] اَْلَقاِدي

[…adeyân] fetehâtla sür¡at eylemek ma¡nâsınadır.
 haykırmak ve çağırmak [√iyâ§] ِصَياح .tan mâzîdir[√iyâ§] ِصَياح [â√a§] َصاَح

ma¡nâsınadır.
 َنَغم .lafzından cem¡dir [neπam] َنَغم (hemze-i meftûha ile) [el-enπâm] اَْلَْنَغام

[neπam] nûn’un ve πayn-ı mu¡cemenin fethiyle terâne ile ırlamağa denir.
 lafzından ki deveyi tegannî [adv√] َحْدو (â-yı mühmele ile√) [el-hâdî] اَْلَحاِدي

ile sürmeğe denir, ism-i fâ¡ildir.
-sor [reşf] َرْشف lafzından mâzî-i mü™ennestir. Ve [reşf] َرْشف [reşefet] َرَشَفْت

mak ve emmek ma¡nâsınadır.
-Şârihin beyânına göre burada gü (tâ-yı mazmûme ile) [e†-†ufâvet] اَلطَُّفاَوة
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neş murâddır, şems ma¡nâsına. Asl طَُفاَوة [†ufâvet] hâleye mevzû¡dur, şems 
irâdesi mecâz olur.

َضاب .Ağız yarına denir (vezninde [πurâb] ُغَراب) [er-ru∂âb] اَلرُّ
 Çiğ ta¡bîr olunan rutûbete denir ki Fârisîde (tâ-yı meftûha ile) [e†-†all] اَلطَّّل

şebnem derler. ُرَضاب [ru∂âb]ın َطّل [†all]e izâfeti, müşebbeh bihin müşebbehe 
izâfeti kabîlindendir yâhûd izâfet-i beyâniyyedir.

-lafzının cem¡idir ki fet [ke@am] َكَظم (kâf-ı meksûre ile) [el-ki@âm] اَْلِكَظام
hateynledir, boğaza denir.

 Gül-i Fârisî mu¡arrebidir, ma¡rûf gül (cîm-i mazmûme ile) [el-cull] اَْلُجّل
ta¡bîr olunan çiçekte ¡alem-i gâlibdir, ¡Arabîde َوْرد [verd] denir.

 Şârihin beyânı üzere za¡ferâna dendiği gibi (cîm’le) [el-câdî] اَْلَجاِدي
zerrîne ve yâsemîne de denir.

Mefhûm-ı kelâm: “Hazret-i Hak celle ve ¡alâ, Cenâb-ı Mu§†afâ’ya ve 
tebeh-kârân-ı râh-ı dalâlet ü gafleti ser-menzil-i emn ü selâmete hâdî vü 
reh-nümâ ve cümle-i e™imme vü muktedâyânın mânend-i necm-i ezher ve 
misâl-i bedr-i enver kâmilü’l-cihât ve mükemmilü’l-etrâfları olan cemî¡-i 
âl ü ashâbına salât ü selâm ihdâ eyleye, terennüm ü destân edici güvercin 
kuşları öttükçe ve tîz ü çabuk devekuşları rûy-ı zemînde seyr ü seyâhat 
ettikçe ve deve sürücüsü ve ¡akkâmlar develeri tenşît ü teşvîk ü tehyîc için 
nagamâtla tegannî eyledikçe ve güneş rîk-i şebnemi gül ü yâsemîn boğaz-
larından sorup emdikçe” demektir.

Ve fıkra-i mezkûrede vâki¡ ِباْلَْنَغاِم  .kavli ki πayn-ı mu¡ceme iledir َوَصاَح 
¡Ayn-ı mühmele ile olup ve َنَعٌم [ne¡am] lafzının cem¡i ve َنَعم [ne¡am] fetha-
teynle hâssaten deveye ıtlâk olunmak dahi muhtemeldir, lâkin nüsha-i ûlâ 
evlâ vü sâniye akrebdir. 

Ve bu fıkralar, tersî¡-i bedî¡i ve mücâneseti ve seci¡at-ı dâliyyede 
tesmîti ve tenâsüb ve tevfîk ve cinâs-ı musahhaf sanâyi¡ini müştemildir. 
Ve zikr olunan َما [mâ]-i tevkîtiyye ile musaddara olan du¡â fıkraları ebed ü 
devâmdan kinâyedir. 

Ve َرَشَفْت fi¡linde isti¡âre-i tebe¡iyye olup ve أَْظَفاَرَها اْلَمِنيَُّة   terkîbi gibi أَْنَشَبِت 
isti¡âre-i mekniyye vü tasrîhiyye olmak dahi câ™izdir. Kezâlik َطّل [†all]ı ِريق 
[rî…]a ve şemsi şahs-ı mürteşife teşbîh ve gül ü yâsemîne isnâd-ı hulkûm 
ehl-i beyâna ma¡lûmdur.
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ُع َعْن ُكّلِ أَْصٍل ِمْنُه أَْفَناٌن  َوَبْعُد َفِإنَّ ِلْلِعْلِم ِرَياًضا َوِحَياًضا َوَخَماِئَل َوِغَياًضا َوَطَراِئَق َوِشَعاًبا َوَشَواِهَق َوِهَضاًبا َتَتَفرَّ
َوُفنُوٌن َوَتْنَشقُّ َعْن ُكّلِ َدْوَحٍة ِمْنُه ِخيَطاٌن َوُغُصوٌن”

اْلَحْمَدَلِة kelimesi zarf-ı zamândır. ¡Âmîli mahzûftur ve [ba¡d] َبْعُد َبْعَد   أَُقوُل 
ا kelimesinde fâ™ harfi, nazm-ı kelâmda َفِإنَّ .takdîrindedir َوالتَّْصِلَيِة  lafzının أَمَّ
tevehhümü yâhûd takdîri ihtimâliyle cevâbiyyedir yâhûd ¡âtıfe yâ zâ™idedir. 

-kelimesinin mukad ِإنَّ ,lafzında lâm-ı cârre ma¡a’l-mecrûr [li’l-¡ilm] ِلْلِعْلِم
dem haberidir. ِرَياًضا [riyâ∂an] mu™ahhar ismidir. ِحَياض [√iyâ∂] َحْوض [√av∂]ın 
cem¡idir.

-in cem¡idir ki yol tar[amîlet»] َخِميَلة (â-yı mu¡ceme ile») [amâ™il»] َخَماِئل
zında sık ağaçlığa denir ki Fârisîde hıyâbân denir.

 ın cem¡idir, sulu[πay∂at] َغْيَضة (πayn-ı mu¡cemenin kesriyle) [∂πiyâ] ِغَياض
yerde olan ormana ve büke denir.

.ın cem¡idir, meslûk yola denir[arî…at†] َطِريَقة […arâ™i†] َطَراِئق
 ,lafzının cem¡idir [şi¡b] ِشْعب (şîn-i mu¡ceme-i meksûre ile) [şi¡âb] ِشَعاب

dağ yoluna denir.
.in lafzının cem¡idir, pek yüksek dağa denir[…şâhi] َشاِهق […şevâhi] َشَواِهق
-in cem¡idir, yalımı alçak yas[ha∂bet] َهْضَبة (hâ’nın kesriyle) [hi∂âb] ِهَضاب

tım dağa denir.
ُع ع [teteferra¡u] َتَتَفرَّ .dan müstakbeldir[¡teferru] َتَفرُّ
.Köke denir [a§l] أَْصل
.e râci¡dir[ilm¡] ِعْلم zamîri [minhu] ِمْنُه
 lafzından ki ağacın dalına [fenen] َفَنن (hemze-i meftûha ile) [efnân] أَْفَنان

ve şâhına denir; cem¡dir.
.in cem¡idir, nev¡ ve gûne ma¡nâsınadır[fenn] َفّن [funûn] ُفنُون

.tan ki ayrılmak ma¡nâsınadır; muzâri¡dir[…inşi…â] ِإْنِشَقاق [tenşa……u] َتْنَشقُّ
.Ulu ağaca denir [dev√at] َدْوَحة
 lafzının [†av»] َخْوط (â-yı mu¡ceme-i meksûre ile») [el-«î†ân] اَْلِخيَطان

cem¡idir ter ü tâze şâha denir.
 ,cem¡idir [πu§n] ُغْصن (πayn-ı mu¡ceme-i mazmûme ile) [πu§ûn] ُغُصون

mutlak şâha yâhûd ağaçtan sürüp çıkan filize denir. Kavl-i evvele göre 
¡atfü’l-âmm ¡ale’l-hâss bâbından olur. 
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Mefhûm-ı kelâm: “Ba¡de edâ-i mâ-vecebe ma¡lûm ola ki tahkîk-i ¡ilm-i 
şerîfin zevk ü safâ edecek yerleri ve istifâza-i hayât-ı ebedî eyleyecek ma-
halleri ve râhat u âsâyişe mevki¡ ü medâr olacak mevzi¡leri ve sülûk eyleye-
cek câdde ve sarp ve ince yolları ve begâyet sa¡b u düşvâr makâmları vardır. 
Ve onların da her birinden niçe fünûn-ı mu¡tebere ve fürû¡-ı mütenevvi¡a 
müteferra¡ ve müteşa¡¡ib olur.”

Evvelki üç fıkrada lüzûm-ı mâ-yelzem ve أَْفَنان [efnân] ve ُفنُون [funûn] 
beyninde cinâs-ı iştikâk olup veأَْصل [a§l] kelimesi kâ¡idede isti¡mâl olun-
makla elbette usûl ü kavâ¡ide mürâca¡atın lüzûmuna işârettir.

ِضيُع “َوِإنَّ ِعْلَم اللَُّغِة ُهَو اْلَكاِفُل ِبِإْحَراِز أَْسَراِر اْلَجِميِع اْلَحاِفُل ِبَما َيَتَضلَُّع ِمْنُه اْلَقاِحُل َواْلَكاِهُل َواْلَفاِقُع َوالرَّ

¡İlm-i lügat bir ¡ilmdir ki onunla kelimâtın ifrâdı ve keyfiyyet-i evzâ¡ı 
bilinir.

َكاِفُل اْلَيِتيِم اَْلَقاِئُم ِبأَْمِرِه ,Kefîl ve zâmin demektir [el-kâfil] اَْلَكاِفل

ْحَراز ْبَراز Ahz ve hıfz ma¡nâsınadır. Ba¡zı nüshada [el-i√râz] اَْلِ  unvânıyla¡ اَْلِ
mersûm olmakla izhâr ma¡nâsınadır.

.in cem¡idir ki râz ma¡nâsınadır[sirr] ِسّر [el-esrâr] اَْلَْسَرار
.Câmi¡ ma¡nâsınadır (â-yı mühmele ve fâ’yla√) [el-√âfil] اَْلَحاِفل
 mâddesinden muzâri¡dir, kuvvetlenmek [¡te∂allu] َتَضلُّع [yete∂alla¡u] َيَتَضلَُّع

ve pek doymak ve kanmak ma¡nâlarınadır.
 Derisi değnek gibi kupkuru (âf’la ve √â-yı mühmele ile…) [el-…â√il] اَْلَقاِحل

olmuş za¡îf adama denir.
.Kaviyyü’l-vücûd yâhûd pek koca adama denir [el-kâhil] اَْلَكاِهل
-İ¡tidâle varmış delikanlıya denir. Ba¡zı nüs (fâ™ ve …âf’la) [¡el-fâ…i] اَْلَفاِقع

hada َياِفع [yâfi¡] mersûm olmakla bülûga mütenâhiz yetişmiş civân demek 
olur.

ِضيع .Burada mutlak sabî murâddır [¡er-ra∂î] اَلرَّ
Mefhûm-ı kelâm: “Tahkîk ¡ilm-i lügat cemî¡-i envâ¡-ı fünûn ve fürû¡-ı 

¡ulûmun esrârını cem¡ ü hıfz yâhûd hafâyâsını izhâr eylemeğe zâmîn ü 
kefîl ve şeyh ü şâbbın mütekavvî yâhûd şeb¡ân u reyyân olacakları eşyâyı 
câmi¡dir, zîrâ beher hâl mürekkebât, müfredâta mevkûftur.”

Ve fıkralarda mevzû¡ olan sınâ¡at-ı edebiyye ve hüsn-i mukâbele ehl-i 
edebe nümâyândır.
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َمِتِه َوَجَب  ا َكاَن َمْصَدُرُه َعْن ِلَساِن اْلَعَرِب َوَكاَن اْلَعَمُل ِبُموَجِبِه الَ َيِصحُّ ِإالَّ ِبِإْحَكاِم اْلِعْلِم ِبُمَقّدِ ِريَعِة َلمَّ “َوِإنَّ َبَياَن الشَّ
اِم اْلِعْلِم َوطاُلَِّب اْلََدِب أَْن َيْجَعُلوا ُعْظَم اْجِتَهاِدِهْم َواْعِتَماِدِهْم َوأَْن َيْصِرُفوا ُجلَّ ِعَناَياِتِهْم ِفي اْرِتَياِدِهْم ِإَلى  َعَلى ُروَّ

ِعْلِم اللَُّغِة َواْلَمْعِرَفِة ِبُوُجوِهَها َواْلُوُقوِف َعَلى ُمثُِلَها َوُرُسوِمَها”

ِريَعة  Hak ta¡âlânın kullarına vaz¡ eylediği dîn-i mübînden [eş-şerî¡at] اَلشَّ
¡ibârettir.

ا .lâm-ı meftûha ve mîm-i müşeddede iledir [lemmâ] َلمَّ
 َبَيان ma¡nâsına masdar-ı mîmîdir, zamîri [udûr§] ُصُدور [el-ma§dar] اَْلَمْصَدر

[beyân]a râci¡dir.
 [Arab¡] َعَرب Kavm-i mahsûstur. Mu«târ sâhibine göre [el-¡Arab] اَْلَعَرب

ehl-i emsârdır, nisbetinde َعَرِبّي [¡Arabiyy] denir. Ve أَْعَراب [A¡râb] ehl-i 
bâdiyedir, nisbetinde أَْعَراِبّي [A¡râbiyy] denir.

.Kasd ile sudûr eden işe denir [el-¡amel] اَْلَعَمل
 Muktezâ ma¡nâsınadır ki (ism-i mef¡ûl bünyesiyle) [el-mûceb] اَْلُموَجب

murâd şurût ve hudûdudur.
ْحَكام -vezninde) Metin ve muhkem ve itkân ey [ikrâm] ِإْكَرام [el-i√kâm] اَْلِ

lemek ma¡nâsınadır.
َمة  dâl-ı müşeddedenin kesri) [el-mu…addimet - el-mu…addemet] اَْلُمَقّدِ

ve fethiyle) َمة  ma¡nâsınadır. Musannifîn örfünde iki [mute…addemet] ُمَتَقدَّ
kısmdır: Biri mukaddime-i ¡ilmdir ki bir ¡ilme kable’ş-şürû¡ îrâd olunan 
kelâmdır ki mesâ™ilinin tevakkuf eylediği nesneden ¡ibârettir; haddini ve 
garaz u gâyetini ve mevzû¡unu bilmek gibi. Ve biri mukaddime-i kitâbdır 
ki kable’l-maksûd irtibât için îrâd olunan tâ™ife-i kelâmdır, gerek mevkûf 
olsun, gerek olmasın.

.dan mâzîdir[vucûb] ُوُجوب [vecebe] َوَجَب
ام وَّ  in cem¡idir, tâlib[râ™im] َراِئم (râ-i mazmûme ile) [er-ruvvâm] اَلرُّ

ma¡nâsınadır.
.in cem¡idir[âlib†] َطاِلب [e†-†ullâb] اَلطُّالَّب
 .İlm talebine ve mü™eddeb olmağa denir (fethateynle) [el-edeb] اَْلََدب

Te™dîb-i nefsi mü™eddî olduğu için ¡ulûm-ı ma¡hûdeye ¡ilm-i edeb tesmiye 
olundu. Şerh-i Miftâ√’ta beyân olunduğu üzere ¡ilm-i edeb on iki ¡ilmden 
¡ibârettir ki bunlardır: ¡ilm-i lügat, ¡ilm-i sarf, ¡ilm-i iştikâk, ¡ilm-i nahv, 
¡ilm-i ma¡ânî, ¡ilm-i beyân, ¡ilm-i ¡arûz, ¡ilm-i kâfiye, ¡ilm-i hatt, ¡ilm-i 
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karzu’ş-şi¡r, ¡ilm-i muhâzarât, ¡ilm-i inşâdır.
.Burada ekser ma¡nâsınadır (ayn’ın zammıyla¡) [el-¡u@m] اَْلُعْظم
ْجِتَهاد .Çalışmak ma¡nâsınadır [el-ictihâd] اَْلِ
ْعِتَماد .Dayanmak ma¡nâsınadır [el-i¡timâd] اَْلِ
.Mu¡zam ma¡nâsınadır (cîm-i mazmûme ile) [el-cull] اَْلُجّل
.İhtimâm ma¡nâsınadır (ayn’ın kesriyle¡) [el-¡inâyet] اَْلِعَناَية
ْرِتَياد .Taleb eylemek ma¡nâsınadır [el-irtiyâd] اَْلِ
 in cem¡idir ki kelâmdan maksûd olan semt ü[vech] َوْجه [el-vucûh] اَْلُوُجوه

tarîkaya denir.
.Ittılâ¡ ma¡nâsınadır [el-vu…ûf] اَْلُوُقوف
 in cem¡idir, örnek ve numûne[mi&âl] ِمَثال (zammeteynle) [el-mu&ul] اَْلُمثُل

ve sıfat ve mikdâr ma¡nâlarınadır.
ُسوم  ُمثُِلَها ,in cem¡idir, eser ve ¡alâmet ma¡nâsınadır[resm] َرْسم [er-rusûm] اَلرُّ

ve ُرُسوِمَها zamîrleri ُوُجوه [vucûh]a da râci¡ olmak muhtemeldir. Ve ُوُجوه [vucûh] 
ve ُمثُل [mu&ul] ve ُرُسوم [rusûm] لَُغة [luπat]e elfâzı haysiyyetinden ve isnâdı 
ve ma¡nâsı ve mülah ü letâ™ifi ve edâ™ vü rüvâtı haysiyyetlerinden râci¡ olan 
ahvâle mütenâvildir. Ve mü™ellifin ُمثُل [mu&ul] ve ُرُسوم [rusûm] lafzlarında 
¡ilm-i lügatın indirâsı ve erbâbının inkızâsına ve el-hâletü hâzihi ُمثُل [mu&ul] 
ve ُرُسوم [rusûm]una vukûf ¡ayn-ı berâ¡at ve mahz-ı fazîlet olduğuna işâret 
olduğu rûşenâ-yı ashâb-ı nezâkettir. Sübhânallâh, mü™ellif ¡aleyhi’r-rahmet 
eblag-ı vücûh olan ta¡rîzle ¡ilm-i merkûmun indirâsından şikâyet eylemiştir. 
Zamân-ı te™lîflerinden işbu terceme vaktine kadar dört yüz elli seneyi güzer 
eyledi, ¡acabâ bu vaktlerde bulunmuş olaydı ne gûne ta¡bîr eder idi. “Zâlike 
takdîru’l-¡azîzi’l-¡alîm”.

Mefhûm-ı kelâm: “Tahkîk ¡ilm-i şerîfin sudûru ¡Arab lisânından olup ve 
¡ilm-i mezbûrun muktezâsınca ¡amel eylemek ancak mukaddimesini gereği 
gibi bilmekle sahîh ve mutasavver olduğundan nâşî cümle-i tullâb-ı ¡ilm ve 
hâssaten talebe-i fenn-i edeb üzere ekser-i sa¡y u ictihâd ve a¡zam-ı istinâd u 
i¡timâdlarını ¡ilm-i lügata ¡atf ve tarîk-i talebde derkâr eyledikleri mu¡zam-ı 
ihtimâmlarını ¡ilm-i merkûma ve vücûh u tarîklerini bilmeğe ve evsâf u 
âsârlarına muttali¡ olmaya sarf eylemek vâcib olmuştur.

َصاَبِة أَْحَرُزوا َدَقاِئَقُه َوأَْبَرُزوا َحَقاِئَقُه َوَعَمُروا ِدَمَنُه  َلِف َواْلَخَلِف ِفي ُكّلِ َعْصٍر ِعَصاَبٌة ُهْم أَْهُل اْلِ “َوَقْد ُعِنَي ِبِه ِمَن السَّ
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َوَفَرُعوا ُقَنَنُه َوَقَنُصوا َشَواِرَدُه َوَنَظُموا َقالَِئَدُه َوأَْرَهُفوا َمَخاِذَم اْلَبَراَعِة َوأَْرَعُفوا َمَخاِطَم اْلَيَراَعِة َفأَلَُّفوا َوأََفاُدوا َوَصنَُّفوا 
َوأََجاُدوا َوَبَلُغوا ِمَن اْلَمَقاِصِد َقاِصَيَتَها َوَسَلُكوا ِمَن اْلَمَحاِسِن َناِصَيَتَها َجَزاُهُم اهللُ ِرْضَواَنُه َوأََحلَُّهْم ِمْن ِرَياِض اْلُقْدِس 

ِميَطاَنُه”

ِبِه ُعِنَي   [inâyetten¡] ِعَناَية kelimesi ُعِنَي .lafzı tahkîkiyyedir َقْد terkîbinde َوَقْد 
mâzî-i mechûldür; lügat-ı fasîha üzere binâ-i ma¡lûm üzere de menkûldur, 
zahmet çekerek ihtimâm eylemek ma¡nâsınadır. Zamîr ¡ilm-i lügate râci¡dir. 

 ten murâd[alef»] َخَلف ten murâd mütekaddimîn ve[selef] َسَلف
müte™ahhirîndir.

.Vakt ve zamâna denir (vezninde [a§r…] َقْصر) [el-¡a§r] اَْلَعْصر
.Cemâ¡at-i insânîye denir (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبة) [el-¡i§âbet] اَْلِعَصاَبة
َصاَبِة .Ehl-i hatâ mukâbilidir [ehlu’l-i§âbet] أَْهُل اْلِ
.dan mâzîdir[i√râz] ِإْحَراز [a√rezû] أَْحَرُزوا
َقاِئق .in cem¡idir, latîf müşkile denir[da…î…at] َدِقيَقة […ed-de…â™i] اَلدَّ
.dan mâzîdir[ibrâz] ِإْبَراز [ebrezû] أَْبَرُزوا
.in cem¡idir, mâhiyyet-i sâbiteye denir[akî…at√] َحِقيَقة […el-√a…â™i] اَْلَحَقاِئق
.ten mâzîdir[imâret¡] ِعَماَرة [amerû¡] َعَمُروا
َمن -in cem¡idir ki binâ ese[dimnet] ِدْمَنة (vezninde [ineb¡] ِعَنب[ed-dimen] اَلّدِ

rine ve süprüntülüğe denir; burada ma¡nâ-yı evvel murâddır.
.den mâzîdir, yukarı çıkmak ma¡nâsınadır[¡fer] َفْرٌع [fere¡û] َفَرُعوا
[unnet…] ُقنَّة Cem¡-i (vezninde [ured§] ُصَرد âf-ı mazmûme ile…) [unen…] ُقَنن

tir ki dağ başına denir.
.lafzından mâzîdir, sayd eylemek ma¡nâsınadır [§ana…] َقَنص [ane§û…] َقَنُصوا
َواِرد  َناِفَرة ,in cem¡idir[şâridet] َشاِرَدة (şîn-i mu¡ceme ile) [eş-şevârid] اَلشَّ

[nâfiret] ma¡nâsına. Burada garîb ve vahşî yâhûd fasîh mukâbili olan lügat 
murâddır.

.lafzından mâzîdir, inci dizmek ma¡nâsınadır [na@m] َنْظم [na@amû] َنَظُموا
.in cem¡idir, gerdancılığa denir[ilâdet…] ِقالََدة [el-…alâ™id] اَْلَقالَِئد
 tan mâzîdir, keskinletmek ve zağlamak[irhâf] ِإْرَهاف (fâ ile) [erhefû] أَْرَهُفوا

ma¡nâsınadır.
-vez [merâsim] َمَراِسم â™ ve ≠âl-ı mu¡cemeteyn ile») [el-me«â≠im] اَْلَمَخاِذم

ninde) ِمْخَذم [mi«≠em] lafzının cem¡idir ki keskin kılıca denir.
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 Sâ™ire fâ™ik ve râcih olmak (bâ-yı muvahhade ile) [el-berâ¡at] اَْلَبَراَعة
ma¡nâsınadır.

.tan mâzîdir, kan akıtmak ma¡nâsınadır[ir¡âf] ِإْرَعاف [er¡afû] أَْرَعُفوا
 lafzından cem¡dir [mi«†am] ِمْخَطم â-yı mu¡ceme ile») [el-me«â†im] اَْلَمَخاِطم

ki burna denir.
.Kaleme denir (yâ-yı tahtiyye ile) [el-yerâ¡at] اَْلَيَراَعة
.ten mâzîdir[te™lîf] َتْأِليف [ellefû] أَلَُّفوا
.ten mâzîdir, bezl-i fâ™ide ma¡nâsınadır[ifâdet] ِإَفاَدة [efâdû] أََفاُدوا
.ten mâzîdir[ta§nîf] َتْصِنيف [annefû§] َصنَُّفوا
 ten mâzîdir, iyi ve güzel eylemek[icâdet] ِإَجاَدة (cîm’le) [ecâdû] أََجاُدوا

ma¡nâsınadır ve iyi ve güzel söz îrâd eylemek ma¡nâsınadır.
.dan mâzîdir, vusûl ma¡nâsınadır[bulûπ] بُُلوغ [beleπû] َبَلُغوا
 ın cem¡idir, mühimmât-ı maksûde[ma…§ad] َمْقَصد [el-ma…â§id] اَْلَمَقاِصد

ma¡nâsınadır.
.Nihâyet ma¡nâsınadır (âf ve §âd-ı mühmele ile…) [el-…â§iyet] اَْلَقاِصَية
.ten mâzîdir, mâlik olmak ma¡nâsınadır[mulk] ُمْلك [melekû] َمَلُكوا
 [usn√] ُحْسن Gayr-ı kıyâs üzere (mîm-i meftûha ile) [el-me√âsin] اَْلَمَحاِسن

lafzından yâhûd mütevehhem ُمْحِسن [mu√sin] lafzından cem¡dir.
 Alına denir, cümle-i a¡zâda isti¡âre olunmakla bu [en-nâ§iyet] اَلنَّاِصَية

makâmda mülk-i tâmm ve istîlâ-i küllî murâddır.
 lafzından mâzîdir, ¡ivaz ve mükâfât [™cezâ] َجَزاء [cezâhum] َجَزاُهْم

ma¡nâsınadır.
ْضَوان  :Rızâ-yı ¡azîm ma¡nâsınadır. Mü™ellif (râ’nın kesriyle) [er-ri∂vân] اَلّرِ

الثََّناِء” ِفي  أَْبَلَغ  َفَقْد  َخْيًرا  اهللُ  َجَزاَك  اْلُمْسِلِم  ِلَِخيِه  َقاَل   hadîs-i şerîf mûcibince du¡âda “َمْن 
mübâlaga eyledi.

.dan mâzîdir, kondurmak ma¡nâsınadır[i√lâl] ِإْحالَل [a√allehum] أََحلَُّهْم
َياض .ın cem¡idir[rav∂at] َرْوَضة [∂er-riyâ] اَلّرِ
 Pâk ve mutahher ma¡nâsına olmakla (âf-ı mazmûme ile…) [el-…uds] اَْلُقْدس

.cennât-ı ¡âliye demek olur [riyâ∂u’l-…uds] ِرَياُض اْلُقْدِس
-Gâyet ma¡nâsınadır; murâd a¡lâ (vezninde [mîzân] ِميَزان) [el-mî†ân] اَْلِميَطان

yı cennettir.
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Mefhûm-ı kelâm: “¡İlm-i lügate mütekaddimîn ve müte™ahhirînden 
zihnleri sâ™ib niçe ¡ulemâ-i a¡lâm renc ü mihnet irtikâb eyleyerek sa¡y u 
ihtimâm ve gayret ü ikdâm etmeleriyle hakâyık u dekâyıkını ihrâz u ibrâz 
edip harâbelerini i¡mâr ve kulle-i cebel menzilinde olan derece-i ¡ulyâ-yı 
fehm ü itkânına su¡ûd u irtikâ ve garîb ü vahşîlerini sayd ve kılâdelerini 
Süreyyâ gibi tâb-dâr ve fenn-i mezbûrda seyf-i berâ¡ati teşhîz ve ru¡âf-ı 
kalemden kifâye olan mürekkebi isâle eylemeleriyle ¡ilm-i merkûmda niçe 
kütüb-i celîle te™lîf ü ifâde ve tasnîf ü icâde eylediler. Ve makâsıd-ı fenn-i 
mezbûrun nihâyetine müntehî ve cümle-i mehâsinine mâlik ü müstevlî ol-
dular. Hazret-i Rabbü’l-mücâzât ¡azze şânuhu onlara ¡amellerine mukâbil 
hayr-ı kesîr ve rızâ-yı kebîr ile mükâfât ve a¡lâ-yı cennete îsâl ü temkînle 
mazhar-ı ni¡am-ı bî-gâyât eyleye, âmîn.

Fıkra-i mezbûrelerde lüzûm-ı mâ-yelzem ve tersî¡-i kâfiye ve cinâs-ı 
mülhak ve cinâs-ı musahhaf ve mecâzât-ı bedî¡a ve isti¡ârât-ı belîga ve 
 fıkralarında olan أَلَُّفوا beyninde olan tersî¡ ve […de…â™i] َدَقاِئق ve […a…â™i√] َحَقاِئق
tersî¡ ve َقاِصَية […â§iyet] ve َناِصَية [nâ§iyet]te olan cinâs-ı lâhık nümâyân-ı ehl-i 
hakâyıktır.

“َهَذا َوِإنِّي َقْد َنَبْغُت ِفي َهَذا اْلَفّنِ َقِديًما َوَصَبْغُت ِبِه أَِديًما َوَلْم أََزْل ِفي ِخْدَمِتِه ُمْسَتِديًما”

 takdîrindedir, bülegâ™ ve fusahâ™ bir ِاْعَتِمْد َهَذا ve ُخْذ َهَذا kelimesi [hâ≠â] َهَذا
üslûbdan üslûb-ı âhere intikâllerinde îrâd ederler ve ona “fasl-ı hitâb” ıtlâk 
ederler, َبْعُد ا  َوِإنَّ kelimesi gibi. Ve ¡İ§âm Kâfiye şerhinde demiştir ki أَمَّ  َهَذا 
َقاِئٌم أَْمٌر terkîbinde َزْيًدا  َهَذا ,sâbıkı takrîrdir َهَذا   ِإنَّ takdîrindedir. Ma¡tûfta َفاْلَْمُر 
mâddesinin fethi câ™izdir, haber üzere ¡atfla ve kesri dahi câ™izdir mecmû¡-ı 
cümle üzere ¡aftla. َوِإنِّي kelimesinde vâv ¡âtıfedir.

 ,dan mâzî-i mütekellimdir[nebπ] َنْبغ (πayn-ı mu¡ceme ile) [nebaπtu] َنَبْغُت
tefevvuk ¡ale’l-gayr ma¡nâsınadır.

َمِن اْلَماِضي [kadîmen] َقِديًما .demektir ِفي الزَّ
 dan mâzî-i mütekellimdir, boyamak[ibπ§] ِصْبغ [abaπtu§] َصَبْغُت

ma¡nâsınadır.
.e râci¡dir[fenn] َفّن kelimesinin zamîri ِبِه
 أُْدَمٌة Sahtiyâna ve meşine denir ve (vezninde [nedîm] َنِديم) [el-edîm] اَْلَِديم

[udmet]ten me™hûz olduğuna göre derinin iç yüzüne denir ki ete muttasıl 
olur; sibg-ı edîm mümâreset-i tâmmeden kinâyedir; yukâlu: ِإَذا ِباْلِعْلِم  َيَدُه   َصَبَغ 
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اْجَتَهَد ِفيِه َوَماَرَس

 ,sîgasından müstakbel mütekellim-i meczûmdur َزاَل - َيَزاُل [lem ezel] َلْم أََزْل
أَْبَرْح  .ma¡nâsınadır ki ef¡âl-i nâkısadandır, “dâ™imâ oldum” ma¡nâsınadır َلْم 
Şârih zamm-ı zây ile َلْم أَُزْل nüshasını istihsân eylemez.

.e râci¡dir[fenn] َفّن zamîri [fî «idmetihi] ِفي ِخْدَمِتِه
 ten ism-i fâ¡ildir, dâ™im ve[istidâmet] ِإْسِتَداَمة [el-mustedîm] اَْلُمْسَتِديم

müte™ennî ma¡nâsınadır. Bu fıkralarda dahi lüzûm-ı mâ-yelzem vardır.
Mefhûm-ı kelâm: “Ben işbu fenn-i lügatte mukaddemâ kesret-i 

mümâreset ü idmânla cümleye fâ™ik olup onunla edîmimi boyadım ya¡nî 
boyanın deriye nüfûz u imtizâcı gibi vücûduma nâfiz ü mümtezic eyledim 
ve ben onun hizmetinde ber-karâr olup bir an münfekk ü mufârik olmadım.”

الَُب َشَرْعُت  ا أَْعَياِني الطِّ َواِرِد ُمِحيًطا َفَلمَّ ْهِر أَْلَتِمُس ِكَتاًبا َجاِمًعا َبِسيًطا َوُمَصنًَّفا َعَلى اْلُفُصِح َوالشَّ “َوُكْنُت بُْرَهًة ِمَن الدَّ
ِفي ِكَتاِبي اَْلَمْوُسوِم ِبالالَِّمِع اْلُمْعَلِم اْلُعَجاِب اْلَجاِمِع َبْيَن اْلُمْحَكِم َواْلُعَباِب

.vezninde) Zamândan bir mikdâra denir [πurfet] ُغْرَفة [el-burhet] اَْلُبْرَهة
ْهر .Zamâna denir [ed-dehr] اَلدَّ
-tan müstakbel mütekellimdir, şiddetle ta[iltimâs] ِإْلِتَماس [eltemisu] أَْلَتِمُس

leb eylemek ma¡nâsınadır.
.sebkindedir ُمَصنًَّفا َمْوُضوًعا ِفي َهَذا اْلَفّنِ [kitâben] َكَتاًبا
-ma¡nâsınadır, fenn-i lügatın ekserini müş [†mebsû] َمْبُسوط [†el-basî] اَْلَبِسيط

temil vâsi¡ ve müstev¡ib demektir.
.ten ism-i mef¡ûldür[ta§nîf] َتْصِنيف [mu§annefen] ُمَصنًَّفا
 َقِضيب ,in cem¡idir[√fa§î] َفِصيح (fâ’nın ve §âd’ın zammıyla) [√el-fu§u] اَْلُفُصح

[…a∂îb] ve ُقُضب […u∂ub] gibi yâhûd ُصَرد [§ured] veznindedir, َكِبير [kebîr] ve 
.gibi [kuber] ُكَبر

َواِرد  in cem¡idir, lügât-ı vahşiyye-i garîbe vü[şâridet] َشاِرَدة [eş-şevârid] اَلشَّ
şâzze demektir.

 tan ism-i fâ¡ildir. Burada müştemil ma¡nâsına[i√â†at] ِإَحاَطة [†el-mu√î] اَْلُمِحيط
olmakla َعَلى harfiyle mu¡addî oldu. Eğer َعَلى [¡alâ] bâ™ ma¡nâsına haml olu-
nursa, hakîkat ma¡nâsında ibkâ olunur.

.dan mâzîdir, ¡âciz kılmak ma¡nâsınadır[™i¡yâ] ِإْعَياء [a¡yânî] أَْعَياِني
الَب .Taleb ma¡nâsınadır (vezninde [kitâb] ِكَتاب) [e†-†ilâb] اَلطِّ
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.dan mâzîdir[¡şurû] ُشُروع [şera¡tu] َشَرْعُت
.takdîrindedir ِفي َتْأِليِف ِكَتاِبي [fî kitâbî] ِفي ِكَتاِبي
 den me™hûzdur, ¡alâmetlenmiş[vesm] َوْسم [el-mevsûm] اَْلَمْوُسوم

ma¡nâsınadır ki tesmiye olunmuş demektir.
 [¡lâmi] الَِمع .te™lîf-i mezkûrun ismidir اَلالَِّمُع اْلُمْعَلُم اْلُعَجاُب اْلَجاِمُع َبْيَن اْلُمْحَكِم َواْلُعَباِب

parıldayıcı demektir.
 Mutarrez ve münakkaş (ism-i mef¡ûl binâsıyla) [el-mu¡lem] اَْلُمْعَلم

demektir.
.Mübâlagadır, pek ¡acîb demektir (vezninde [πurâb] ُغَراب) [el-¡ucâb] اَْلُعَجاب
 dan ism-i mef¡ûldür. ¡İlm-i lügatte bir[i√kâm] ِإْحَكام [el-Mu√kem] اَْلُمْحَكم

kitâb adıdır ki İmâm ve Hâfız Ebu’l-◊asan ¡Alî b. İsmâ¡îl ki İbn Sîde e∂-
∞irrîr el-Luπavî ile müştehirdir, te™lîf eylemiştir. Fi’l-vâki¡ kitâb-ı merkûm 
envâ¡-ı lügâtı câmi¡ bir kitâb-ı râ™i¡dir. Mü™ellifi olan mûmâileyh dört yüz 
elli sekiz senesi civâr-ı rahmete intikâl eyledi. Rahimehullâhu ta¡âlâ. Ve

-İmâm Ebu’l-Fa∂â™il Ra∂iyuddîn el (ayn-ı mazmûme ile¡) [Ubâb¡] ُعَباب
◊asan b. Mu√ammed el-◊asan b. ◊aydar el-¡Ömerî e§-~âπânî te™lîf eyledi, 
yirminci cildde ”ب،ك،م“ mâddesinde müntehî oldu. Ve mûmâileyh altı yüz 
elli senesi Baπdâd’da ¡âzim-i dârü’s-selâm oldu, rahmetullâhi ¡aleyhi.

Mefhûm-ı kelâm: “Ben hayli zamân fenn-i lügatte câmi¡ ü basît ve 
lügât-ı fasîha vü vahşiyyeyi hâvî bir kitâb-ı muhît taleb eder olmuştum, 
vaktâ ki talebinden ¡âciz ü mahrûm olduğumda zikr olunan Mu√kem ve 
¡Ubâb nâm kitâbların beynini câmi¡ ism-i mezkûr ile müsemmâ bir kitâb 
te™lîfine şürû¡ ü ibtidâ eyledim.

ِبَها اْلِوَطاُب  َرا َبَراِقِع اْلَفْضِل َواْلَداِب َوَضَمْمُت ِإَلْيِهَما َفَواِئَد ِإْمَتالَ  َتا اْلُكُتِب اْلُمَصنََّفِة ِفي َهَذا اْلَباِب َوَنّيِ “َوُهَما ُغرَّ
َواْعَتَلى ِمْنَها اْلِخَطاُب َفَفاَق ُكلَّ ُمَؤلٍَّف ِفي َهَذا اْلَفّنِ َهَذا اْلِكَتاُب”

 .a râci¡dir[Ubâb¡] ُعَباب ve [Mu√kem] ُمْحَكم zamîri [humâ] ُهَما
َتا ة lafzı ُغرَّ ة .ten tesniyedir[πurret] ُغرَّ  πayn-ı mu¡ceme-i mazmûme [πurret] ُغرَّ

ile her metâ¡ın a¡lâsına ve kavmin şerîfine ve sabâhın ziyâsına ve hilâlin 
ibtidâ tal¡atına ve atın cebhesinde olan beyâza denir. Bu makâmda cümlesi 
mülâyimdir. 

.dan murâd fenn-i lügattir[bâb] َباب
َرا -vez [seyyid] َسّيِد lafzının tesniyesidir ki [neyyir] َنّيِر kelimesi [neyyirâ] َنّيِ
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nindedir, pek nûrlu ve ziyâlı demektir; burada murâd şems ve kamerdir.
 lafzının cem¡idir, felek-i sâbi¡a yahûd râbi¡a [¡bir…i] ِبْرِقُع [¡berâ…i] َبَراِقع

yâhûd evvele denir ve cem¡ bünyesiyle îrâdı her biri eflâk-ı cüz¡iyyeyi 
hâvî olduğuna mebnîdir. Neselâ felek-i râbi¡ ki felek-i şemstir, hâmil-i 
muvâfıku’l-merkez ki mümessil dahi derler ve hâmil-i hâricü’L-merkezi 
ve felek-i tedvîri müştemildir. Ve felek-i evvel ki felek-i kamerdir, dört 
¡aded feleki müştemildir. İki evvelkilerin merkezleri merkez-i ¡âlem ve 
sâlis hâricü’l-merkez ve râbi¡ felek-i tedvîrdir. Ve felek-i sâbi¡ ki felek-i 
Zu√al’dir, üç ¡aded feleki müştemildir, evvelki felek mümessil, ikinci 
hâricü’l-merkez, üçüncü felek-i tedvîdir. Ve َنّيِر [neyyir]den cemâl-i nûrânî 
ve ِبْرِقُع [bir…i¡]den nikâb murâd olunmak dahi muhtemeldir.

 اَْلَفَضاِئل Ziyâde ve meziyyet ma¡nâsınadır. Ba¡zı nüshada [el-fa∂l] اَْلَفْضل
mersûmdur ki َفِضيَلة [fa∂îlet]in cem¡idir, gayra müte¡addî olmayan ni¡mete 
denir, hüsn ve şecâ¡at gibi, nitekim َفاِضَلة [fâ∂ilet], müte¡addî olan ni¡mete 
denir, ¡ilm gibi. 

Ve آَداب [âdâb] lafzı ¡atfu’l-hâss ¡ale’l-âmm kabîlindendir.
 lafzından mâzî-i mütekellimdir, birbirine [amm∂] َضّم [amemtu∂] َضَمْمُت

cem¡ ve ilhâk eylemeye denir.
.a râci¡dir[Ubâb¡] ُعَباب ve [Mu√kem] ُمْحَكم zamîri [ileyhimâ] ِإَلْيِهَما
 [ziyâdât] ِزَياَدات in cem¡idir. Ba¡zı nüshada[fâ™idet] َفاِئَدة [fevâ™id] َفَواِئد

¡unvânında mersûmdur.

 lafzından [™imtilâ] ِإْمِتالَء ,kelimesi bilâ-hemz kırâ™at olunur [imtelâ] ِإْمَتالَ
mâzîdir ki dolmak ma¡nâsınadır.

.e râci¡dir[fevâ™id] َفَواِئد zamîri [bihâ] ِبَها
-ın cem¡idir ki vâv’ın fet[va†b] َوْطب (vâv-ı meksûre ile) [el-vi†âb] اَْلِوَطاب

hiyledir, süt tulumuna denir; burada murâd mutlak zarftır.
.dan mâzîdir, yükselmek ve ¡âlî olmak ma¡nâsınadır[™i¡tilâ]ِإْعِتالَء [i¡telâ] ِإْعَتَلى
.e râcidir[fevâ™id] َفَواِئد zamîri [minhâ] ِمْنَها
 Gayra tefhîm için tevcîh-i kelâm eylemek ma¡nâsınadır [el-«itâb] اَْلِخَطاب

ve tevcîh olunan kelâma denir.
 […fev] َفْوق [fâ…a] َفاَق .kelimesinde fâ™ sebebiyyedir [fe-fâ…a] َفَفاَق

mâddesinden mâzîdir, ¡âlî ve râcih olmak ma¡nâsınadır.
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.mef¡ûlüdür [kulle mu™ellefin] ُكلَّ ُمَؤلٍَّف
 .fâ¡ilidir, murâd kitâb-ı merkûmdur [hâ≠e’l-kitâbu] َهَذا اْلِكَتاُب
İşbu fıkra zikr olunan Mu√kem ve ¡Ubâb’ın cihet-i medîhalarına 

mesûktur.
Mefhûmu: “Kitâbeyn-i mezbûreyn fenn-i lügatte mü™ellef olan kitâbların 

gurre-i garrâları ve semâ-i fazl u âdâbın şems ü kamer-i cihân-ârâları olup 
ben onlara zurûf u ev¡iye doldurur ve kendisiyle hitâb u kelâm şeref ü i¡tibâr 
bulur fevâ™id ü menâfi¡ zamm u ilhâk eylediğimden nâşî kitâb-ı merkûm 
fenn-i mersûmda mü™ellef olan cemî¡-i kitâblara fâ™ik ü râcih oldu.” 

Fıkra-i mezkûrede vâki¡ taglîb ve ِوَطاب [vi†âb] ve ِخَطاب [«i†âb] beynindeki 
cinâs-ı lâhık ma¡lûmdur.

يَن ِسْفًرا َيْعِجُز َتْحِصيُلُه الطُّالََّب” ْنُتُه ِفي ِسّتِ “َغْيَر أَنِّي َضمَّ

Bazı nüshada َغْيَر أَنَُّه ¡unvânında mersûmdur.
ْنُتُه  .demektir َجَعْلُتُه ِفي ِضْمِن ِسّتِيَن ,den mâzîdir[ta∂mîn] َتْضِمين [ammentuhu∂] َضمَّ

Ve ba¡zı nüshada «â-yı mu¡ceme ile ْنُتُه  َتْخِمين ibâretiyle merkûm olmakla¡ َخمَّ
[ta«mîn]den olur ki takdîr ma¡nâsınadır, lâkin nüsha-i ûlâ evlâdır.

ْفر  Büyük kitâba denir ki hakâyık u ma¡ânîyi (sîn-i meksûre ile) [es-sifr] اَلّسِ
keşf eder.

.den müstakbeldir[acz¡] َعْجز kelimesi [ya¡cizu] َيْعِجُز
.fâ¡ildir [ta√§îluhu] َتْحِصيُلُه
.in cem¡idir[âlib†] َطاِلب [e†-†ullâb] اَلطُّالَّب
Mefhûm: “Lâkin ben kitâb-ı mezbûru altmış cildde derc ü tazmîn eyle-

dim, onun için tahsîl ü istishâbı tâlibleri ¡âciz ve mahrûm eder.”

ْحَكاِم َمَع اْلِتَزاِم ِإْتَماِم اْلَمَعاِني  يَجاِز َواْلِ ٍغ ِفي َقاَلِب اْلِ َظاِم َوَعَمٍل ُمَفرَّ “َوُسِئْلُت َتْقِديَم ِكَتاٍب َوِجيٍز ُمَرتٍَّب َعَلى َذِلَك النِّ
َوِإْبَراِم اْلَمَباِني”

.den mâzî-i mütekellim-i mechûldür[su™âl] ُسَؤال [su™iltu] ُسِئْلُت
َوُجَز اْلَكالَُم ِإَذا َقلَّ :Muhtasar demektir; yukâlu [el-vecîz] اَْلَوِجيز

.den ism-i mef¡ûldür[tertîb] َتْرِتيب [el-muretteb] اَْلُمَرتَّب
َظاِم .ya¡nî üslûb-ı sâbık ve tertîb-i sâlif üzere [alâ-≠âlike’n-ni@âm¡] َعَلى َذِلَك النِّ
.üzere ma¡tûftur [kitâb] ِكَتاب [ve ¡amel] َوَعَمل
غ [tefrîπ] َتْفِريغ kelimesini şârih teşdîd ile takyîd eylemekle [müferraπ] ُمَفرَّ
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den ism-i mef¡ûl olur, bilâ-teşdîd olduğuna göre ِإْفَراغ [ifrâπ]dan olur, ikisi de 
boşaltmak ma¡nâsınadır.

.ma¡rûftur (lâm-ı meftûha ile) [kâleb] َقاَلب
يَجاز .İhtisâr ma¡nâsınadır [el-îcâz] اَْلِ
ْحَكام .Muhkem eylemek ma¡nâsınadır [el-i√kâm] اَْلِ
ْبَرام .Bu dahi metîn ve üstüvâr eylemek ma¡nâsınadır [el-ibrâm] اَْلِ
 ,nın cem¡idir[mebnâ] َمْبَنى (vezninde [ma¡ânî] َمَعاِني) [el-mebânî] اَْلَمَباِني

kelimât-ı ¡Arabiyyede müsta¡meldir.
Ve ٍغ ُمَفرَّ  [ma¡mûl] َمْعُمول ki [amel¡] َعَمل fıkrasında [amel muferraπ¡] َعَمٍل 

ma¡nâsınadır, şey™-i mâyi¡e teşbîh isti¡âre-i mekniyye ve ona tefrîg isnâdı 
tahyîliyyedir, re™y-i Sekkâkî üzere ve gayrın re™yine göre tahkîkiyye-i 
tebe¡iyyedir.

Mefhûm-ı kelâm: “Ba¡zı nâs benden kitâb-ı mezbûr üslûbunda cümle-i 
ma¡nâlarının itmâm u ikmâl ve elfâz u kelimâtının itkân u ihkâmını iltizâm 
eyleyerek bir müfîd ü muhtasar kitâb dahi te™lîf ve mahâzır-ı tullâba takdîm 
ve îcâz u tersîn kâlıbına ifrâg olunmuş bir ¡amel-i ¡azîm takvîm eylemeği 
su™âl ü recâ eylediler.”

اْلُفُصِح  َعِن  ُمْعِرًبا  َواِئِد  الزَّ َمْطُروَح  َواِهِد  الشَّ َمْحُذوَف  اْلِكَتاَب  َهَذا  َوأَلَّْفُت  ِعَناِني  اْلَمْقَصِد  َهَذا  َصْوَب  “َفَصَرْفُت 
َواِرِد” َوالشَّ

.dan mâzîdir ki tevcîh ma¡nâsınadır[arf§] َصْرف [araftu§] َصَرْفُت
ْوب .Semt ve cihet ma¡nâsınadır (âd-ı meftûha ile§) [e§-§avb] اَلصَّ
 Atın dizginine denir, bi’l-isti¡âre meyl (ayn-ı meksûre ile¡) [el-¡inân] اَْلِعَنان

ve zamîrde müsta¡meldir.
َواِهد  in cem¡idir ki isbât-ı müdde¡â için îrâd[şâhid] َشاِهد [eş-şevâhid] اَلشَّ

olunan huccet ve misâlden ¡ibârettir.
.Tarh ve ilkâ olunmuş demektir [√el-ma†rû] اَْلَمْطُروح
َواِئد .in cem¡idir[zâ™idet] َزاِئَدة [ez-zevâ™id] اَلزَّ
 dan ki beyân ve[i¡râb] ِإْعَراب (vezninde [mu√sin] ُمْحِسن) [el-mu¡rib] اَْلُمْعِرب

izhâr ve îzâh ma¡nâsınadır, ism-i fâ¡ildir.
Mefhûm-ı kelâm: “Pes ben dahi işbu maksad u merâm tarafına ¡inân-ı 

¡azîmetimi sarf u tevcîh edip işbu ¢âmûs’la müsemmâ olan kitâbı emsile 
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vü şevâhidi metrûk ve zevâ™idi matrûh ve lügât-ı fasîha vü vahşiyyeyi muz-
hir ü muvazzıh olduğu hâlde te™lîf eyledim.”

ْنُتُه ُخالََصَة َما ِفي اْلُعَباِب َواْلُمْحَكِم  ْصُت ُكلَّ َثَلِثيَن ِسْفًرا ِفي ِسْفٍر َوَضمَّ “َوَجَعْلُت ِبَتْوِفيِق اهلِل َتَعاَلى ُزَفًرا ِفي ِزْفٍر َوَلخَّ
ْأَماِء اْلَغَطْمَطِم  َوأََضْفُت ِإَلْيِه ِزَياَداٍت َمنَّ اهللُ َتَعاَلى ِبَها َوأَْنَعَم َوَرَزَقِنيَها ِعْنَد َغْوِصي َعَلْيَها ِمْن بُطُوِن اْلُكُتِب اْلَفاِخَرِة الدَّ

ْيُتُه ِباْلَقاُموِس اْلُمِحيِط ِلَنَُّه اْلَبْحُر اْلَْعَظُم” َوَسمَّ

.den mâzîdir ki kılmak ma¡nâsınadır[ca¡l] َجْعل [ca¡altu] َجَعْلُت
.İlhâm ve ikdâr ve irşâd murâddır […et-tevfî] اَلتَّْوِفيق
َفر .vezninde deryâya denir [ured§] ُصَرد [ez-zufer] اَلزُّ
ْفر  Kırbaya denir, ¢âmûs’u kemâl-i îcâz u (zâ-yı meksûre ile) [ez-zifr] اَلّزِ

ihtisârda kırbaya ve hâvî olduğu ma¡ânî vü letâ™ifi teşbîh-i belîgle deryâyâ 
teşbîh eyledi.

ْصُت .ten mâzîdir tebyîn ve tezhîb ma¡nâsınadır[§tel«î] َتْلِخيص [la««a§tu] َلخَّ
ْفر .Mürûr eyledi [es-sifr] اَلّسِ
.Hâlis ve lübâb ma¡nâsınadır [el-«ulâ§at] اَْلُخالََصة
.ten mâzîdir[i∂âfet] ِإَضاَفة [a∂aftu] أََضْفُت
.zamîri muhtasara râci¡dir [ileyhi] ِإَلْيِه
 in cem¡idir ki murâd her lügavî-i erîbin[ziyâdet] ِزَياَدة [ziyâdât] ِزَياَدات

muhtâc olup ve kâmil ü edîbin müstagnî olmadığı nesnelerdir. Bu takrîre 
göre َواِئِد .kavline münâkız olmaz [ma†rû√u’z-zevâ™id] َمْطُروُح الزَّ

 lafzından mâzîdir, in¡âm ve ihsân [menn] َمّن kelimesi [menne] َمنَّ
ma¡nâsınadır.

.a râci¡dir[ziyâdât] ِزَياَدات tan mâzîdir, zamîr[…riz] ِرْزق [reza…anîhâ] َرَزَقِنيَها
 Suya dalmak ma¡nâsınadır, burada sarf-ı efkâr-ı selîme [§el-πav] اَْلَغْوص

ile cevâhir gibi ma¡ânî vü dekâyık istinbât eylemekten kinâyedir.
.ın cem¡idi ki cevf demektir[ba†n] َبْطن [el-bu†ûn] اَْلُبطُون
 un sıfatıdır, fevâ™idi kesîr ve mevsûk ve[kutub] ُكُتب [el-fâ«iret] اَْلَفاِخَرة

mu¡temed demektir.
ْأَماء .Deryâyâ denir (medd ile) [™ed-de™mâ] اَلدَّ
 (vezninde [sefercel] َسَفْرَجل πayn-ı mu¡ceme ile) [el-πa†am†am] اَْلَغَطْمَطم

Bahr esmâsındandır. Burada tecrîd olunmakla vâsi¡ ve kesîrü’l-mâ™ demek-
tir. َدْأَماء [de™mâ™] lafzının sıfatıdır. Ve َدْأَماء [de™mâ™]َغْوص [πav§]ın mef¡ûl-i ev-
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velidir, Zîrâ َغْوص [πav§] kelimesi gâhca mef¡ûl-i vâhid ile müstagnî ve gâhî 
mef¡ûl-i âhere muhtâc olup ve َعَلى ile müte¡addî olur.

 lafzından [™de™mâ] َدْأَماء ,beyâniyyedir ِمْن kelimesinde [min bu†ûni] ِمْن بُطُوِن
hâldir.

ْيُتُه  ,ten mâzîdir, zamîr mef¡ûl-i evvelidir[tesmiyet] َتْسِمَية [semmeytuhu] َسمَّ
.a râci¡dir[kitâb] ِكَتاب

.bahr ma¡nâsınadır [âmûs…] َقاُموس mef¡ûl-i sânîsidir ve [el-…âmûs] اَْلَقاُموس
 tan ism-i fâ¡ildir, deryâ-yı a¡zâm küre-i arzı[i√â†at] ِإَحاَطة [†el-mu√î] اَْلُمِحيط

ne gûne ihâta eylemiş ise ¢âmûs dahi lügât-ı ¡Arabiyyenin kamusunu ihâta 
eylemekle ¢âmûs-ı Mu√î† ile tesmiye eyledi.

Şârih der ki mü™ellif işbu ¢âmûs’ta altmış bin mâdde sebt edip ~ı√â√-ı 
Cevherî üzere yirmi bin mâdde ziyâde eyledi; mücâzât ve isti¡mâlât ve 
emsâlât ona kıyâs oluna.

Mefhûm-ı kelâm: “Ben işbu kitâbı te™lîf eyledim tevfîk-i Hazret-i Bârî-i 
müte¡âl ile gûyâ ki bir deryâyı bir kırbaya sığdırdım ve mukaddemi vech-i 
mezkûr üzere altmış sifr olmakla her otuz sifri bir sifrde telhîs edip cüm-
lesini iki cildde derc eyledim ve kitâb-ı mezbûra zikr olunan ¡Ubâb ve 
Mu√kem’in hülâsalarını tazmîn ü idrâc eyledim. Ve kitâb-ı mezbûra onla-
rın zafer-yâb olmadıkları ba¡zı ziyâdât-ı mühimme ki onları kütüb-i fâhire 
ecvâfından istinbât u istihrâc için gûyâ ki bahr-i ¡azîme daldığımda Hak 
ta¡âlâ onları bana in¡âm ve rızk ve ikrâm eylemiş idi, o dürr ve gevher gibi 
semîn ve kıymet-dâr olan ma¡ânî vü dekâyıkı dahi izâfe vü ilhâk eyledim. 
Ve kitâb-ı mezbûr bahr-i ¡azîme mesîl olmakla ¢âmûs-ı Mu√î† ile tesmiye 
eyledim.”

ِة  ا ِبِإْهَماِل اْلَمادَّ ا َرأَْيُت ِإْقَباَل النَّاِس َعَلى ِصَحاِح اْلَجْوَهِري َوُهَو َجِديٌر ِبَذِلَك َغْيَر أَنَُّه َفاَتُه ِنْصُف اللَُّغِة أَْو أَْكَثُر ِإمَّ “َوَلمَّ
َة اْلُمْهَمَلَة َلَدْيِه  ِة أََرْدُت أَْن َيْظَهَر ِللنَّاِظِر َباِدَئ َبْدٍء َفْضُل ِكَتاِبي َعَلْيِه َفَكَتْبُت ِباْلُحْمَرِة اْلَمادَّ أَْو ِبَتْرِك اْلَمَعاِني اْلَغِريَبِة النَّادَّ

ِه ِإَلْيِه” َوِفي َساِئِر التََّراِكيِب َتتَِّضُح اْلَمِزيَُّة ِبالتََّوجُّ

ْقَبال  .Meyl ve teveccüh ma¡nâsınadır [el-i…bâl] اَْلِ
-vez [kitâb] ِكَتاب vezninde sahîh demektir ve [se√âb] َسَحاب [√a√â§] َصَحاح

ninde َصِحيح [§a√î√]in cem¡idir; ikisi de muhtemel ve evvelki ercahtır. Cev-
heri ki İmâm Ebû Na§r İsmâ¡îl b. Na§r b. ◊ammâd el-Cevherî’dir, cevher 
bey¡ine mensûbdur, maskat-ı re™si Türkistân bilâdından Fârâb nâm beldedir. 
Dört yüz hudûdunda intikâl eylediler. Ve evâhir-i ömründe dimâgına ihtilâl 
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târî olup hattâ ~ı√â√’ı ikmâl eylemediği ve kendinden sonra telâmizesinden 
biri tekmîl eylediği menkûldur, rahimehullâhu ta¡âlâ.

.Lâyık ma¡nâsınadır (vezninde [emîr] أَِمير) [el-cedîr] اَْلَجِدير
 e işârettir, vâkı¡â bi’l-cümle sıhhati sâbit olan[i…bâl] ِإْقَبال [bi-≠alike] ِبَذِلَك

lügâtı iltizâm eylemiştir.
.a râci¡dir[√i√â§] ِصَحاح zamîri [πayre ennehu] َغْيَر أَنَُّه
 ثُُلَثا اللَُّغِة yerinde ِنْصُف اللَُّغِة ten mâzîdir. Ve bâ¡zı nüshada[fevt] َفْوت [fâte] َفاَت

mersûmdur.
ْهَمال .Terk ma¡nâsınadır [el-ihmâl] اَْلِ
ة .Ma¡nâya delâlet eden elfâzın hurûfuna ıtlâk olunur [el-mâddet] اَْلَمادَّ
ة  lafzından ism-i fâ¡ildir ki ürkmek ve nefret [nidd] ِنّد [en-nâddet] اَلنَّادَّ

ma¡nâsınadır; murâd vahşî ve gayr-ı me™nûs u müsta¡mel olan ve nâdir olan 
ma¡ânîdir.

 َبْدٍء lafzı zarfiyyet üzere mansûb ve َباِدَئ kelimesinde [bâdi™e bed™in] َباِدئَ َبْدٍء
lafzına muzâftır, evvel-i emrde demektir.

 .a râci¡dir[√i√â§] ِصَحاح zamîri [aleyhi¡] َعَلْيِه
اِئر .Bâkî demektir [es-sâ™ir] اَلسَّ
.tan müstakbeldir, âşikâr olmak ma¡nâsınadır[√itti∂â] ِإتَِّضاح [tette∂i√u] َتتَِّضُح
 Fazîlet (mîm’in fethi ve zâ-yı mu¡cemenin kesriyle) [el-meziyyet] اَْلَمِزيَّة

ma¡nâsınadır. Bundan sülâsî olarak fi¡l mutasarrıf olmaz, mezîd olarak mu-
tasarrıf olur; yukâlu: ْيُت َعَلْيِه َتَمزَّ

Mefhûm-ı kelâm: “Vaktâ ki cümle-i erbâb-ı dânişin ~ı√â√-ı Cevherî’ye 
meyl ü ikbâlleri manzûrum olup ve nefsü’l-emr kitâb-ı mezbûr teveccüh 
ü ikbâle sezâ ve lügât-ı sâhîha iltizâmı ve tertîb ü üslûbu cihetleriyle meyl 
ü ragbete revâdır. Lâkin nısf belki ondan ekser lügatleri mâddenin ihmâli 
yâhûd ma¡ânî-i garîbe-i gayr-ı me™nûseye delâlet eden elfâzı terk eylemek 
sebebiyle fevt eylediğinden ben evvel-i emrde nâzirîne işbu kitâbımın ~ı√â√ 
üzere fazl u meziyyeti zâhir ü ¡ayân olmak irâdesiyle ~ı√â√’ta mühmel ü 
metrûk olan mâddeleri li-ecli’l-îmâ™ kırmızı mürekkeble ketb ü imlâ eyle-
dim ve bâkî terâkîbde işbu ¢âmûs’a teveccüh ve sarf-ı himmetle rüchânı 
vâzıh u âşikâr olur.” 

“Evvel-i emrde nazar edenlere” ta¡bîrinden gerçi “nazra-i hamkâ™” mün-
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fehim olur, lâkin murâd ibtidâ-i nazarda bile fazîleti zâhir olur denmekle 
medhde mübâlagadır.

ِخِر“ َُّل لِلآْ َو اِعِر كَمآْ تَرََك الآْ آْ ذَلَِك ِإَشاَعًة لِلآَْمَفاِخِر بَلآْ ِإذَاَعًة لَِقوآِْل الشَّ ”وََلمآْ أَذآْكُر
.Zikr olunan medh ü menkabete işârettir [âlike≠] َذِلَك
َشاَعة .Şâyi¡ ve fâş eylemek ma¡nâsınadır [el-işâ¡at] اَْلِ
-ın cem¡idir, kendisiyle iftihâr oluna[mef«arat] َمْفَخَرة [el-mefâ«ir] اَْلَمَفاِخر

cak şey™e denir.
َذاَعة  Neşr ve ifşâ™ ma¡nâsınadır. Ve (âl-ı mu¡ceme ile≠) [el-i≠â¡at] اَْلِ

şâ¡irden murâd sâhib-i ◊amâse Ebû Temmâm ◊abîb b. Evs e†-‰â™î’dir ki 
‰ay™ kabîlesine mensûbdur. Ve mısrâ¡-ı mezbûrun evveli budur: 

ٍة الَ ِزْلَت َعْن ُشْكِري ِفي ُحلَّ

الَِبُسَها ُذو َسَلٍب َفاِخِر

َيُقوُل َمْن َيْقَرُع أَْسَماَعُه

ُل ِلْلِخِر َكْم َتَرَك اْلَوَّ

 ,kelimesi teksîr içindir. Menkûldur ki Kınâlı-zâde ¡Alî Efendi [kem] َكْم
Ebussu¡ûd Efendi merhûmun meclislerinde mukâbele-i safahâtu’l-Lema¡ât 
ve münâvele-i fevâ√âtu’n-Nefa«ât eder iken bi’l-münâsebe işbu َتَرَك  “َكْم 
ُل ِلْلِخِر”  kelimesini َكْم meseli zebân-güzâr olmakla Ebussu¡ûd Efendi işbu اْلَوَّ
istifhâm-ı inkârîye haml ile ُل ِلْلِخِر -ma¡nâsı murâd olmak câ™izdir de َما َتَرَك اْلَوَّ
diklerinde ¡Alî Efendi dahi cenâb-ı şerîflerinin kelâm-ı mezbûrda ihtimâli 
merkûmu îrâd eylemeleri ِلْلِخِر ُل  اْلَوَّ َتَرَك   misdâkıdır diye izhâr-ı latîfe vü َكْم 
nezâket eylemeleriyle Ebussu¡ûd Efendi münbasitan tebessüm eylediler, 
rahimehumallâhu ta¡âlâ.

ْلَت َصِنيِعي َهَذا َوَجْدَتُه ُمْشَتِمالً َعَلى َفَراِئَد أَِثيَرٍة َوَفَواِئَد َكِثيَرٍة  “َوأَْنَت أَيَُّها اْلَيْلَمُع اْلَعُروُف َواْلَمْعَمُع اْلَيْهُفوُف ِإَذا َتأَمَّ
ْخِتَصاِر َوَتْقِريِب اْلِعَباَرِة َوَتْهِذيِب اْلَكالَِم َوِإيَراِد اْلَمَعاِني اْلَكِثيَرِة ِفي اْلَْلَفاِظ اْلَيِسيَرِة” ِمْن ُحْسِن اْلِ

 Zihni şihâb gibi lâmi¡ olan (yâ-yı tahtiyye-i meftûha ile) [¡el-yelma] اَْلَيْلَمع
zekî ve zîrek adama denir.

 Mübâlagadır, ma¡rifet-i tâmme (vezninde [âbûr§] َصُبور) [el-¡arûf] اَْلَعُروف
sâhibi demektir.

-Sabr ve sükûn ma¡nâsına ol (vezninde [zemzem] َزْمَزم) [¡el-ma¡ma] اَْلَمْعَمع
makla burada ُذو اْلَمْعَمِع takdîrindedir yâhûd mübâlagaya mahmûldür, zihn-i 
rasîn ve ¡akl-ı rezîn sâhibi demektir.
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 Kalbi tîz ve fehm ü fıtnatı (vezninde [ya¡fûr] َيْعُفور) [el-yehfûf] اَْلَيْهُفوُف
âteşîn adama denir.

ْلَت ل [te™emmelte] َتأَمَّ  den ki hakk-ı fikr ile tefekkür eylemek[te™emmul] َتأَمُّ
ma¡nâsınadır, mâzî-i muhâtabdır.

ِنيع  ma¡nâsınadır; murâd [¡ma§nû] َمْصنُوع (âd-ı meftûha ile§) [¡e§-§anî] اَلصَّ
kitâb-ı ¢âmûs’tur.

.e râci¡dir[¡anî§] َصِنيع zamîri [vecedtehu] َوَجْدَتُه
.in cem¡idir, nefîs inciye denir[ferîdet] َفِريَدة [el-ferâ™id] اَْلَفَراِئد
-Esere ve husûsiyyeti olmak (vezninde [ke&îret] َكِثيَرة) [el-e&îret] اَْلَِثيَرة

la sâ™irden mümtâz u muhtâr olan şey™e denir yâhûd َمْأثُوَرة [me™&ûret] 
ma¡nâsınadır ki karnen ba¡de karnin mütelakkan olan nesneden ¡ibârettir. 
Takrîb-i ¡ibâreden murâd ezhân u efhâma hüsn-i beyân ve ifâde ile îsâl ü 
takrîrdir.

.et-teh≠îb] Zevâ™idi izâle ile tenkîh ve ıslâh eylemektir اَلتَّْهِذيب
 .demektir [alîlet…] َقِليَلة [el-yesîret] اَْلَيِسيَرة
Mefhûm-ı kelâm: “Mü™ellif ¡aleyhi’r-rahmet tahdîs bi’n-ni¡me tarîkasıyla 

derler ki sen eğer ey lebîb ü dânâ ve ey sâhib-i rüşd ü zekâ, işbu kitâbımı 
hakk-ı te™emmül ü tefekkür ile fikr ü tedebbür eylediğinde katı vâfir inci 
gibi fâhir lügât-ı nefîse vü kerîme ve hüsn-i ihtisâr ve takrîb-i ¡ibâre ve 
tehzîb-i kelâm ve elfâz-ı kalîleye ma¡ânî-i kesîre idrâc u îrâdı cihetlerinden 
fevâ™id-i cesîmeye zafer-yâb olursun.”

ْعَياِء” ِفيَن ِباْلَعّيِ َواْلِ “َوِمْن أَْحَسِن َما اْخَتصَّ ِبِه َهَذا اْلِكَتاُب َتْخِليُص اْلَواِو ِمَن اْلَياِء َوَذِلَك ِقْسٌم َيِسُم اْلُمَصنِّ

[usn√] ُحْسن [a√sen] أَْحَسن .teb¡îdiyyedir ِمْن terkîbinde [min a√seni] ِمْن أَْحَسِن
den ef¡al-i tafdîldir. ِمْن أَْحَسِن [min a√seni] cârr ve mecrûr, mukaddem haberdir.

 Mu™ahhar mübtedâdır. Ve Zema«şerî ¡indinde [ta«lî§u’l-vâvi] َتْخِليُص اْلَواِو
.haberidir َتْخِليُص اْلَواِو a te™vîliyle mübtedâ™ ve[∂¡ba] ”َبْعض“

.Temyîz ma¡nâsınadır [§et-ta«lî] اَلتَّْخِليص
.e işarettir[§ta«lî] َتْخِليص [âlike≠] َذِلَك
.den muzâri¡dir, dâg-dâr eylemek ma¡nâsınadır[vesm] َوْسم [yesimu] َيِسُم
.Acz ve hasr ma¡nâsınadır¡ (ayn-ı mühmelenin fethiyle¡) [el-¡ayy] اَْلَعّي
ْعَياء  Yorulup dermânde olmak ma¡nâsınadır (hemzenin kesriyle) [™el-i¡yâ] اَْلِ
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yâhûd َعّي [¡ayy] ¡acz-i rûhânî ve ِإْعَياء [i¡yâ™] ¡acz-i cismânî ma¡nâsınadır yâhûd 
.müte¡addîdir, ¡âciz ve fürû-mânde kılmak ma¡nâsınadır [™i¡yâ] ِإْعَياء

Mefhûm: “Benim bu kitâbımın mahsûs olduğu hasâyisinin ahsen ü efda-
linden biri vâv harfini yâ™ harfinden ya¡nî mu¡tell-i vâvîyi mu¡tell-i yâ™îden 
temyîz eylemesidir. Bu tasarruf ise tasarrufât-ı sarfiyye vü lügaviyyeden 
bir kısmdır ki su¡ûbet-i bâligası olmakla istikrâ-ı tâmm ve ihâta-i kâmileye 
mevkûf olduğundan nâşî mehere-i erbâb-ı tasnîfi ¡acz ü it¡âbla dâg-dâr 
eylemiştir.”

“َوِمْنَها أَنِّي الَ أَْذُكُر َما َجاَء ِمْن َجْمِع َفاِعٍل اَْلُمْعَتّلِ اْلَعْيِن َعَلى “َفَعَلة” ِإالَّ أَْن َيِصحَّ َمْوِضُع اْلَعْيِن ِمْنُه َكَجَوَلٍة َوَخَوَلٍة 
َراِدِه” ا َما َجاَء ِمْنُه ُمْعَتالًّ َكَباَعٍة َوَساَدٍة َفالَ أَْذُكُرُه اِلطِّ َوأَمَّ

اْخَتصَّ zamîri [ve minhâ] َوِمْنَها َما  أَْحَسِن   ibâretinin mutazammın olduğu¡ ِمْن 
.a râci¡dir[§me√âsinu «a§â™i] َمَحاِسُن َخَصاِئَص

.den müstakbel menfîdir[ikr≠] ِذْكر [lâ e≠kuru] الَ أَْذُكُر
.İsm-i fâ¡il demektir [fâ¡il] َفاِعل
 lafzından bir “و،ا،ي” Aynında harf-i ¡illet olan¡ [mu¡tellu’l-¡ayn] ُمْعَتلُّ اْلَعْيِن

harf bulunandır ki ecvef derler.
(fetehâtladır) [fe¡alet] َفَعَلة

ِحيِح ِبَحْيُث kavli [illâ en ya§i√√a] ِإالَّ أَْن َيِصحَّ  ِإالَّ أَْن يَُعاَمَل َمْوِضُع اْلَعْيِن ِمَن اْلَجْمِع ُمَعاَمَلَة الصَّ
.te™vîlindedir يَُتَحّرُك َوالَ يَُعلُّ

(cîm’le) [el-cevelet] اَْلَجَوَلة
 Bunlar her ne kadar fi’l-asl (â-yı mu¡ceme iledir») [ve’l-«avelet] َواْلَخَوَلة

mu¡tellu’l-¡ayn ise de ¡ayn’ları tahrîk olunmakla sahîha ilhâk olunup sâhîh 
mu¡âmelesi gibi mu¡âmele olunmağın i¡lâl olunmadılar, َطَلَبة [†alebet] ve َكَتَبة 
[ketebet] gibi oldular. Pes garâbet ve kıyâstan hurûcları sebebiyle bu misil-
liler zikr ü îrâda müstehak oldular.

ا َما َجاَء ِمْنُه .a râci¡dir[¡cem] َجْمع zamîri [ve ammâ mâ câ™e minhu] َوأَمَّ

 den ism-i mef¡ûldür, i¡lâl[i¡tilâl] ِإْعِتالَل kelimesi [mu¡tellen] ُمْعَتالًّ
muktezâsınca ¡ayn’ı ibdâlle tagyîr olunmuş demektir. َباَعة [bâ¡at] ve َساَدة 
[sâdet] kelimeleri aslda َبَيَعة [beye¡at] ve َسَيَدة [seyedet] idi fetehâtla, yâ™ mü-
teharrik ve mâ-kabli meftûh olmakla elife kalb olundu.

َراد طِّ  Muttarid olmak ya¡nî makîs ve meşhûr olmağa denir ki [el-i††irâd] اَْلِ
nâdîr mukâbilidir. İbn Cinnî ¡aleyhi’r-rahmet »a§â™i§ nâm kitâbında demiş-
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tir ki ıttırâd ki kelâmın mesmû¡ olduğu vech üzere tetâbu¡ ve istimrârından 
¡ibârettir, ¡Arabların َطَرْدُت الطَِّريَدَة kavllerinden me™hûzdur, ََّيَدي َبْيَن  ْت   ِإتََّبْعُتَها َواْسَتَمرَّ
ma¡nâsına ya¡nî “Saydı önüme katıp ensesinden uzun uzadı sürüp kovdum.” 

Pes ma¡lûm ola ki kelâmda ıttırâd şüzûz mukâbilidir. Dört nev¡dir: Nev¡-i 
evvel kıyâsta ve isti¡mâlde cemî¡an muttarid olmaktır ki gâyet-i matlûbe bu-
dur, َقاَم َزْيٌد ve َضَرَب َعْمٌرو gibi. Sânî kıyâsta muttarid ve isti¡mâlde şâzz olmaktır 
 kelimesinin mef¡ûlü ism-i sarîh َعَسى kelimelerinin mâzîleri gibi ve َيَدُع ve َيَذُر
olmak gibi; nahvu: َقاِئًما َزْيٌد   Gerçi bunlar kıyâsta muttaridlerdir, lâkin َعَسى 
isti¡mâlde mahzûrlardır. Sâlis isti¡mâlde muttarid ve kıyâsta şâzz olmak-
tır; ْمُث  olmaktır, vâv’ı elife kalble أََخاَص kavli gibi; bunda kıyâs ise أَْخَوَص الرَّ
kezâlik ِإْسَتْصَوَب kelimesi gibi. Râbi¡ kıyâsta ve isti¡mâlde şâzz olmaktır, َثْوٌب 
 kelimesi gibi vâv’ın birisi َمُقوٌل gibi, zîrâ kıyâs ve isti¡mâl ِمْسٌك َمْذُووٌف ve َمْصُووٌن
iskât olunmaktadır. 

Ve İbn Hişâm dedi ki ¡ulemâ™ ¡ibârelerinde ُمطَِّرًدا [mu††ariden] ve َغاِلًبا 
[πâliben] ve َكِثيًرا [ke&îren] ve َناِدًرا [nâdiren] ve ًَقِليال […alîlen] ta¡bîrlerini îrâd 
ederler. ُمطَِّرد [mu††arid]den murâdları kıyâs ve kâ¡ide üzere demek olmakla 
ondan aslâ tahallüf olunmaz. Ve َغاِلب [πâlib]den murâd ekserdir, lâkin on-
dan tahallüf olunur. Ve َكِثير [ke&îr], َغاِلب [πâlib]den dûndur ve َقِليل [kalîl] َكِثير 
[ke&îr]den dûndur ve َناِدر [nâdir], َقِليل […alîl]den ekalldir.

Mefhûm-ı fıkra: “İşbu ¢âmûs’un müştemil olduğu mehâsinin birisi dahi 
budur ki ben mu¡tellü’l-¡ayn ism-i fâ¡ilin َفَعَلة [fa¡alet] vezninde olan cem¡ini 
bu kitâbda zikr eylemedim, illâ ¡ayn-ı fi¡li sahîh mu¡âmelesiyle mu¡âmele 
olanlarını zikr eyledim, َجَوَلة [cevelet] ve َخَوَلة [«avelet] kelimeleri gibi ve 
¡ayn’ı َباَعة [bâ¡at] ve َساَدة [sâdet] kelimeleri gibi i¡lâlle elife kalb olanları mut-
tarid ve makîs ve meşhûr olduklarına mebnî zikr eylemedim.”

Şârih der ki mü™ellif َساَدة [sâdet] ve َقاَدة […âdet] ve َعاَلة [¡âlet] ve َزاَدة [zâdet] 
kelimelerini mâddelerinde zikr eylemekle şartını ihlâl eylemiştir. Ve ba¡zı 
şürrâh-ı dîbâce bu makâma sıhhat u savâbdan ba¡îd ma¡nâlar vermeleriyle 
iltifât olunmaya. 

Gerçi şârih ¡aleyhi’r-rahmet bu makâmı bu resme şerh ü takrîr eyledi, 
lâkin usûl-i sarfa ve tarîka-i mü™ellefe muvâfık değildir. Merâ√ ve Şâfiye 
şerhlerine nazar olundukta ma¡lûm olur. Pes savâb olan fıkra-i sâniyede 
vâki َلَْذُكُر lafzındaki lâm meftûhadır, te™kîdiyyedir; lâ-i nâfiye değildir, 
fe’l-yanzur.
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ِبَهاِء” َوالَ  ِبَقْوِل “َوِهَي  اْلُمَؤنََّث  أَْتَبْعُتَها  اْلُمَذكَِّر  َذَكْرُت ِصيَغَة  ِإَذا  أَنِّي  ِتْقَصاِرِه  َتْرِصيِع  اْخِتَصاِرِه َوُحْسِن  َبِديِع  َوِمْن 
يَغَة” أُِعيُد الّصِ

.Sonradan ihtirâ¡ olunmuş ¡acîb nesneye denir [¡el-bedî] اَْلَبِديع
-Tezyîn ve ârâyiş ma¡nâsınadır. Tersî¡-i bedî¡î bun [¡et-ter§î] اَلتَّْرِصيع

dan me™hûzdur ki sec¡ evsâfındandır, fâsıleteyn muhtelif olmayıp ehad-ı 
karîneteynde olan elfâz yâ ekserî vezn ü takfiyede mukâbilinde olan gibi 
ola; ◊arîrî’nin َفُهَو َيْطَبُع اْلَْسَجاَع ِبَجَواِهِر َلْفِظِه َوَيْقَرُع اْلََسَماُع ِبَزَواِجِر َوْعِظِه fıkrası gibi.

-Kılâdeye denir. Bi’l (tâ-yı tahtiyye-i meksûre ile) [et-ti…§âr] اَلّتِْقَصار
isti¡âre fıkra murâddır.

 dan mâzî-i mütekellimdir, bir şey™i bir şey™e[¡itbâ] ِإْتَباع [etba¡tuhâ] أَْتَبْعُتَها
ilhâktan ¡ibârettir.

ِبَهاٍء  zamîri mü™ennese َوِهَي terkîbi makûl-i kavldir [ve hiye bi-hâ™in] َوِهَي 
râci¡dir.

Mefhûm: “İşbu ¢âmûs’un mutazammın olduğu bedâyi¡-i ihtisâr-ı ¡ibârât 
ve mehâsin-i tezyîn-i fıkarâtından biri dahi budur ki ben bir müzekker 
sîgasını zikr eylediğimde mü™ennesini ِبَهاٍء  kavlimle itbâ¡ edip sîgayı َوِهَي 
i¡âde vü tekrâr eylemem, işte hasâ™isinin biri dahi budur.”

َوِإَذا َذَكْرُت اْلَمْصَدَر ُمْطَلًقا أَِو اْلَماِضَي ِبُدوِن اْلِتي َوالَ َماِنَع َفاْلِفْعُل َعَلى ِمَثاِل “َكَتَب” َوِإَذا َذَكْرُت آِتَيَه ِبالَ َتْقِييٍد َفُهَو 
َعَلى ِمَثاِل “َضَرَب” َعَلى أَنِّي أَْذَهُب ِإَلى َما َقاَل أَبُو َزْيٍد ِإَذا َجاَوْزَت اْلَمَشاِهيَر ِمَن اْلَْفَعاِل الَِّتي َيْأِتي َماِضيَها َعَلى 

َفَعَل َفأَْنَت ِفي اْلُمْسَتْقَبِل ِباْلِخَياِر ِإْن ِشْئَت ُقْلَت َيْفُعُل ِبَضّمِ اْلَعْيِن َوِإْن ِشْئَت ُقْلَت َيْفِعُل ِبَكْسِرَها”

 kavlinden murâd bir şey ile mukayyed olmayarak [mu†la…an] ُمْطَلًقا
demektir.

.dan ism-i fâ¡ildir; burada murâd fi¡l-i muzâri¡dir[ityân] ِإْتَيان [el-âtî] اَْلِتي
 misâlinden murâd, bâb-ı evveldir ki mâzîde ¡ayn meftûh ve [ketebe] َكَتَب

muzâri¡de mazmûm olur; takyîdden murâd zabt ve vezn ile îrâd eylemektir.
.e râci¡dir[fi¡l] ِفْعل zamîri [fe-huve] َفُهَو
 misâlinden murâd bâb-ı sânîdir ki ¡ayn muzâri¡de meksûr [arebe∂] َضَرَب

olur.
.istidrâk içindir yâhûd ıdrâb içindir [alâ¡] َعَلى
 dan müskabel mütekellimdir, burada ihtiyâr[ehâb≠] َذَهاب [e≠hebu] أَْذَهُب

ve i¡tikâd ma¡nâsınadır. Ba¡zı nüshada َذاِهب [≠âhib] mersûmdur.
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 .E™imme-i lügâttan meşhûr zâttır. İsmi Sa¡îd b. Evs’dir [Ebû Zeyd] أَبُو َزْيٍد
Bel« diyârından neş™et eyleyip cümle-i ¡ulûmda fâ™ik hâssaten ¡ilm-i lügatte 
cümleye sâbık olmuştur.

.hitâbladır, makûl-i kavldir [i≠â câvezte] ِإَذا َجاَوْزَت
 dur. Ef¡âlden murâd ef¡âl-i[meşhûr] َمْشُهور Cem¡-i [el-meşâhîr] اَْلَمَشاِهير

ıstılâhîdir.
َفَعٍل  ya¡nî ¡ayn’ı meftûh olup ve harf-i halk olmaya ve [alâ fa¡al¡] َعَلى 

muzâri¡i ne gûne olduğu mübhem ola.
Mefhûm: “Ben bir masdarı mukayyed olmayarak ya¡nî bir vezn ile 

mevzûn ve kayd-ı hareke ile tahrîken ve tasrîhen mazbût olmayarak yâhûd 
bir fi¡l-i mâzîyi meselâ fi¡l-i gayr-ı mutasarrıf olmak makûlesi mâni¡ yok 
iken yalnızca zikr edip muzâri¡ini beraber îrâd eylemez isem o masdarın 
fi¡li yâhûd zikr olunan fi¡l-i mâzî َكَتَب misâli üzeredir, ya¡nî bâb-ı evvel-
dendir. Masdar mutlak meselâ bâbu’t-tâ™ faslu’n-nûn zeylinde أَلنَّْكت [en-
nekt] mâddesi gibi ki vezn temsîlinden ve bi’l-feth yâhûd bi’l-kesr ve bi’d-
zamm kaydlarından mücerreddir. Ve bilâ-mâni¡ mâzîyi müstakbelsiz îrâdı 
meselâ bâbu’l-bâ™ ve faslu’l-kâf zeylinde َكَتَب mâddesi gibi. Ve ben fi¡l-i 
mâzînin müstakbelini kezâlik zabt ve vezninden ¡ârî olarak zikr edersem 
fi¡l-i mezbur bâb-ı sânîdendir. Meselâ َكَسَب – َيْكِسُب mâddesi ki belki ben Ebû 
Zeyd’in kelâm-ı âtîsine meyl ve re¡™y ü ihtiyâr ederdim ki Ebû Zeyd de-
miştir ki kaçan sen ma¡rûf ve meşhûr olan fi¡lleri tecâvüz edip bir fi¡l-i 
mâzîye müsâdif olsan ki meftûhu’l-¡ayn olan َفَعَل [fe¡ala] vezni üzere olup 
ve ¡ayn ve lâm’ı hurûf-ı halktan ¡ârî ve muzâri¡ ba¡de’t-tetebbu¡ mübhem 
ola, sen onun muzâri¡inde muhayyersin. Eğer dilersen mazmûmu’l-¡ayn 
 َيْفِعُل vezninde ya¡nî bâb-ı evveldendir dersin ve dilersen meksûrü’l-¡ayn َيْفُعُل
vezninde ya¡nî bâb-ı sânîdendir dersin. İşte Ebû Zeyd’in bu kelâmı düstur-ı 
¡amelimdir.

Şârih der ki müstakbelin mazmûmü’l-¡ayn َيْفُعُل vezninde olmamasının 
dört mâni¡i vardır. Evvelâ ¡ayn ve lâm’ında harf-i halk olmaktır. Gerçi 
şüzûz üzere ba¡zı müte¡ayyen ve ma¡dûd ef¡âl vârid olmuştur, lâkin kıyâsa 
muhâlif olmakla ma¡dûm mesâbesindedir. Sânî vâviyyü’l-fâ™ olmaktır 
-gibi. Bunda kıyâs muzâri¡i meksûrü’l-¡ayn olmaktır. Sâlis yâ™iyyü’lَوَعَد
¡ayn olmaktır, َيِكيُل  – َيْرِمي ,gibi. Râbi¡ yâ™iyyü’l-lâm olmaktır َكاَل   –  .gibi َرَمى 
Ve meşâhîr-i ef¡âli mücâveze kemâl-i hıfz ve mezîd-i tetebbu¡ ashâbına 
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göredir. İmâm Ferrâ™ demiştir ki bu sûrette meksûrü’l-¡ayn i¡tikâdı hiffet-i 
kesre için enseb ü evlâdır. Ve İbn Durusteveyhi Fa§î√ şerhinde demiştir ki 
her fi¡l-i mâzî ki ¡ayn’ın fethiyle َفَعَل vezninde vârid olup sânî ve sâlisinde 
harf-i lîn ve harf-i halk mevcûd değil ise onun muzâri¡inde ¡ayn’ın zamm ve 
kesri câ™izdir; َضَرَب – َيْضِرُب ve َشَكَر – َيْشُكُر gibi ve ehadühümâ âherden ercah u 
evlâ değildir, zîrâ zamme uht-i kesredir siklette, niteki vâv yâ’nın nazîridir 
siklet ve i¡lâlde; nihâyetü’l-emr kesrede nev¡an hiffet melhûzdur.

ُدُه  َزاِع ِمَن اْلَبْيِن َوَما ِسَوى َذِلَك َفأَُقّيِ ْبِط َفِإنََّها ِباْلَفْتِح ِإالَّ َما اْشَتَهَر ِبِخالَِفِه اْشِتَهاًرا َراِفًعا ِللنِّ ْيُتَها َعِن الضَّ َوُكلُّ َكِلَمٍة َعرَّ
َو”َقْرَية”  َو”َبَلد”  “َمْوِضع”  َقْوِلي  َعْن  م”  ج  ه  د  “ع  ِبِكَتاَبِة  َوُمْكَتِفًيا  اْلِقالَِم  ِبَتْوِشيِح  ُمْقَتِنٍع  َغْيَر  اْلَكالَِم  ِبَصِريِح 

َص َوُكلُّ َغّثٍ ِإْن َشاَء اهللُ َتَعاَلى َعْنُه َمْصُروٌف َو”اْلَجْمع” َو”َمْعُروف” َفَتَلخَّ

ْيُتَها  ,ten mâzîdir, ¡ârî eylemek ma¡nâsınadır[ta¡riyet] َتْعِرَية [arreytuhâ¡] َعرَّ
zamîr َكِلَمة [kelimet]e râci¡dir.

َذِلَك  e[ta¡riyet] َتْعِرَية Zikr olunan zabt u takyîdden [mâ sivâ ≠âlike] َما ِسَوى 
işârettir.

 kavli kelâm-ı zâhir demektir ki kendide şibh [arî√i’l-kelâm§] َصِريِح اْلَكالَِم
ve ihtilâl ve kinâye şâ™ibesi olmaya.

ُمْقَتِنع  dan ism-i[¡i…tinâ] ِإْقِتَناع [¡mu…teni] ُمْقَتِنع .hâldir [¡πayre mu…teni] َغْيَر 
fâ¡ildir ki kanâ¡at eylemek ma¡nâsınadır.

.Tezyîn ma¡nâsınadır [√et-tevşî] اَلتَّْوِشيح
.in cem¡idir[alem…] َقَلم (âf-ı meksûre ile…) [el-…ilâm] اَْلِقالَم
.lafzından ism-i fâ¡ildir [™iktifâ] ِإْكِتَفاء [el-muktefî] اَْلُمْكَتِفي
َص َص َوَتَبيََّن اْلِكَتاُب َواتََّضَح kavli [fe-tela««a§a] َفَتَلخَّ  .sebkindedir َفِبَسَبِبِه َتَلخَّ
 (πayn-ı mu¡ceme ve sâ-yı müsellese-i müşeddede ile) [&&el-πa] اَْلَغّث

Kelâm-ı fâside denir.
.Medfû¡ ma¡nâsınadır [ma§rûf] َمْصُروف
Mefhûm: “Her kelimeyi ki ben onu feth yâhûd kesr ve zammla tahrîkine 

tasaddî eylemeyip öylece zabttan mücerred olarak îrâd eyledim. Onların 
harf-i evveli meftûhtur. Pes zabtten ihmâlleri ¡ayn-ı zabtlarıdır, meğer 
ki miyâneden münâza¡ayı râfi¡ iştihâr ile müştehir olalar. Ve bunun mâ-
¡adâsini ben kelâm-ı sarîh ve kavl-i vâzıh ile takyîd ederim. Mücerred 
tezyîn-i aklâmla kanâ¡ât eylemediğim hâlde ya¡nî harf üzere hareke vaz¡ıyla 
iktifâ eylemedim, zîrâ evvel terk ve tahrîf ¡urzasıdır. 
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Ve َمْوِضع [mev∂i¡] lafzının yerine ¡ayn resmi olan ”ع“ harfi ve َبَلٌد [beled] 
yerine dâl resmi olan ”د“ ve َقْرَية […aryet] yerine ”ه“ ve َجْمع [cem¡] yerine ”ج“ 
ve ma¡rûf yerine ”م“ harfi yazmakla iktifâ eyledim ve bunları ” ُه َجمَّ  terkîbi “َعدَّ
câmi¡dir. Pes bu nesak-ı ¡acîb ve üslûb-ı latîf ü garîb üzere kitâb-ı merkûm 
mütebeyyin ve muttazıh oldu. Ve inşa™allâhu ta¡âlâ kitâb-ı mezbûrdan bi’l-
cümle kelâm-ı fâsid masrûf u medfû¡ olup o makûle ihtilâlden sâlim ü emîn 
olmak dergâh-ı ilâhîden mes™ûldür.”

Ve mü™ellif hurûf-ı mezkûreyi bu kıt¡ada dahi cem¡ ve te™lîf eylemiştir.
َوَما ِفيِه ِمْن َرْمٍز ِبَحْرٍف َفَخْمَسٌة

َفِميٌم ِلَمْعُروٍف َوَعْيٌن ِلَمْوِضِع

َوِجيٌم ِلَجْمٍع ثُمَّ َهاٌء ِلَقْرَيٍة

اُل الَِّتي أُْهِمَلْت َفِعي َوِلْلَبَلِد الدَّ

Burada َفِعي kelimesi ¡ayn’ın işbâ¡ıyladır, aslda أَْوِع idi َوَعى sîgasından 
emrdir, ezber kıl demektir. Ve ¡Abdurra√mân el-Vâsı†î işbu beytle kıt¡a-i 
mezbûreyi tezyîl ve iki işâretle rumûzâtını tekmîl eylemiştir:

َوِفي آِخِر اْلَْبَواِب َواٌو َوَياُؤَها

َها ِإْسَمِعي ِإَشاَرُة َواِوّيٍ َوَياِئّيِ

Ve ba¡zı üdebâ™ işbu kıt¡a ile ifâde ve bir işâret dahi ziyâde eylemiştir:
َوَما َجاَء ِفي اْلَقاُموِس َرْمًزا َفِستٌَّة

ِلَمْوِضِعِهْم َعْيٌن َوَمْعُروٍف اَْلِميُم

َوَججٌّ ِلَجْمِع اْلَجْمِع َداٌل ِلَبْلَدٍة

َوَقْرَيُتُهْم َهاٌء َوَجْمٌع َلُه اْلِجيُم

Ve mü™ellifin nüshası hâmişinde kendi dest-i hattıyla işbu kıt¡a mastûr 
olduğunu şârih nakl eylemiştir.

ِإَذا ُرْمَت ِفي اْلَقاُموِس َكْشًفا ِلَلْفَظٍة

َفآِخُرَها ِلْلَباِب َواْلَبْدِء ِلْلَفْصِل

َوالَ َتْعَتِبْر ِفي َبْدِئَها َوأَِخيِرَها

َمِزيًدا َوَلِكنَّ اْعِتَباَرَك ِلْلَْصِل

Ve işbu ¢âmûs’un üslûb-ı merkûmdan başka niçe tarîka-i mahsûsası 
vardır ki bunlardır:

Hafî olmaya ki her kelimenin vasatı hurûf-ı hecâ tertîbi üzere müret-
tebdir evâ™il ve evâhiri gibi. Ve bir kelimede ki gerek fi¡l ve gerek ism ol-
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sun, iki yâhûd ziyâde lügat olmakla mevâzîn zikr olunursa fasîh ve meşhûr 
olan evzân takdîm ba¡dehu lügât-ı zâ™ide itbâ¡ olunur. Ve esmâ™ ve sıfât ve 
insirâf ve ¡adem-i insirâfta veznlerine tatbîk oluna. Ve masâdır îrâd olun-
dukta makîs olan masdar evvel ve gayr-ı makîsi sonra zikr olunur ve gâhca 
iki vezn müttehid îrâd olunmakla onu tekrâr kıyâs ederler. Meselâ bir ke-
limeyi ُزَفر [zufer] ve ُصَرد [§urad] kelimeleriyle vezn eder ki ikisi de evve-
lin zammı ve sânînin fethiyledir; vezn-i evvel ise mevzûnun ¡alemiyyetine 
işârettir ki gayr-ı munsarıftır ve vezn-i sânî cinsiyyetine işârettir ki nekre-i 
munsarıfadır. Kezâlik ba¡zen َسَحاب [se√âb] ve َقَطاِم […a†âmi] ve َثَماٍن [&emânin] 
kelimeleriyle vezn eder ki ismiyyetine ve ¡alemiyyetine ve mebnî olması-
na işârettir. Ve her kelimede ancak hurûf-ı asliyyeye i¡tibâr edip zevâ™ide 
i¡tibâr eylememiştir. Ve cumû¡a tasaddî eyledikte makîsi gayr-ı makîs üzere 
takdîm eder ve gâhî şöhretine mebnî ihmâl eder, َبَواِدي [bevâdî] kelimesi gibi. 
Kezâlik sıfâttan makîseyi takdîm ve gayr-ı makîseyi itbâ¡ eylemiştir. Ve 
evzân-ı mezbûre yâhûd gayrısıyla mü™ennesinin zikrini ta¡kîb eder ve gâhca 
sıfât-ı müzekkeri evvel zikr ve mecmû¡unu itbâ¡ eyledikten sonra sıfât-ı 
mü™ennesi zikr ve mecmû¡unu itbâ¡ eder. Ve َجَبل [cebel] ve َفَرح [fera√] keli-
meleri gibi fethateynle olana ِبالتَّْحِريِك ve ًكا  ve ِباْلَفْتِح lafzlarıyla işâret eder ve ُمَحرَّ
ّمِ -kaydlarıyla hareke-i harf-i evvele îmâ eder. Ve bunlardan baş ِباْلَكْسِر ve ِبالضَّ
ka ba¡zı ebvâbı teksîr ve mübâlagaya dâll olan elfâz-ı mezîdâtı sülâsîlerine 
li-ecli’l-ihtisâr tanzîr eylemekle ma¡nâları müttehid zann olunur, murâdı 
yine medlûlü olan ma¡ânîdir. Meselâ َتْهِريًدا َدُه  َكَهرَّ َهْرًدا  اللَّْحَم   ibâretiyle edâ¡ َهَرَد 
eder, َتْهِريد [tehrîd] ise teksîri mutazammındır. Kezâlik ba¡zı elvân ve ¡uyûb 
makûlesi ma¡nâlara dâll olan mevâdd bu kabîldendir. Mecmû¡unda ebvâb-ı 
sarfiyyede mukayyed ve mu¡teber olan ma¡ânî ve medlûlât mu¡teberdir. 

Ve َبْلَدة [beldet]ten murâd mutlak şehrdir. Ve َمِديَنة [medînet]ten ve َقَصَبة 
[…a§abat]tan murâdı bir eyâletin taht-gâhı ve kâ¡idetü’l-mülkü olan şehrdir. 

Ve َقْرَية […aryet] ta¡bîri bizim kasaba ıtlâk ettiğimiz şehr-i sagîre şâmildir. 
Ve bir lügati tefsîr ve nazîrini îrâd eyledikten sonra cem¡e işâret eyledik-

te murâdı lügat-ı müfessire-i merkûmenin cem¡idir. Meselâ اَْلَمْرُت َمَفاَزةٌ ِبالَ َنَباٍت 
 .lafzının cem¡ini beyândır [mert] َمْرت ibâretinde murâdı¡ َكاْلُمُروِت ج أَْمَراٌت َوُمُروٌت
Ve tasrîhan َوَجْمُعُه ¡unvânında îrâd ederse sânîye nâzırdır. Ve meselâ bir 
vezn-i fi¡l zikr eyledikten sonra َويَُثلَُّث kavliyle takyîd ederse fi¡l-i mezbûrun 
¡ayn”ının harekât-ı selâsla da vürûduna işârettir. 
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 kavli ism-i sâbıkın mü™ennes olup kalîlen müzekker olduğuna َويَُذكَُّر
işâretir. Ve ¡aksi dahi böylecedir. Kezâlike bir ismi zikr edip يُْكَسُر أَْو   َويَُضمُّ 
kavliyle ta¡kîb ederse o ismin evvelinin fethi şâyi¡ ve zammı ve kesri ¡ale’t-
tertîb kalîl olduğuna işârettir. Kezâlik ُر  .kaydları dahi bu resmedir َويَُمدُّ َويَُقصَّ
Kezâlik bir kelimeyi ِبَكْسَرَتْيِن أَْو  َتْيِن  ِبَضمَّ أَْو   kaydlarıyla takyîdi harekât-ı ِبَفْتَحَتْيِن 
mezbûrede harfeyn-i evveleynin tevâfukuna işârettir. Ve bir mâddeye kâf-ı 
teşbîhle nazîr îrâdında ma¡ânî-i müte¡addide zeylinde takyîd ederse ma¡nâ-
yı ahîre nâzırdır. Ve eğer ma¡nâ iki ise ِفيِهَما ve ziyâde ise َِّفيِهن ve ِفيَها ve ِفي 
ْيَف َسلَُّه َكاْمَتَعَطُه kelimeleriyle takyîd eder. Meselâ †â™ bâbında اْلُكّلِ ُه َوالسَّ  َمَعَطُه أَْي َمدَّ
kavlinde ِاْمَتَعَطُه lafzı ma¡nâ-yı ahîre nazîrdir. Ve ba¡zı ism-i ¡aynı ism-i ma¡nâ 
sûretinde resm eder, niteki دخال المفاصل ودخيلها lafzlarında resm eylediği gibi. 
Ve bunların ba¡zında ُذو takdîr olunur ve ba¡zen أَْن ve َما [mâ]-i masdariy-
yetle musaddar olarak tefsîr eder ki ondan murâd vasftır. Meselâ َيُكوَن  أَْن 
¡unvânında sebt eder ki اَْلَكاِئن demek murâddır. Ve ba¡zen bir ma¡nâyı mas-
dar sûretinde îrâd eder ki murâd vasfdır, meselâ ِضْئِضٌئ [∂i™∂i™] mâddesinde 
النَّْسِل َكْثَرُة  اْلَكِثيُر kavli أَْو   .demektir ki sıfatın mevsûfa izâfeti bâbındandır اَلنَّْسُل 
Bu resme mahallerde müsâmaha ile müfesserdir diye gerçi tenbîh olun-
du, lâkin fi’l-hakîka müsâmaha değildir, belki kıyâs ve kâ¡idedir. Ancak 
te¡ârîf-i delâlât-ı iltizâmiyye makûlesi hafe™ ve ta¡kîdâttan sâlim olmak evlâ 
olduğu ma¡lûmdur. 

Ve ba¡zen bir ma¡nânın ism-i fâ¡ilini yâhûd bi-¡aynihi bir ma¡nâyı zikr 
eyleyip ¡akabinde َوُهَو ¡unvânıyla kelâm-ı âhere şürû¡ eder. Zamîr zikr olunan 
ism-i fâ¡ile yâhûd ma¡nâya râci¡dir. Meselâ ”ق،ر،ض،ب“ mâddesinde َفُهَو ِقْرَضاٌب 
 ın[ir∂âb…] ِقْرَضاب a râci¡dir ki[ir∂âb…] ِقْرَضاب kavli gibi ki zamîr-i sânî َوُهَو اْلََسُد
 ma¡nâ-yı âheri olur. Ve gâhca mümesselün bihi ¡akabinde dahi [esed] أََسد
îrâd eder ki bunda o mümesselün bihe râci¡ olur. Suver-i mezbûrenin 
mecmû¡unda ma¡nâ-yı âhere işârettir. 

Ve mevâdd tefsîrinde cümle-i ûlâlar cümle-i sâniye üzere müretteb ol-
malarıyla ibtidâ™ cümle-i sâniye ma¡nâsı ahz ve i¡tibâr olunarak cümle-i ûlâ 
ma¡nâsı nazm ve telfîk olunmak lâzımdır. Ve bir mâddeyi harf-i terdîd ile 
tefsîri ekserî ihtilâfa mebnîdir ve ba¡zen tenvî¡e delâlet eder. 

Ve َكًة  ve ِباْلَفْتِح kaydları fethateyne yâhûd fetehâta işârettir. Ve ِباْلَحَرَكِة ve ُمَحرَّ
ّمِ  .hareke-i merkûmesine işârettir َمَع ُسُكوِن الثَّاِني kaydları evvelin ِباْلَكْسِر ve ِبالضَّ

Ve bir kelimeyi meselâ ْرِب  unvânıyla takyîdi onun bâb-ı sânîden ve¡ َكالضَّ
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 kaydı bâb-ı râbi¡den َكَفِرَح kavliyle takyîdi bâb-ı sâlisten olduğuna ve َكاْلَمْنِع
masdarı َفَرٌح [fera√] vezninde olmasına ve َكَسِمَع kaydı yine bâb-ı râbi¡den 
masdarı َسْمع [sem¡] vezninde olmasına işârettir. 

Ve fî-zâtihi müsennâ olan şey™in müfredini zikr eyledikte ikisine birden 
tesniye zamîriyle kinâye eder. Meselâ َفْرَقٌد [fer…ad] mâddesinde َفْرَقَداِن  َوُهَما 
kavli gibi. Ve eğer cem¡ ise zamîr-i cem¡ ile ve mü™ennes ise mü™ennes 
zamîriyle kinâye eder. 

Ve meselâ ِة ُن اْلُخُصوِصيَّ َبّيِ ِة ve َخاصٌّ  ْيُخوِخيَّ ُن الشَّ َبّيِ ِة ve َشْيٌخ  ُن اللُُّصوِصيَّ َبّيِ َبيَُّن ve ِلصٌّ   َوِليَدةٌ 
 unvânlarında vâki¡ kendilerine yâ-yı nisbet ve hâ-i te™nîs lâhık¡ اْلَوِليَدِة َواْلِوالََدِة
olmuş ismler ki elsinede yâ-yı masdariyye ta¡bîr olunur, bunlar gerçi bi’l-
cümle masdarlardır, lâkin ekserinin fi¡li müsta¡mel değildir. Bu cihetle kan-
da ki bu makûle masâdır zikr olunursa, ma¡nâ-yı masdariyyeti müfîd olup 
ve onlardan fi¡l mutasarrıf olmamak mü™ellifin mültezemidir. 

Ve misâl olan âyât ve ehâdîs ve emsâli ekserî mâddeden müfterak ve 
munfasıl resm eylemiştir. İltiyâmları husûsunda bezl olunan ta¡ab ve te-
tebbu¡ ma¡lûm olur. Ve ba¡zen bir mâdde hilâlinde ve ِإْسم [ism] ¡unvânıyla 
îrâd eder ki murâd bir recülün yâhûd bir mer™enin ismidir demektir, meselâ 
 .zeylinde îrâd eylediği gibi اَْلَْشَعث mâddesinde ve “ش،ع،ث”

Ve ism-i fâ¡il ve vasf ve ism-i mef¡ûlleri ُهَو ve ِهَي zamîrleriyle beyân eder 
ve ba¡zen ِهَي zamîriyle îrâd eder ki َجَماَعة [cemâ¡at]-i mevhûmeye râci¡dir, 
meselâ ”ه،ن،أ“ mâddesinde َوِهَي ِإِبٌل َهْنأَى kavli gibi. 

Ve ba¡zı mâddelerde ismi beyân ma¡rizinde َوُهَو yâhûd َوِهَي yâhûd tasrîhle 
ْسُم ْسُم .unvânıyla zikr eder¡ َواْلِ ْسُم mâddesinde “خ،ر،أ” unvânı meselâ¡ َواْلِ  َواْلِ
 kavli gibi ki murâd ism-i masdardır. Ve ba¡zen onunla ism-i ¡ayn dahi اَْلِخَراُء
irâde eder, ”س،ل،أ“ mâddesindeki ِسالَء [silâ™] gibi ki ِكَتاب [kitâb] veznindedir. 
Kezâlik َوُهَو ¡unvânıyla zikr eylediğinde dahi zamîr mâ-kablinin medlûlü 
olan fi¡l ve ¡amele yâhûd ِاْسم [ism] lafzına yâhûd ism-i ¡ayna râci¡ i¡tibâr 
olunur. İsm-i ¡ayna rücû¡u meselâ ”ر،ث،أ“ mâddesinde ِثيَئُة الرَّ  .kavli gibi َوُهَو 
Ve ba¡zen böyle mahallerde zamîri haberi i¡tibârıyla te™nîs eder, ”ق،س،م“ 
mâddesinde َُوِهَي اْلِقْسَمة gibi. Kezâlik ِهَي zamîri dahi mâ-kablinin medlûlü olan 
haslete ve fi¡leye ve hirfet ve san¡ata râci¡ i¡tibâr olunur; meselâ ”ث،ل،ب“ 
mâddesinde َوِهَي اْلَمْثَلَبُة kavlinde َخْصَلة [«a§let]e râci¡dir. 

Ve ta¡rîflerde îrâd eylediği harf-i terdîd ihtilâfa mebnîdir, tenvî¡ irâdesi 
ekall-i kalîldir. 
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Ve bir muhaddis vasfında َصاِحُب ُجْزٍء ta¡bîri َصاِحُب ُمَجلٍَّد ُمَؤلٍَّف ِفي َفّنِ اْلَحِديِث de-
mektir ve kis ¡aleyhi’l-bevâkî. 

Ve َبِخيٌل [ba«îl] ile ٌق ّيِ -vasf olunursa mübâlaga-i buhl manası […ayyi∂] ضَّ
nı mutazammındır. Ve mutlakan ¡Arabiyyede َمال [mâl]dan mevâşî husûsan 
deve kısmı ve َطَعام [†a¡âm]dan zahîre ve husûsan hınta ve َخِفيف [«afîf]ten serî¡ 
murâd olur.

َواِب َغْيَر َطاِعٍن ِفيِه َوالَ َقاِصٍد ِبَذِلَك َتْنِديًدا  “ثُمَّ ِإنَِّني َنبَّْهُت ِفيِه َعَلى أَْشَياَء َرِكَب اْلَجْوَهِريُّ َرِحَمُه اهللُ ِفيَها ِخالََف الصَّ
ًزا َوَحَذًرا ِمْن أَْن يُْنَمى ِإَليَّ التَّْصِحيُف أَْو  َواِب َواْسِتْرَباًحا ِللثََّواِب َوَتَحرُّ ا ِمْنُه َبْل ِإْسِتيَضاًحا ِللصَّ َلُه َوِإْزَراًء َعَلْيِه َوَغضًّ

يُْعَزى ِإَليَّ اْلَغَلُط َوالتَّْحِريُف”

.lafzından mâzîdir [tenbîh] َتْنِبيه [nebbehtu] َنبَّْهُت
 dan mâzîdir. Burada tekellüfle sülûk[rukûb] ُرُكوب[rekibe] َرِكَب

ma¡nâsınadır.
.dan ism-i fâ¡ildir ki zemm ve kadh ma¡nâsınadır[a¡n†] َطْعن [e†-†â¡in] اَلطَّاِعن
[tenbîh] َتْنِبيه kelimesinden münfehim olan [nebbehtu] َنبَّْهُت [bi-≠âlike] ِبَذِلَك

e işârettir.
.Teşhîr eylemek ma¡nâsınadır [et-tendîd] اَلتَّْنِديد
ْزَراء .Ta¡yîb ve tahkîr ma¡nâsınadır (hemzenin kesriyle) [™el-izrâ] اَْلِ

-Bir adamı kadr ve merte (πayn-ı mu¡ceme-i meftûha ile) [∂∂el-πa] اَْلَغضُّ
besinden hatt ve tenzîl eylemek ma¡nâsınadır.

ْسِتيَضاح  Bir şey™in vuzûh ve zuhûrunu taleb eylemek [√el-istî∂â] اَْلِ
ma¡nâsınadır.

ْسِتْرَباح .Fâ™ide istemek ma¡nâsınadır [√el-istirbâ] اَْلِ
ز .Sakınmak ma¡nâsınadır [et-te√arruz] اَلتََّحرُّ
.Korkmak ma¡nâsınadır (fethateynle) [el-√a≠er] اَْلَحَذر
 lafzından muzâri¡-i mechûldür ki isnâd eylemek [nemâ] َنَمى [yunmâ] يُْنَمى

ma¡nâsınadır.
 Bir kelimeyi tagyîr ile ma¡nâ-yı murâdı tahrîf eylemek [et-ta§√îf] اَلتَّْصِحيف

ma¡nâsınadır.
 lafzından ki nisbet eylemek ma¡nâsınadır, muzâri¡-i [azv¡] َعْزٌو [yu¡zâ] يُْعَزى

mechûldür.
 kelimesini [meş™ûm] َمْشُؤوم Tebdîl ma¡nâsınadır, meselâ [et-ta√rîf] اَلتَّْحِريف
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 .eylemek gibi [meyşûm] َمْيُشوم
Mefhûm: “Ba¡dehu ben işbu ¢âmûs’ta ba¡zı umûr ve eşyâya ki Cevherî 

merhûm onlarda râh-ı hatâya sülûk ve irtikâb eylemiş idi, tenbîh ü iş¡âr 
eyledim. Bu tenbîhimle kendisine ta¡n ü teşnî¡ eylemeyip ve teşhîr ü tefzî¡ 
ve kadr ü i¡tibârından hatt ü tenzîl eylemediğim hâlde belki salâh u savâb 
zuhûrunu ve ecr ü sevâb menfa¡atini taleb ü iltimâs u tashîfe isnâd ve galat 
u tahrîfe nisbet olunmaktan ihtirâz u ihtirâs için eyledim.” 

Ve َبْل ِإْسِتيَضاًحا fıkralarında lüzûm-ı mâ-lâ-yelzem ve tersî¡ san¡atları oldu-
ğu ma¡lûmdur.

َضاِل ِإيَتاَر اْلَقْوِس َلَْنَشْدُت َبْيَتِي الطَّاِئّيِ َحِبيِب ْبِن أَْوٍس َوَلْو َلْم أَْخَش َما َيْلَحُق اْلُمَزّكِي َنْفَسُه  “َعَلى أَنِّي َلْو ُرْمُت ِللنِّ
ُد ِفي  ِة النُّْعَماِن َوَلِكنِّي أَُقوُل َكَما َقاَل أَبُو اْلَعبَّاِس اْلُمَبرَّ َماِن َلَتَمثَّْلُت ِبَقْوِل أَْحَمَد ْبِن ُسَلْيَماَن أَِديِب َمَعرَّ ِة َوالدَّ ِمَن اْلَمَعرَّ
” اْلَكاِمِل َوُهَو اْلَقاِئُل اْلُمِحقُّ َلْيَس ِلِقَدِم اْلَعْهِد َيْفُضُل اْلَفاِئُل َوالَ ِلِحْدَثاِنِه يُْهَتَضُم اْلُمِصيُب َوَلِكْن يُْعَطي ُكلٌّ َما َيْسَتِحقُّ

 [alebtu†] َطَلْبُت ,den mâzî-i mütekellimdir[revm] َرْوم [rumtu] ُرْمُت
ma¡nâsınadır.

 Ok atışmak ve ok yarışmak (nûn-ı meksûre ile) [en-ni∂âl] اَلنَِّضال
ma¡nâsınadır.

يَتار -Yayı kirişleyip kur (vezninde [î&âr] ِإيَثار tâ-yı fevkiyye ile) [el-îtâr] اَْلِ
mak ma¡nâsınadır.

 dan mâzî-i mütekellimdir ki şi¡r okumak[inşâd] ِإْنَشاد [enşedtu] أَْنَشْدُت
ma¡nâsınadır.

.lafzından tesniyedir [beyt] َبْيت kelimesi [beytey] َبْيَتْي
.Mürûr eyledi [e†-‰â™iyy] اَلطَّاِئّي
.veznindedir [lebîb] َلِبيب) [abîb√] َحِبيب
 Murâd zikri sebk eden Ebû (veznindedir [avs…] َقْوس) [Evs] أَْوس

Temmâm’dır. “Beyteyn”den murâd olunan kıt¡asıdır.
-aş»] َخْشَية ten müstakbel-i meczûmdur. Ve[aşyet»] َخْشَية [lem a«şe] َلْم أَْخَش

yet] ta¡zîmle olan havfa denir.
 tathîr [tezkiyet] َتْزِكَية .ten ism-i fâ¡ildir[tezkiyet] َتْزِكَية [el-muzekkî] اَْلُمَزّكِي

ma¡nâsınadır.
 zât ma¡nâsınadır. Ve tezkiye-i nefs [nefs] َنْفس .mef¡ûlüdür [nefsehu] َنْفَسُه

iki gûnedir: biri fi¡liyyedir ki ﴾َزكَّاَها َمْن  أَْفَلَح   kerîmesi mûcibince şer¡an ﴿َقْد 
memdûhdur ve biri kavliyyedir ki ﴾أَْنُفَسُكْم تَُزكُّوا   kerîmesi muktezâsınca ﴿َوالَ 
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menhî ve mezmûmdur.
ة  (mîm’in ve ¡ayn’ın ve râ-i müşeddedenin fethiyle) [el-ma¡arrat] اَْلَمَعرَّ

¡Ayb ve i&m ma¡nâsınadır.
َمان  Burada hakâret ve kabâhat (vezninde [zemân] َزَمان) [ed-demân] اَلدَّ

murâddır.
 lafzından mâzî-i mütekellimdir; bir şi¡ri [teme&&ul] َتَمثُّل [teme&&eltu] َتَمثَّْلُت

merreten ba¡de uhrâ kırâ™at eylemek ve darb-ı mesel eylemek ma¡nâsınadır.
النُّْعَماِن ُة  -aleb ile ◊amâ beyninde bir kasaba◊ [Ma¡arratu’n-Nu¡mân] َمَعرَّ

dır. Şâ¡ir-i merkûm Ebu’l-¡Alâ el-Ma¡arrî denmekle ma¡rûftur ve kavlinden 
murâd işbu beytidir:

َوِإنِّي َوِإْن ُكْنَت اْلَِخيَر َزَمانُُه

َلٍت ِبَما َلْم َتْسَتِطْعُه اْلََواِئُل

Ya¡nî “Ben her ne kadar zamân cihetiyle müte™ahhir oldum ise de lâkin 
mütekaddimînin muktedir olmadıkları hüner ve ma¡ârifi ityâna kudretim 
derkârdır.”

Oldısa zamânım n’ola ¡uşşâkdan âhir
Çün kâ¡idedir sonra gelir bezme ekâbir
د د) [el-Muberred] اَْلُمَبرَّ -vezninde) İmâm-ı mûmâileyhin la [mucerred] ُمَجرَّ

kabıdır. İsmi Mu√ammed b. Yezîd e&-¿umâlî el-Ezdî el-Ba§rî’dir. Dâ™imâ 
َدِني َد اهللُ َمْن َبرَّ د demekle َبرَّ  ile mülakkab oldu. İki yüz on târîhinde [Muberred] ُمَبرَّ
pâ-nihâde-i merkez-i vücûd olup Ebû ¡O&mân el-Mâzinî ve Ebû ◊âtim es-
Sicistânî ve sâ™ir o tabaka ¡ulemâsından ahz-ı ¡ulûm edip fünûn-ı edebiyyede 
imâm ve iki yüz seksen altı târîhinde Baπdâd’da ¡âzim-i dârü’s-selâm oldu, 
rahimehullâhu ta¡âlâ. Mu…ta∂ab ve Rav∂a, husûsan Kâmil nâm te™lîfi ki 
ismi müsemmâsına mutâbık bir kitâb-ı fâzıl u fâ™iktir, âsâr-ı celîlesindendir.

.Cümle-i i¡tirâziyyedir [ve huve’l-…â™ilu’l-mu√i……u] َوُهَو اْلَقاِئُل اْلُمِحقُّ
 tan ism-i fâ¡ildir, hak söyleyici ve yakînen[…i√…â] ِإْحَقاق [……mu√i] ُمِحّق

idrâk eyleyici demektir.
اْلَعْهِد ِلِقَدِم   [ahd¡] َعْهد .terkîbi makûl-i kavlidir [leyse li-…idemi’l-¡ahd] َلْيَس 

zamân ma¡nâsınadır.
 .dan muzâri¡dir; zâ™id ve râcih olur demektir[fa∂l] َفْضل [yaf∂ulu] َيْفُضُل

Ba¡zı nüshada teşdîd-i dâd ile mazbût olmakla َتْفِضيل [taf∂îl]den muzâri¡-i 
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mechûl olur, يُْهَتَضُم mukâbelesiyle nüsha-i sâniye râcihtir.
 ,ten ism-i fâ¡ildir[feyâlet] َفَياَلة ve [fuyûlet] ُفُيوَلة (fâ’yla) [el-fâ™il] اَْلَفاِئل

za¡îfü’r-re™y ve hafîfü’r-rüşd adama denir.
 Bir nesne tâze ve (â-yı mühmele-i meksûre ile√) [el-√id&ân] اَْلِحْدَثان

zamânı karîb olmağa denir.
-dan muzâri¡-i mechûldür ki zulm eyle[ihti∂âm] ِإْهِتَضام [yuhte∂amu] يُْهَتَضُم

mek ve bir adamın hakkını tenkîs eylemek ma¡nâsınadır.
.mukâbilidir [™mu«†i] ُمْخِطئ ,ten ism-i fâ¡ildir[i§âbet] ِإَصاَبة [el-mu§îb] اَْلُمِصيب
 kelimesi mef¡ûl-i [kull] ُكّل ,dan muzâri¡-i mechûldür[™i¡†â] ِإْعَطاء [yu¡†â] يُْعَطى

evvelidir ki nâ™ib-i fâ¡ildir.

َيْسَتِحقُّ  َيْسَتِحقُّ ,mef¡ûl-i sânîdir [mâ] َما kelimesinde [mâ yeste√i……u] َما 
[yeste√i……u] ِإْسِتْحَقاق [isti√…â…]tan muzâri¡-i ma¡lûmdur, ُُّكلٌّ َما َيْسَتِحق kavli ُكلٌّ ِمْن 
ّمِ َواْلَمْدِح ّدِ َواْلَقُبوِل َوالذَّ ْأِي َوُمِصيِبِه َما َيْسَتْوِجُبُه ِمَن الرَّ .demektir َفاِئِل الرَّ

Mefhûm-ı kelâm: “Belki ben ok yarışmak için yayımı kirişleyip kursam, 
ya¡nî imtihân ve iftihâr için i¡mâl-ı lisân eylesem, Ebû Temmâm’ın kıt¡a-i 
merkûmesini zebân-ı zehv ü mübâhâtla inşâd ederdim ve tezkiye-i nefs 
edenlere lâhık olan ¡ayb u kabâhattan ihtirâz eylesem, Edîb Ma¡arratu’n-
Mu¡mân Ebu’l-¡Alâ™ A√med b. Süleymân’ın beyt-i mezbûruyla temessül 
ederdim, lâkin ben imâm-ı nahv ü edeb olan Ebu’l-¡Abbâs Mu√ammed b. 
Yezîd el-Muberred’in ki fî zâtihi kendisi muhikk u musîbdir, Kâmil nâm 
kitâbında sebt eylediği işbu آِخِرِه ِإَلى  اْلَفاِضُل”  َيْفُضُل  اْلَعْهِد  ِلِقَدِم   kelâmını der “َلْيَس 
idim.” 

Kelâm-ı merkûmun mefâdı budur ki zamânın takaddüm ü te™ehhürü 
zımnında fazl u meziyyet yoktur, zîrâ zamânın cümlesi yeksândır. Pes re™y 
ve nakd ve naklinde musîb olana zamânının te™ehhürü yâhûd kendisinin 
şebâbiyyeti kadh u naks u hüsrân îrâs eylemez ve hakkı erbâb-ı insâf ¡indin-
de ketm ü inkâr olunmakla kendisine zulm ü sitemle renc ü âzâr olunmaz 
ve re™y ü fehmi fâsid ü muhtî olan kimseye de takaddüm-i zamânı yâhûd 
şeyhûhatı medh ü kemâl ü nef¡ îrâs eylemekle hemân takaddüm-ı zamân 
cihetiyle ehl-i fazîlete tafdîl ü tercîh olunmaz. Beher hâl musîb ü muhtîden 
her birine müstahik olduğu kabûl ü redd ve medh ü kadh i¡tâ olunur.
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َماُن َلُه َفَساٌد َيُقولُوَن الزَّ

اُد َماُن َوُهْم ُفسَّ َوَما َفَسَد الزَّ

Şârih mazmûn-ı mezbûrda işbu ebyâtı sebt eylemiştir:
ُقْل ِلَمْن الَ َيَرى اْلُمَعاِصَر َشْيًئا

َوَيَرى ِلْلََواِئِل التَّْقِديَما

ِإْن َذاَك اْلَقِديَم َكاَن َحِديًثا

ى َهَذا اْلَحِديُث َقِديَما َسُيَسمَّ

Ve bu mazmûnda merhûm Va§§âf ¡Abdullâh Efendi’nin işbu beyti hem-
¡ayâr-ı mefhûm-ı sâbıkdır:

Bilinmez ¡ârifin ¡asrında aslâ kadr-i âsârı
Mehekk-i hâkle sencîdedir nakd-i hüner dâ™im

Ve bunun sebebi mahzâ hased ü i¡tisâftır.

“َواْخَتَصْصُت ِكَتاَب اْلَجْوَهِري ِمْن َبْيِن اْلُكُتِب اللَُّغِويَِّة َمَع َما ِفي َغاِلِبَها ِمَن اْلَْوَهاِم اْلَواِضَحِة َواْلَْغالَِط اْلَفاِضَحِة 
ِسيَن َعَلى نُُقوِلِه َونُُصوِصِه” ِلَتَداُوِلِه َواْشِتَهاِرِه ِبُخُصوِصِه َواْعِتَماِد اْلُمَدّرِ

 tan mâzî-i mütekellimdir. Burada[§i«ti§â] ِإْخِتَصاص [i«ta§a§tu] ِاْخَتَصْصُت
ihtiyâr ma¡nâsınadır.

.e râci¡dir[el-luπaviyyet] اَللَُّغِويَّة ,zamîri [πâlibihâ] َغاِلِبَها
.in cem¡idir, sehv ü hatâ ma¡nâsınadır[vehm] َوْهم [el-evhâm] اَْلَْوَهام
.Zâhire ma¡nâsınadır [el-vâ∂i√at] اَْلَواِضَحة
.ın cem¡idir[†πala] َغَلط [†el-aπlâ] اَْلَْغالَط
.Rüsvây adama denir ve rüsvây edici demektir [el-fâ∂i√at] اَْلَفاِضَحة
 elden ele [tedâvul] َتَداُول .ye râci¡dirِكَتاَب اْلَجْوَهِري ,zamîri [li-tedâvulihi] ِلَتَداُوِلِه

gezmeğe denir.
ِسيَن .Tedrîs eyleyen üstâzlara denir [el-muderrisîn] اَْلُمَدّرِ
 ma¡nâsınadır; murâd [men…ûl] َمْنُقول ,in cem¡idir[na…l] َنْقل [en-nu…ûl] اَلنُُّقول

sikâttan ve ¡Arab-ı ¡arbâ™dan nakl eylediği akvâldir.
-ın cem¡idir ki başka ma¡nâya muhtemel ol[§§na] َنّص [§en-nu§û] اَلنُُّصوص

mayan kelâmdan ¡ibârettir.
Mefhûm-ı kelâm: “Sâ™ir kütüb-i lügaviyyenin ekserinde evhâm-ı vâzıha 

ve aglât-ı fâzıha var iken ben ~ı√â√-ı Cevherî’yi bahs ü münâkaşa ile ihtisâs 
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u ihtiyâr eylediğim beyne’n-nâs hâssaten tedâvül ü iştihârı ve müderrisîn ü 
mu¡allimînin nukûl u nusûsuna i¡timâd u i¡tibârı olduğuna mebnîdir.”

.beyninde cinâs-ı lâhık san¡atı ma¡lûmdur [fâ∂i√at] َفاِضَحة ve [vâ∂i√at] َواِضَحة

يَدُة َباِنَها َوَتُصوُغ َذاُت َطْوِقَها ِبَقْدِر اْلُقْدَرِة ُفنُوَن أَْلَحاِنَها َوِإْن َداَرِت  ِريَفُة الَِّتي َلْم َتَزْل َتْرَفُع اْلَعِقيَرَة ِغّرِ “َوَهِذِه اللَُّغُة الشَّ
َواِئُر َعَلى َذِويَها َوأَْخَنْت َعَلى َنَضاَرِة ِرَياِض َعْيِشِهْم تُْذِويَها َحتَّى الَ َلَها اْلَيْوَم َداِرٌس ِسَوى الطََّلِل ِفي اْلَمَداِرِس َوالَ  الدَّ

َواِرِس” َدى َما َبْيَن أَْعالَِمَها الدَّ َلَها ُمَجاِوٌب ِإالَّ الصَّ

.den müstakbel mü™ennestir[¡ref] َرْفع [terfa¡u] َتْرَفُع
.Savt ma¡nâsınadır (ayn-ı meftûha ile¡) [el-¡a…îret] اَْلَعِقيَرة
يَدة  (πayn-ı mu¡cemenin ve râ-i müşeddedenin kesriyle) [el-πirrîdet] اَْلِغّرِ

يَدة mâddesinden mübâlagadır ki nagamâtla kuş ötmeğe denir, pes “غ،ر،د”  ِغّرِ
[πirrîdet] begâyet hoş nagamât eden kuşa denir.

-Türkîde sorkun ağacı ve ban ağacı dedik (bâ-yı muvahhade ile) [bân] َبان
leri ağaç ismidir, söğüt envâ¡ındandır, begâyet sehî ve mevzûn olur.

 ,dan ki bir nesneyi güzel düzmek ma¡nâsınadır[avπ§] َصْوغ [ta§ûπu] َتُصوُغ
muzâri¡dir.

-Gerdeni tavklı olan kuş murâddır, güvercin ve kum [âtu †av…in≠] َذاُت َطْوٍق
ru ve üveyik gibi.

.Mikdâr ma¡nâsınadır (vezninde [bedr] َبْدر) [el-…adr] اَْلَقْدر
.Tâkat ma¡nâsınadır (âf-ı mazmûme ile…) [el-…udret] اَْلُقْدَرة
 ın cem¡idir, tarab ve[la√n] َلْحن (hemze-i meftûha ile) [el-el√ân] اَْلَْلَحان

nagme ile olan âvâze denir.
.den mâzîdir[devr] َدْور [dâret] َداَرت
َواِئر َواِئُر ,in cem¡idir[dâ™iret] َداِئَرة [ed-devâ™ir] اَلدَّ  terkîbi “her taraftan َداَرِت الدَّ

havâdis ve mesâ™ib ihâta eyledi” demekten kinâyedir.
 lafzının [û≠] ُذو [evî≠] َذِوي .a râcidir[el-luπat] اَللَُّغة zamîri [evîhâ≠] َذِويَها

cem¡idir ki sâhib ma¡nâsınadır.
 kelimesinden mâzî-i [™i«nâ] ِإْخَناء (â-yı mu¡ceme ve nûn’la») [a«net] أَْخَنْت

mü™ennestir. ِإْخَناء [i«nâ™] ihlâk ve ifsâd ve istîlâ™ ma¡nâlarınadır; burada cüm-
lesi cârî olur. Ba¡zı nüshada nûn ve √â-yı mühmele ile mersûm olmakla ِإْنحاء 
[in√â™] mâddesinden mâzî olur, teveccüh ve ikbâl ma¡nâsına.

 (vezninde [ne@âret] َنَظاَرة nûn ve ∂âd-ı mu¡ceme ile) [en-ne∂âret] اَلنََّضاَرة
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Ni¡met ve hüsn-i manzar ma¡nâsınadır.
.Dirliğe denir (ayn-ı meftûha ile¡) [el-¡ayş] اَْلَعْيش
يَها .e râci¡dir[ne∂âret] َنَضاَرة zamîri [tu≠evvîhâ] تَُذّوِ
ي  َتْذِوَية .ten muzâri¡dir[te≠viyet] َتْذِوَية (tâ’nın zammıyla) [tu≠evvî] تَُذّوِ

[te≠viyet] nebâtı soldurmak ve pejmürde kılmak ma¡nâsınadır.
.kelimesi deverân-ı devâ™ir-i ¡ârızaya gâyettir [attâ√] َحتَّى
.nâfiyedir ”الَ“ terkîbinde [lâ lehâ] الَ َلَها
.a râci¡dir[el-luπat] اَللَُّغة zamîri [lehâ] َلَها
 [yevm] َيْوم .kelimesinde harf-i ta¡rîf ¡ahd-i huzûrîye dâldır [el-yevm] اَْلَيْوم

zamândan kinayedir.
 [™âri…] َقاِرئ ,ten ism-i fâ¡ildir, okuyucu[dirâset] ِدَراَسة [dâris] َداِرس

ma¡nâsınadır.
.Harâbe hânenin bâkî kalan eserine denir (fethateynle) [e†-†alel] اَلطََّلل
.in cem¡idir[medreset] َمْدَرَسة (mîm’in fethiyle) [el-medâris] اَْلَمَداِرس
.Cevâb verici ma¡nâsınadır (mîm’in zammıyla) [el-mucâvib] اَْلُمَجاِوب
 vezninde) Çağırıldıkta karşı dağdan ve kayadan ve [edâ] أََدا [adâ§] َصَدى

künbed makûlesinden mün¡akis olan savta denir.
.Alâmât demektir¡ (hemze-i meftûha ile) [el-a¡lâm] اَْلَْعالَم
َواِرس -dandır, yıkıl[durûs] ُدُروس in cem¡idir ki[dâriset] َداِرَسة [ed-devâris] اَلدَّ

mış binâya denir.
 fıkraları isti¡âre-i mekniyye vü tahyîliyye vü terşîhiyyeyi َلْم َتَزْل َتْرَفُع اْلَعِقيَرَة

mutazammındır. Ve evvelen müşebbeh isbâtıyla tasrîhiyye olmak da müm-
kindir. Ve َقْدر […adr] ve ُقْدَرة […udret] beyninde cinâs-ı muharref ve san¡at-ı 
iştikâk vardır. Ve َنَضاَرٍة َعَلى   fıkrasında mazmûn olan isti¡ârât ve cinâs أَْخَنْت 
ma¡lûmdur.

Mefhûm-ı kelâm: “Ve işbu lügat-ı şerîfenin şecer-i bânı πirrîdeti ki ehl-i 
erbâbından ¡ibârettir, dâ™imâ âvâzını bülend ve zât-ı tavk olan kuşları ki 
mu¡lem ü ma¡rûf olan bülegâ™ vü fusahâ™dan kinâyedir, kudretleri kadar 
envâ¡-ı elhân ve asnâf-ı kavl ü dâsitânlarını savg-ı ¡âlem-pesend eylemek-
ten ya¡nî tahrîr ü takrîr ile neşr ü işâ¡adan hâlî değillerdir. Her ne kadar zikr 
olunan ashâbını nevâ™ib-i kevniyye ve mesâ™ib-i dehriyye dâ™iren-mâ-dâe 
ihâta vü istî¡âb ve riyâz-ı ¡ayş u zindegânîlerinin tarâvet ü nadâretini sarsar-ı 



78 Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi│

beliyye tecfîf ü pejmürde ve ifsâd ü ihlâk eylediyse de. Hattâ bu hengâmda 
¡ilm-i lügatı harâbe medreselerin âsârından gayrı kırâ™at eden ve su™âline 
vîrân olmuş ¡alâmet aralıklarında kar¡-ı sem¡ eden beyhûde sedâdan gay-
rı cevâb veren yoktur.” Nâsın ¡ilmden i¡râz ve erbâbının nihâyet derecede 
inkırâzına işârettir.

ْح ِفي َعْصِف ِتْلَك اْلَبَواِرِح َنْبُت ِتْلَك اْلََباِطِح أَْصالً َوَراًسا َوَلْم تُْسَتَلِب اْلَْعَواُد اْلُموِرَقُة َعْن آِخِرَها  “َوَلِكْن َلْم َتَتَصوَّ
َعاِزِع  َساِن اْلَعَرِبّيِ َما اتََّقْت ُمَصاَدَمَة ُهوِج الزَّ َياِلي ِغَراًسا َوالَ َتَتَساَقُط َعْن َعَذَباِت ِفَناِن اْلَْلِسَنِة ِثَماُر الّلِ َوِإْن أَْذَوِت اللَّ

الَُم” الَُة َوالسَّ ِبُمَناَسَبِة اْلِكَتاِب َوَدْوَلِة النَِّبّيِ َعَلْيِه الصَّ

.Kelâm-ı sâbıkdan istidrâktır [lâkin] َلِكْن
ُح ح [tete§avva√u] َتَتَصوَّ  tan ki nebât kuruyup yarılmak ve[√te§avvu] َتَصوُّ

yeprimek ma¡nâsınadır, muzâri¡dir.
.Yel şiddetle esmek ma¡nâsınadır (vezninde [ra§f] َرْصف) [el-¡a§f] اَْلَعْصف
 .ın cem¡idir ki şedîd ve ıssı yele denir[bâri√at] َباِرَحة [√el-bevâri] اَْلَبَواِرح

Burada havâdis ve beliyyâttan kinâyedir.
 ;lafzından cem¡dir vâsi¡ su akıntısına denir [√eb†a] أَْبَطح [√el-ebâ†i] اَْلََباِطح

murâd ehl-i ¡ilm-i mezbûrdur. 
Ve َنْبت [nebt]ten murâd ¡ilm-i mezbûrdur, isti¡âre-i tahyîliyye vü mekniy-

ye vü terşîhiyye vechiyle.

 kelimesi zarfiyyet üzere mansûbdur, lâkin Seyyid Şerîf’in [a§len] أَْصالً
Miftâ√ şerhinde zikr eylediğine göre masdariyyet üzere mansûbdur, يًّا

 ُكّلِ
[kulliyyen] ma¡nâsınadır, zîrâ bir nesne aslıyla ahz olunsa külliyyen me™hûz 
olur.

 kelimesinin hemzesi gâlib nüshada sâkıttır Temîm lügati [râsen] َراًسا
üzere ki onlar bilâ-hemze isti¡mâl ederler. Ve َراًسا [râsen] kelimesi terkîbde 
 gibi masdariyyet üzere mansûbdur, niteki ¡İ§âm Hâşiye-i Miftâ√’ta أَْصالً
bu gûne beyân eyledi. Bu dahi يًّا

 [râs] َراس ma¡nâsınadır, zîrâ hayvânda ُكّلِ
nebâtta أَْصل [a§l] menzilindedir, nebâtın in¡idâmı أَْصل [a§l]ının in¡idâmıyla 
olduğu gibi; hayvânın da in¡idâmı َرْأس [re™s]inin in¡idâmıyla olur. Ve ba¡zı 
muhakkikîn-i sûfiyyeden menkûldur ki nebâtın َرأس [re™s]i أَْصل [a§l]ıdır, zîrâ 
suyu ve kuvvet-i nümâyı ondan şürb ü cezb eder. Hattâ musallînin vaz¡-ı 
sücûdu nebât ¡âlemini dahi insânın hâ™iz olduğuna işârettir derler, niteki 
kıyâmı insâniyeti ve rükû¡u hayvâniyyeti hâ™izdir.
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 dan müstakbel meczûmdur, ağaçtan[istilâb] ِإْسِتالَب [lem tusteleb] َلْم تُْسَتَلْب
yaprak soyulmak ma¡nâsınadır.

.un cem¡idir; burada şâh murâddır[ûd¡] ُعود [el-a¡vâd] اَْلَْعَواد
-ağaç yapraklan […îrâ] ِإيَراق .tan ism-i fâ¡ildir[…îrâ] ِإيَراق [el-mûri…at] اَْلُموِرَقة

mak ma¡nâsınadır, اَْلَْعَواد [el-a¡vâd] lafzının sıfatıdır.
 terkîbi َعْن آِخِرَها a râci¡dir. İşbu[el-a¡vâd] اَْلَْعَواد zamîri [an â«irihâ¡] َعْن آِخِرَها

َها ve ِبَتَماِمَها  demektir ki şümûl ve istî¡âbı müfîddir. Niteki şürrâh sâhib-i ِبُكّلِ
Keşşâf’ın َوَعَجُزوا َعْن آِخِرِهْم ¡ibâresinde dediler ki َعْن آِخِرِهْم masdar-ı mahzûfun 
sıfatıdır. َعَجُزوا َعْجًزا َصاِدًرا َعْن آِخِرِهْم takdîrindedir. Bu kelâm şümûl ve istî¡âbdan 
¡ibârettir, zîrâ َعْجز [¡acz] âhirden sâdır oldukta evvelâ evvelden sudûrunu 
iktizâ eder. Ve Suyû†î Nevâhid’de آِخِرِهْم ِإَلى  ِلِهْم  أَوَّ  takdîrindedir dedi. Ve َعْن 
Mu«ta§ar-ı Ma¡ânî dîbâcesi şerhinde »atâyî bu terkîbi işbâ¡ eylemiştir.

-vasliyyedir ve ona dâhil olan vâv har ِإْن kelimesinde [ve in e≠vet] َوِإْن أَْذَوْت
fi ¡inde’l-ekser ¡âtıfedir, cümle-i mütenâsibe-i mukaddereye ¡atf eder. Bura-
da ma¡tûfun ¡aleyhi mukadder ِإْن َلْم تُْذِو terkîbidir, niteki أُْكِرُمُه َوِإْن َشَتَمِني kavlinde 
 .takdîr eylediler. Ve ¡inde’l-ba¡z vâv hâliyye yâhûd i¡tirâdiyyedir ِإْن َلْم َيْشُتْمِني
Tafsîli Şer√u ¡İ§âm ¡Ale’l-Kâfiye’de mesbûttur.

.dan ki nebâtı soldurmak ve kurutmak ma¡nâsınadır[™i≠vâ] ِإْذَواء [e≠vet] أَْذَوْت
 َحَرَكاُت ,dir; yâ™ gayr-ı kıyâs üzere mezîdedir[leyl] َلْيل Cem¡-i [el-leyâlî] اَللََّياِلي

 takdîrindedir ve murâd eyyâm ve leyâlî demektir ki mutlak zamândan اللََّياِلي
kinâyedir. Ekser-i havâdis ”اَللَّْيُل أَْخَفى ِلْلَوْيِل“ mefâdınca leyâlîde hâdis olmakla 
taglîb olundu. Ve leyle-i hilâl yevminden mukaddem olmakla taglîbe de 
vech olur, hattâ târîhte leyle ri¡âyet olunur. Meselâ َتمَّ اْلِكَتاُب ِلِعْشِريَن َلْيَلًة َخَلْت ِمَن 
ْهِر اْلُفالَِنّيِ .unvânında resm olunur¡ الشَّ

 lafzından [πars] َغْرس (πayn-ı mu¡ceme-i meksûre ile) [el-πirâs] اَْلِغَراس
cem¡dir yâhûd müfreddir; َمْغُروس [maπrûs] ma¡nâsınadır, ِلَباس [libâs] َمْلُبوس 
[melbûs] ma¡nâsına olduğu gibi; tâze dikilmiş ağaca denir.

.tan muzâri¡dir ki düşmek ma¡nâsınadır[†tesâ…u] َتَساُقط [tetesâ…a†u] َتَتَساَقُط
 in cem¡idir, ağacın dalının ucuna[a≠bet¡] َعْذَبة[fetehâtla) [el-¡a≠ebât] اَْلَعَذَبات

denir.
 dir, ağacın dalına[fenen] َفَنن Cem¡-i (fâ-yı meksûre ile) [el-finân] اَْلِفَنان

denir.
-dir, mey[emer&] َثَمر Cem¡-i (sâ-yı müsellese-i meksûre ile) [imâr&] ِثَمار
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veye denir.
.Lügat ma¡nâsınadır [el-lisân] اَلّلَِسان
.tevkîtiyyedir [mâ] َما terkîbinde [ma’tte…at] َما اتََّقْت
 kelimesinden ki sakınmak ve korunmak [™itti…â] ِإتَِّقاء [itte…at] ِاتََّقْت

ma¡nâsınadır, mâzîdir.
-Tokuşmak ve çarp (vezninde [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلة) [el-mu§âdemet] اَْلُمَصاَدَمة

mak ve yan başı gelmek ma¡nâsınadır.
 cem¡idir ki büyût ve [™hevcâ] َهْوَجاء (hâ-yı mazmûme ile) [el-hûc] اَْلُهوج

eşcârı kal¡ ve kam¡ eden şedîd rûzgâra denir.
َعاِزع  lafzının cem¡idir [¡za¡aza] َزَعَزع (vezninde [selâsil] َسالَِسل) [¡ez-ze¡âzi] اَلزَّ

ki şedîd ma¡nâsınadır; mevsûfun sıfata izâfeti kabîlindendir.
.Kur™ân-ı ¡azîm’dir, zîrâ lügat-ı ¡Arabiyye üzere nâzildir [el-kitâb] اَْلِكَتاب

 Ya¡nî Peygamber-i ekrem sallallâhu ¡aleyhi ve [devleti’n-nebiyy] َدْوَلِة النَِّبّيِ
sellem hazretleri dahi kavm-i ¡Arabdan meb¡ûs ¡Arabîyy-i sahîh ve şerî¡atı 
lisân-ı ¡Arabî üzere vârid olmakla şevket-i peygamberâneleri münâsebetiyle 
lisân-ı ¡Arab münkazî olmaz. 

آِخِرِهْم ve َراًسا fıkralarında iltizâm-ı mâ-lâ-yelzem ve ِغَراًسا ve َراًسا -bey َعْن 
ninde hüsn-i mukâbele olup ve her fıkrada olan isti¡ârât-ı kinâ™iyye vü 
tahyîliyye vü terşîhiyye ve tibâk ve cinâs-ı iştikâk iş¡ârdan müstagnîdir.

Mefhûm-ı kelâm: “Gerçi vech-i mesrûd üzere ¡ilm-i mezbûrun ve 
erbâbının inkızâ™ u inkırâz ve tarh u i¡râz olunduklarından bess-i şekvâ 
olundu, lâkin ¡ilm-i merkûmun erbâbı riyâh-ı şedîde gibi ¡asf u hubûb eden 
nevâ™ib ü mesâ™ibden bi’l-külliyye telef ü munkarız ve havâdis-i zamân her 
ne denli ekserini pejmürde vü perîşân eylemiş ise de yapraklı dal menzilinde 
olan bülegâ™ vü fusahâyı bi’t-tamâm münkazî eylemeyip ve agsân-ı elsine 
uçlarından esmâr-ı lügat-ı ¡Arabiyye bi’l-cümle mütesâkıt olmakla müntehî 
olmaz, mâdâm ki ¡ilm-i mezbûr riyâh-ı şedîde mesâbesinde olan havâdis ü 
beliyyât müsâdemesinden şevket-i Kur™ân-ı mübîn ve devlet-i peygamber-i 
güzîn münâsebetiyle korunup mütehaffız ve mütehammâ oldukça.”

Hülâsa-i kelâm işbu ¡ilm-i lügat, Kur™ân-ı ¡azîm ve resûl-i kerîm lügatle-
ri olmakla her ne kadar ahyânen ba¡zı ¡avârız-ı kevniyye sebebiyle erbâbına 
fütûr ü kıllet ¡ârız olursa da ihyâ-yı dîn-i mübîn ve icrâ-yı şer¡-i metîn için 
Hazret-i Perverdigâr celle şânuhu yevm-i kıyâmetten akdem münkarız ey-
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lemeyip rûz-i haşre dek ibkâ™ ve imrâr eyleyecektir.

ْحَواِء  اِفَيَة ِمَن الشَّ َيْخَتاُر َعَلْيَها ِإالَّ َمِن اْعَتاَض السَّ َقاِء َوالَ  ِريَفَة ِإالَّ َمِن اْهَتاَفْت ِبِه رِيُح الشَّ َهِذِه اللَُّغَة الشَّ َيْشَنأُ  “َوالَ 
َثَنِت  َما  اْلَقْوُم  َيَتَداَولَُها  َرِطيًبا  َساِن  الّلِ َفَنِن  َعَلى  النُّْطِق  يَُّة 

أَْيّكِ ِبَها  َفَشَدْت  ِطيًبا  ِبَطْيَبَة  اْلُمْسَتِجّنِ  أَْنَفاِس  َمَياِمُن  أََفاَدْتَها 
ِت اْلَجنُوُب ِلْقَحَة ُمْزٍن” َماُل َمَعاِطَف ُغْصٍن َوَمرَّ الشَّ

 bugz [şenâ™et] َشَنائَة ,ten müstakbel menfîdir[şenâ™et] َشَنائَة [lâ yeşne™u] الَ َيْشَنأُ
ve ¡adâvet ma¡nâsınadır.

 ten ki[heyf] َهْيف [ihtiyâf] ِإْهِتَياف .dan mâzîdir[ihtiyâf] ِإْهِتَياف [ihtâfe] ِإْهَتاَف
ıssı ve şedîd yele denir, ifti¡âldir.

 .Dokunup çarpmak ma¡nâsınadır [heyf] َهْيف
َقاء  Bed-bahtlıktır ki sa¡âdet (şîn-i mu¡ceme-i meftûha ile) [™eş-şe…â] اَلشَّ

mukâbilidir.
.dan mâzîdir ki ¡ıvaz almak ma¡nâsınadır[∂i¡tiyâ] ِإْعِتَياض [i¡tâ∂a] ِإْعَتاَض
اِفَية -Toz ve toprak savuran yele denir. Burada nüs (fâ’yla) [es-sâfiyet] اَلسَّ

halar muhteliftir, kiminde fâ’yla َساِفَية ve cîmle َشْجَواء ve kiminde √â-yı müh-
mele ile َشْحَواء ve kiminde sîn-i mühmele ile َسْحَواء ¡unvânlarında olup şârihler 
hülâsasını nâfi¡den muzırrı i¡tiyâ∂a ircâ¡ eylemişti. Lâkin akreb ü evfak olan 
 olmaktır πayn-ı mu¡ceme ile ki hoş-güvâr ve lezîz şerbete [sâπiyet] َساِغَية
denir ve َشَجا [şecâ] olmaktır cîmle, َشَقا [şe…â] vezninde ki boğaza duran 
gussaya denir ve bu fıkra-i ûlâ kâfiyesine de evfakdır yâhûd َساِقَية [sâ…iyet] 
olmaktır …âf’la ki cedvele ve nehr-i sagîre denir ve َشْحَواء [şa√vâ™] olmaktır 
√â-yı mühmele ile ki suyu firâvân bi™r-i vâsi¡aya denir.

 ma¡nâsı [™i¡tâ] ِإْعَطاء ,ten mâzî-i mü™ennestir[ifâdet] ِإَفاَدة [efâdethâ] أََفاَدْتَها
murâddır.

 يُْمن in yâhûd gayr-ı kıyâs üzere[meymenet] َمْيَمَنة [el-meyâmin] اَْلَمَياِمن
[yumn]un cem¡idir ki bereket ma¡nâsınadır.

.in cem¡idir ki soluğa denir[nefes] َنَفس [el-enfâs] اَْلَْنَفاس
 dan ism-i fâ¡ildir ki perdelenmek[isticnân] ِإْسِتْجَنان [el-mustecinn] اَْلُمْسَتِجّن

ve mestûr olmak ma¡nâsınadır.
.Medîne-i münevvere’nin ismidir (tâ-yı meksûre ile) [îbet‰] ِطيَبة
يب  Pâklık ve hoşluk ve hoş kokuluk ma¡nâsınadır, Medîne-i [e†-†îb] اَلطِّ

münevvere’de mestûrdan murâd peygâmber-i ¡âlî-nihâd hazretleridir ki 
hayy fî kabrihi ve mestûr ¡an-¡avâmi’n-nâstır, ¡aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm.
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 dan ki tegannî ve terennüm ma¡nâsınadır, mâzî-i[şedâ] َشَدا [şedet] َشَدْت
mü™ennestir.

.a râci¡dir[el-luπat] اَللَُّغة zamîri [bihâ] ِبَها
النُّْطِق  ;lafzı mürûr eyledi [eyk] أَْيك ibâresinde¡ […†eykiyyetu’n-nu] أَْيِكيَُّة 

murâd kumru ve bülbül ve şuhrûr makûlesi kuşlardır.
.Ağaç dalına denir [fenen] َفَنن
ِطيب .Yumuşak ve nâzük demektir (vezninde [a†îb»] َخِطيب) [er-ra†îb] اَلرَّ
.den müstakbeldir[tedâvul] َتَداُول [yetedâvelu] َيَتَداَوُل
-â-yı müselle& [enet&] َثَنْت ;tevkîtiyyedir [mâ] َما terkîbinde [mâ &enet] َما َثَنْت

se ve nûn’la َثْنٌي [&eny] kelimesinden ki eğmek ve iki bükmek ma¡nâsınadır, 
mâzî-i mü™ennestir.

َمال .Poyraz yeline denir (vezninde [se√âb] َسَحاب) [eş-şemâl] اَلشَّ
 ,veznindedir [minber] ِمْنَبر ın cem¡idir ki[mi¡†af] ِمْعَطف [el-me¡â†if] اَْلَمَعاِطف

ridâ™ ma¡nâsınadır ki belden yukarı telebbüs olunan fûtaya ve boyun şalına 
denir; burada murâd kâmettir yâhûd َمَعاِطف [ma¡â†if] َمْعِطف [ma¡†if]in cem¡idir 
ki َمْجِلس [meclis] veznindedir, bükülüp eğilecek yerler demek olur.

 lafzından ki nâkanın memesini sığayarak sağmak [mery] َمْري [meret] َمَرْت
ma¡nâsınadır, mâzî-i mü™ennestir.

 Kutb-ı cenûb semtinden esen (vezninde [abûr§] َصُبور) [el-cenûb] اَْلَجنُوب
yele denir ki şimâl mukâbilidir. Bu diyârlara göre kıble yeli olacaktır.

ْقَحة .Sütlü sağmal nâkaya denir (lâm-ı meksûre ile) [el-li…√at] اَلّلِ
…lu] ِلْقَحة .Yağmurlu sehâba denir (mîm-i mazmûme ile) [el-muzn] اَْلُمْزن

√at]ın ُمْزن [muzn]e izâfeti لَُجْيُن اْلَماِء kabîlindendir. 
Yağmurlu sehâbı sağmal nâkaya ve cenûbu süt sağan adama teşbîh eyle-

mekle bu fıkralarda mecâz ve isti¡âre-i mekniyye vü tahyîliyye vü terşîhiyye 
ve hüsn-i mukâbele san¡atlarını vech-i ekmel üzere icrâ eyledi.

Mefhûm-ı kelâm: “Ve işbu lügat-ı şerîfeye bir kimse bugz u ¡adâvet 
eylemez, meğer ki ma¡âzallâhi ta¡âlâ kendisini sarsar-ı şekâvet çarpmakla 
tebeh-kâr-ı ebedî ve dûçâr-ı hizy ü hizlân-ı sermedî ola, zîrâ lügat-ı ¡Arabiy-
yeye bugz eylemek hâşâ Kur™ân-ı mübîn ve peygamber-i güzîn taraflarına 
mü™eddî olur. Ve işbu lügat-ı ¡Arabiyye üzere lügât-ı sâ™ireyi bir ferd tercîh 
ve tafdîl ü ihtiyâr eylemez; meğer ki ¡ale’l-ihtilâfi’l-mezkûr َساِفَية [sâfiyet]
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i َشْجَواء [şecvâ™]dan yâhûd َساِغَية [sâπiyet]i َشَجا [şecâ]dan yâhûd َساِقَية [sâ…iyet]
i َشْحَواء [şa√vâ™]dan ¡ıvaz alan şahs-ı nâdân ola. Ve lügat-ı mezbûre hâlen 
Medîne-i münevvere’de mütevârî-i hicâb olan vücûd-ı ¡âlî-cenâb ¡aleyhi 
salâtu’l-Vehhâb hazretlerinin enfâs-ı tayyibelerinin meyâmîn ü berekâtı 
tîb ü nüzhet îrâs eylemekle lügat-ı merkûmeyi eykiyyetü’n-nutk olan bül-
bül ve kumru gibi erbâb-ı beyân u belâgat ve ashâb-ı lüsn ü fesâhat şâh-ı 
lisânları üzere nagamât-ı rengîn ve elhân-ı dil-nişîn ile terennüm ve tenag-
gum eylediler ve o berekât sebebiyle lügat-ı merkûmeyi sühanverân-ı cihân 
telakkî vü tedâvül ve hüsn-i kabûl ve tenâvül ederler, mâdâm ki bâd-ı ş,mâl 
me¡âtif-i agsânı imâle ve rîh-i cenûb ∂ar¡-ı likha-i sehâbdan leben-i matarı 
idrâr u isâle eyledikçe.”

“ِاْسِتْظالاَلً ِبَدْوَلِة َمْن َرَفَع َمَناَرَها َفأَْعَلى َوَدلَّ َعَلى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك الَ َيْبَلى”

-göl ,[isti@lâl] ِإْسِتْظالَل fi¡linin mef¡ûlün lehidir. Ve َيَتَداَوُل [isti@lâlen] ِإْسِتْظالاَلً
gelenmek ma¡nâsınadır ki murâd zîr-i himâyet ve kenif-i inâyette âsûde ve 
râhat olmaktır.

 mîm-i meftûha [menâr] َمَنار .a râci¡dir[el-luπat] اَللَُّغة zamîri [menârehâ] َمَناَرَها
ile yollarda olan ¡alâmet ve nişâne denir ki mesâfe bilmek için mansûb olan 
mîllerden ¡ibârettir.

 dan ki pek[™i¡lâ] ِإْعالَء [a¡lâ] أَْعَلى .kelimesinde fâ™ ta¡kîbiyyedir [fe a¡lâ] َفأَْعَلى
yükseltmek ma¡nâsınadır, mâzîdir.

.ten mâzîdir[delâlet] َدالََلة [delle] َدلَّ
 [uld»] ُخْلد .takdîrindedir َعَلى َنْيِل َشَجَرِة اْلُخْلِد [alâ şecereti’l-«uld¡] َعَلى َشَجَرِة اْلُخْلِد

«â-yı mu¡ceme-i mazmume ile devâm ve bekâ™ ma¡nâsına olmakla cennete 
 den murâd[şeceretu’l-«uld] َشَجَرُة اْلُخْلِد ıtlâk olunur. Pes [dâru’l-«uld] َداُر اْلُخْلِد
eşcâr-ı cennet yâhûd şecere-i ‰ûbâ’dır yâhûd mülk-i lâ-yeblâya sebeb olan 
kelime-i şehâdettir.

َيْبَلى  vezninde çürümek [kitâb] ِكَتاب lafzından ki [™bilâ] ِبالَء [lâ yeblâ] الَ 
ma¡nâsınadır, müstakbel-i menfîdir ve murâd na¡îm-i cinân ve kurb u rızâ-
yı Hazret-i Rahmân’dır.

Mefhûm: “Nâs lügat-ı mezbûreyi ilâ-yevmi’l-kıyâm telakkî ve tedâvül 
eyledikleri lügat-ı merkûmenin a¡lâmını i¡lâ ve delâlet-i neyl-i şecere-i 
bekâ™ ve irşâd-ı zafer-i mülk-i lâ-yeblâ eden Hazret-i Mustafâ’nın zîr-i 
Tûbâ-yı devletlerinde istizlâl ve mazhar-ı âsâyiş-i lâ-yezâl olmak ümîdine 
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mebnîdir, zîrâ kitâb ve sünnet lügat-i merkûme üzere olmakla müdâvemet 
ü mürâ¡âtle nâ™il-i me™mûl olmak mes™ûldur.” 

Yâhûd ِإْسِتْظالاَل kavli lügat-ı mezburenin vasf-ı sâbıkla muttasıf olduğuna 
¡illettir. Buna göre “İşbu lügat-ı ¡Arabiyye evsâf-ı mesrûde ile muttasıf ve 
ilâ-yevmi’l-kıyâm bâkî ve ber-devâm ve beyne’l-enâm makbûl ü mütedâvil 
olması devlet-i Mu√ammediyye ile mustazill ya¡nî şerî¡at-ı Mustafaviyye 
lisân-ı mezbûr üzere vâki¡ ve rûz-ı haşre kadar şems-i münîr-âsâ lâmi¡ 
ve tetarruk-ı zevâlden emîn olmakla lâ-mahâlete inkırâz-ı zamâna kadar 
beyne’l-enâm bi’l-izz ve’l-ikrâm bâkî ve müstemirrü’d-devâm olacağı 
mâ-lâ-kelâmdır.” 

İstitrâd: Mefhûm-ı mezbûre tedkîk olundukta hemîşe takviyet-i dîn-i 
Mu√ammedî ve tervîc ü temkîn-i şer¡-i A√medî eylemek ¡umde-i matlab u 
maksadı olan işbu zîr-i sâye-i re™fetinde âsûde ve gül-pister-i himâyetinde 
gunûde olduğumuz Devlet-i ¡Aliyye-i O&mâniyye ki fi’l-hakîka devlet-i 
Mu√ammediyye’dir, ilâ-yevmi’l-kıyâm câvîd ü müstedâm ve indirâs u 
inkılâbdan masûn ve intikâs u intikâbdan me™mûn olacağı dakîka-şinâsâna 
rûşenâdır.

Ve fıkra-i merkumede iktibâs yâhûd telmîh olduğu vâreste-i telvîhtir.

َعاَدُة َصبٌّ ِسَوي تَُراِب َباِبِه الَ َيْعَشُق  “َوَكْيَف الَ َواْلَفَصاَحُة أََرٌج ِبَغْيِر ِثَياِبِه الَ َيْعَبُق َوالسَّ

َس ِمْن َناِديَك َرْيَحاٌن ِإَذا َتَنفَّ

ْبِح أَْرَداُن َجْت ِمْن َقِميِص الصُّ َتأَرَّ

ِريَفُة ِبَهِذِه اْلَْوَصاِف اْلَمْذُكوَرِة َمْنُسوَبًة terkîbi [ve keyfe lâ] َوَكْيَف الَ  َوَكْيَف الَ َتُكوُن َهِذِه اللَُّغُة الشَّ
الَُم َباِقَيًة ِبَبَقاِء َشِريَعِتِه َوِكَتاِبِه َوُسنَِّتِه َلوُة َوالسَّ  takdîrindedir. Ya¡nî işbu lügat-ı ِإَلى النَِّبّيِ َعَلْيِه الصَّ
¡Arabiyye-i mevsûfe nice hazret-i resûl-i güzîne mensûb ve şerî¡atı ve kitâb 
ve sünnetinin devâm ve bekâsıyla dâ™im ü bâkî olmaz?

.kavlinde vâv hâliyyedir [ve’l-fa§â√at] َواْلَفَصاَحة
.Pek hoş-bû ıtra denir (fethateynle) [el-erec] اَْلََرج
[evb&] َثْوب [iyâb&] ِثَياب .zamîri Hazret-i Peygamber’e râci¡dir [iyâbihi&] ِثَياِبِه

in cem¡idir.
َيْعَبُق  lafzından ki fethateynle bir nesneye tîb […aba¡] َعَبق [lâ ya¡ba…u] الَ 

sıvanmak ma¡nâsınadır, müstakbel-i menfîdir.
ّب .Âşık demektir¡ (âd-ı meftûha ile§) [e§-§abb] اَلصَّ
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.zamîri peygambere râci¡dir [bâbihi] َباِبِه
َس  ten mâzîdir, nefeslenmek[teneffus] َتَنفُّس kelimesi [teneffese] َتَنفَّ

ma¡nâsınadır; burada murâd râyihanın yayılmasıdır.
 [nâdî] َناِدي .lafzında hitâb Cenâb-ı Resûl-i ¡âlî-cenâbadır [nâdîke] َناِديَك

meclis ma¡nâsınadır; ba¡zı nüshada َواِدي [vâdî] mersûmdur.
.Râyiha-i tayyibe demektir [rey√ân] َرْيَحان
َجْت ج [te™errecet] َتأَرَّ  dan mâzî-i mü™ennestir, râyiha yayılıp her[te™erruc] َتأَرُّ

yeri tutmak ma¡nâsınadır.
.Gömleğe denir [§el-…amî] اَْلَقِميص
-râ’nın zammıyla sev [rudn] ُرْدن dür. Ve[rudn] ُرْدن Cem¡-i [el-erdân] اَْلَْرَدان

bin yenine denir.
Mefhûm-ı kelâm: “İşbu lügat-ı ¡Arabiyye ne gûne vasf-ı mezbûr ile 

Hazret-i Nebevî’ye mensûb ve şerî¡ati bâkî oldukça o dahi bâkî ve cümle 
¡indinde matlûb u mergûb olmaz. Elbette nisbet ve bekâ™ ve i¡tibârı derkârdır, 
zîrâ fesâhât ve sa¡âdet bu lügate hissîsa ve münhasırdır, gûyâ ki fesâhat bir 
hoş-bû ıtrdır ki sevb-i nebevîden gayrıya sûde olmaz ve sa¡âdet bir ¡âşıktır 
ki türâb-ı bâb-ı Mustafavî’den mâ-¡adâya mâ™il ve dil-rübûde olmaz.”

Mü™ellif-i merhûmun kalb-i ¡âşıkânesine vasf-ı nebevî hılâlinde vecd 
ü heyecân târî olmakla fart-ı şevk ü incizâbından kalb ü kâlıbıyla taraf-ı 
eşreflerine müteveccih olup işbu beyti îrâd u inşâd eylemiştir. Ya¡nî “Yâ 
resûlallâh, cenâb-ı şerîfinizin meclis-i münîflerinden bir râyiha-i tayyibe 
teneffüs ve hübûb eyledikte derhâl âfâk u aktâra münteşir olmakla kamîs-i 
fecrin ekmâmından ıtr-ı cihân-gîr müte™erric ve mütevehhic olur.”

Subhu bir şahsa ve fecrin zuhûrunda ¡azvâ™ vü envârın sûret-i mebsûtasını 
gömleğe ve şark u garba müstatîl olan aydınlığı gömleğin yenlerine teşbîh 
eylemiştir. Ve subhla takyîdi, revâyih ü ezhârın şiddet ü germiyyetleri ek-
ser sabâh vaktinde olduğuna mebnîdir. 

Ve beyt-i mezbûr bahr-i basîttendir. Ve fıkra-i ûlâdâ ve beyt-i mezkûrede 
isti¡âre-i mekniyye vü tahyîliyye vü terşîhiyye olup ve kuvvet-i insicâm u 
tehzîb ganiyyün ¡ani’l-i¡lâmdır. Ve َتَنفُّس ¡unvânı îhâm-ı tenâsübü mutazam-
mındır, zîrâ َتَنفُّس [teneffus] sabâh yeri ağarmak ma¡nâsına da müsta¡meldir.

َساَن َوُهَو َحِبيُب النَّْفِس َوَعشيُق الطَّْبِع َوَسِميُر َضِميِر اْلَجْمِع َوَقْد َوَقَف َعَلى َثِنيَِّة اْلَوَداِع َوُهْم ِقْبِليُّ  “َوَما أَْجَدَر َهَذا الّلِ
ِة َلَدى التَّْوِديِع َويُْكَرم ِبَنْقِل اْلُخطَُواِت َحاَلَة التَّْشِييِع” ا َواْلِتَزاًما َكاْلَِحبَّ ْقالَِع ِبأَْن َيْعَتِنَق َضمًّ ُمْزِنِه ِباْلِ



86 Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi│

 kelimesinde ِبأَْن َيْعَتِنَق kelimesi fi¡l-i ta¡accübdür; zikri âtî [mâ ecdere] َما أَْجَدَر
olan zarf onun müte¡allakıdır.

.terkîbi cümle-i mu¡tarızadır َوُهَو َحِبيُب النَّْفِس
.a râci¡dir[lisân] ِلَسان zamîri [huve] ُهَو
ve [abîb√] َحِبيب
الطَّْبِع .Mahbûb ve ma¡şûk ma¡nâlarınadır […aşî¡] َعِشيق  [¡aşî…u’†-†ab¡] َعِشيُق 

ezvâk-ı selîme ashâbına muhabbeti tabî¡îdir demektir.
.Musâhib demektir (vezninde [serîr] َسِرير) [semîr] َسِمير
.Hâtıra denir [amîr∂] َضِمير
 Cemâ¡at demektir; murâd envâ¡-ı edeb ü letâ™if ve asnâf-ı [¡el-cem] اَْلَجْمع

mülah u zarâ™ifle münâdemet ve musâhabet eden cemâ¡at-i muhtelife 
demektir.

.tan ki durmak ma¡nâsınadır, mâzîdir[vu…ûf] ُوُقوف [va…f] َوْقف
 Sarp (vezninde [aliyyet¡] َعِليَّة sâ-yı müsellese ve nûn’la) [eniyyet&] َثِنيَّة

yokuş yola denir. Ve َثِنيَُّة اْلَوَداِع [¿eniyyetu’l-Vedâ¡] Medîne-i münevvere’nin 
Şâm cihetinde vâki¡ finâsında bir ¡akabedir ki Hazret-i Resûl-i ekrem 
sallallâhu ¡aleyhi ve sellem gazâya giderken ehl-i Medîne kendilerini ve bir 
mahalle ¡asker irsâlinde kendileri ¡askeri orada vedâ¡ ederler idi. Bu cihetle 
burada ta¡bîr-i mezkûr letâfeti mutazammındır.

 mâddesinden ki kasd ve ihtimâm [hemm] َهّم kelimesi [hemme] َهمَّ
ma¡nâsınadır, mâzîdir.

.Kıble cânibine mensûb demektir (âf-ı meksûre ile…) [ibliyy…] ِقْبِلّي
 yağmurlu sehâba [muzn] ُمْزن .a râci¡dir[lisân] ِلَسان zamîri [muznihi] ُمْزِنِه

denir. Ve ِقْبِلّي […ibliyy]e tahsîs ekserî cenûb cihetinden zuhûr eden sehâb 
yağmurlu olduğuna mebnîdir.

ْقالَع .Sehâb sıyrılıp açılmak ma¡nâsınadır (hemzenin kesriyle) [¡el-i…lâ] اَْلِ
 ,tan ki boyna sarılmak ma¡nâsınadır[…i¡tinâ] ِإْعِتَناق [ya¡teni…u] َيْعَتِنُق

muzâri¡dir. 
.dan murâd koçmaktır[iltizâm] اْلِتَزام ve [amm∂] َضّم
.in cem¡idir[abîb√] َحِبيب [el-e√ibbet] اَْلَِحبَّة
.ma¡nâsınadır [inde¡] ِعْنَد [ledâ] َلَدى



87Mütercim Âsım Efendi │

.Vedâ¡ eylemek ma¡nâsınadır [¡et-tevdî] اَلتَّْوِديع
 den muzâri¡-i[tekrîm] َتْكِريم dan yâhûd[ikrâm] ِإْكَرام [yukrimu] يُْكِرُم

mechûldür.
.in cem¡idir ki adıma denir[a†vet»] َخْطَوة [el-«u†uvât] اَْلُخطَُوات
.in cem¡idir ki ize denir[e&er] أََثر [el-â&âr] اَْلَثار
.Bir adamı gönderi gitmek ma¡nâsınadır [¡et-teşyî] اَلتَّْشِييع
Mefhûm-ı kelâm: “İşbu lisân-ı ¡Arabî zâtında nefsin mahbûbu ve tab¡ın 

ma¡şûku ve ashâb-ı edeb ü letâ™ifin nedîm-i hâtırı olup hâlbuki rıhlet ü 
intikâle ¡azm ü kasd eylemekle hâlen ¿eniyyetu’l-Vedâ¡da tevdî¡ için vâkıf 
ve sehâb-ı kiblîsi âfâk u etrâftan sıyrılıp bertaraf olmağa müşriftir. Lügat-ı 
merkûme vedâ¡ vaktinde asdikâ-yı ahbâb gibi âgûşa çekip boynuna sarıl-
mağa ve firâkından müte™essir ü müte™essif olmağa ¡aceb lâyık ve teşyî¡ 
hâlinde ¡akibince nakl-i hutuvât-ı i¡zâz u ikrâma zihî müstahaktır.”

Bu fıkralarda temsîl tarîkiyle ¡ilm-i lügate begâyet teşvîk ü igrâ ve şânına 
ri¡âyet ve hemân istihsâline ihtimâm u i¡tinâ eylemeği emr ü îmâ eylemiştir, 
zîrâ ¡ilm-i mezbûr seferber olmakla ¿eniyyetu’l-Vedâ¡da vâkıf gibi olmuş-
tur. Onu teşyî¡ ve tekrîm ederek ne hâl ise mümkin mertebe istifâde vü 
istifâzaya sa¡y-ı belîg ve himmet-i bî-dirîg olunmak ehemm ü elzemdir. 

Ve ُمْزن  ta¡bîri ¡ilm-i mezbûrun ve lisân-ı merkûmun menşe™i ◊icâz ِقْبِلّي 
ve ”اَْلِحْكَمُة َيَماٍن“ hadîsi üzere Yemen cânibi olduğuna ve َثِنيَُّة اْلَوَداِع [¿eniyyetu’l-
Vedâ¡] ta¡bîri hâssatan cevher-i fesâhat u beyân Medîne’ye münhasır oldu-
ğuna işârettir. Niteki işbu kıt¡a Seyyid Şerîf’den menkûldur:

Şems-i ¡ilm ez-ufuk-i burc-i ¡Arab tâli¡ şud
İstivâ yâft velî der-vasat-ı mulk-i ¡Acem
Yâft der-Rûm zevâl ez-eser-i kesret-i ¡urf
Cirm-i bî-nûr u ziyâ mând der-în dâr-i elem

Ve fıkra-i mezkûrede kezâlik ¡âtiyelerde mazmûn olan tehzîb ve te™dîb ve 
insicâm ve tersî¡ât ve sâ™ir vücûh-ı muhassinât ehl-i bedî¡in ma¡lûmlarıdır.

“َوِإَلى اْلَيْوِم َناَل اْلَقْوُم ِبِه اْلَمَراِتَب َواْلُحظُوَظ َوَجَعُلوا َحَماَطَة ُجْلُجالَِنِهْم َلْوَحُه اْلَمْحُفوَظ”

.kelimesinde harf-i ta¡rîf ¡ahd-i huzûrîye mahmûldür [el-yevm] اَْلَيْوم
.den mâzîdir[neyl] َنْيل [nâle] َناَل
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.a râci¡dir[el-lisân] اَلّلَِسان kelimesinde “bâ™” sebebiyyedir, zamîr [bihi] ِبِه
.in cem¡idir[mertebet] َمْرَتَبة [el-merâtib] اَْلَمَراِتب
.ın cem¡idir, hisse ve nasîb ma¡nâsınadır[@@a√] َحّظ [@el-√u@û] اَْلُحظُوظ
 Samîm ve hâlis (â-yı mühmele-i fasîha ile√) [el-√amâ†at] اَْلَحَماَطة

ma¡nâsınadır.
 ,Habbetü’l-kalb ma¡nâsınadır (cîmlerin zammıyla) [el-culculân] اَْلُجْلُجالَن

 ta¡bîr olunan nokta-i kalbiyyedir, merdüm-i dîde [™suveydâ] ُسَوْيَداء
menzilindedir.

.Safha ma¡nâsınadır (lâm-ı meftûha ile) [√el-lev] اَللَّْوح
 İhtilâldan hıfz olunmuş hâlis demektir ve bu ta¡bîr [@el-ma√fû] اَْلَمْحُفوظ

ta¡zîmi müş¡irdir. 
Ve fıkra-i mezbûre tazmîni mutazammındır.
Mefhûm-ı kelâm: “Bu vakte kadar ehl-i lügat, ¡ilm-i mezbûr sebebiyle 

niçe merâtib-i ¡azîme ve huzûz-ı cesîmeye nâ™il olup ve ¡ilm-i merkûmun 
levh-i mahfûzunu ya¡nî sahâyif-i mazbûtalarını samîm-i süveydâ-yı kalb 
eylediler, ya¡nî kesret-i mülâzemet ve vefret-i müdâvemetle sahîfe-i 
hâtırlarına nakş edip gûyâ ki kalblerini kitâb eylediler.” 

Bu takrîr mübâlagayı müştemil olmakla hazf-ı muzâf tasvîrinden 
ercahtır.

َياُح َوَتْزَهى ِبِه اْلَْلُسُن  “َوَفاَح ِمْن َزْهِر ِتْلَك اْلَخَماِئِل َوِإْن أَْخَطأَُه َصْوُب اْلُغُيوِث اْلَهَواِطِل َما َتَتَولَُّع ِبِه اْلَْرَواُح الَ الّرِ
اُر الَ اْلَْسَحاُر” حَّ َجِر َوَيْجُلوُه اْلَمْنِطُق السَّ الَ اْلَْغُصُن َويُْطِلُع َطْلَعَة اْلَبَشِر الَ الشَّ

.ten ki güzel râyiha kokmak ma¡nâsınadır, mâzîdir[√fev] َفْوح [fâ√a] َفاَح
ْهر .tir ki çiçeğe denir[zehret] َزْهَرة vezninde) Cem¡-i [nehr] َنْهر [ez-zehr] اَلزَّ
 in cem¡idir ki uzun uzadı sık ağaçlığa[amîlet»] َخِميَلة [el-«amâ™il] اَْلَخَماِئل

denir, hıyâbân ta¡bîr olunur.
 ِإْخَطاء kelimesi أَخَطأَ ,vasliyyedir [in] ِإْن terkîbinde [ve in a«†a™ahu] َوِإْن أَْخَطأَُه

[i«†â™] mâddesinden mâzîdir, ¡adem-i isâbet ma¡nâsınadır.
ْوب .Nüzûl ma¡nâsınadır (âd-ı meftûha ile§) [e§-§avb] اَلصَّ
.in cem¡idir ki yağmura denir[&πay] َغْيث [&el-πuyû] اَْلُغُيوث
 in cem¡idir, iri katreli olarak sağanaklı[hâ†ilet] َهاِطَلة [el-hevâ†il] اَْلَهَواِطل

yağmura denir. Yağmur sebebiyle çiçekler mutarrâ ve râyihaları münteşir 
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olur iken ezhâr-ı lügatin revâyihi tabî¡î olmakla hâricden tervîhe muhtâc 
olmadığını işmâm eder.

 dan ki bir nesneye düşkün, harîs olmak[¡tevellu] َتَولُّع [tetevella¡u] َتَتَولَُّع
ma¡nâsınadır, müstakbeldir; burada istişmâma düşkün olmak murâddır.

.un cem¡idir ki cân ma¡nâsınadır[√rû] ُروح [√el-ervâ] اَْلَْرَواح
 ,den ki fahr ve mübâhât eylemek ma¡nâsınadır[zehv] َزْهو [tezhâ] َتْزَهى

muzâri¡-i mechûldür.
.un cem¡idir ki tâze dala denir[πu§n] ُغْصن [el-aπ§un] اَْلَْغُصن
 dan ki if¡âl bâbındandır, muzâri¡dir; izhâr[¡i†lâ] ِإْطالَع [¡yu†li] يُْطِلُع

ma¡nâsınadır ve hurmânın çiçeği menzilinde olan ibtidâ yemişi belirmek 
ma¡nâsınadır.

.Hurmânın çiçeğine denir (â-yı meftûha ile†) [¡et-†al] اَلطَّْلع
 ,den murâd hâssaten hurmâ ağacıdır[şecer] َشَجر ,İnsâna denir [beşer] َبَشر

zîrâ beyne’l-Arab َشَجر [şecer] mutlak hurmâ ağacından ¡ibârettir. Ve ِإنَّ ِمْن“ 
َجِر َشَجَرةٌ الَ َيْسُقُط َوَرُقَها َوِإنََّها َلَمَثُل اْلُمْؤِمِن أَْخِبُروِني َما ِهَي”  “أاَلَ َوِهَي النَّْخَلُة” hadîs-i şerîfinde الشَّ
¡ibâretiyle beyân buyuruldu.

-dan müs[™celâ] َجالَء [yeclû] َيْجُلو .ya râci¡dir[mâ] َما zamîri [yeclûhu] َيْجُلوُه
takbeldir ki zâhir eylemek ma¡nâsınadır.

.Nutk ve kelâm ma¡nâsınadır (vezninde [menzil] َمْنِزل) […el-man†i] اَْلَمْنِطق
ار حَّ .den mübâlaga-i fâ¡ildir[si√r] ِسْحر [es-sa√√âr] اَلسَّ
 in cem¡idir ki tulû¡-ı fecrden mukaddemce[se√er] َسَحر [el-es√âr] اَْلَْسَحار

vakt-i latîfe denir. 
Fıkarât-ı mezbûre hüsn-i beyân ve tenâsüb ve teşrî¡ ve teczi™e ve cinâs-ı 

iştikâk ve telmîh sanâyi¡ini muhtevî oldukları vâreste-i tasrîhtir.
Mefhûm- kelâm: “O hıyâbân mesâbesinde olan te™liflerinin çiçek gibi 

tayyib ve hoş-manzar olan ¡ibârât-ı na∂âret-simâtlarından her ne kadar 
gûyûs-ı hevâtıl sıfatında olan meyl ü rağbet ve ikbâl ü tevkîr ü iclâl isâbet 
eylemediyse de riyâh u ehviye-i ¡ârızanın ta¡arruzu olmayıp ancak ervâhın 
istinşâk u istişmâm ve tertîb-i dimâg eyleyeceği ve şâh-ı eşcârın medhali 
olmayıp hemân kendisiyle lisânlar tefâhur eyleyeceği ve semere vü esere-
sini şecerin münâsebeti olmayarak sâdât u ¡ulemâ-yı beşer izhâr edeceği ve 
vakt-i seherin dahli olmayarak hemân sihr-i helâl gibi kulûb-ı sâmi¡îni teshîr 
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eyleyeceği revâyih-i tayyibe ve me™âsir-i behiyye fâyih ü layih olmuştur.”
Bu fıkrada ¡ulûmda mu¡teber olan ”َجاِل الّرِ أَْفَواِه  ِمْن  اْلُعُلوَم   me™âlince “ُخُذوا 

elsine-i esâtize ve efvâh-ı cehâbizeden ahz ü zabt ve erbâbına mürâca¡atsiz 
suhuf u evrâka vesîle-i istihsâli ¡adem-i rabt eylemeğe işâret olduğu hafî 
değildir. Husûsâ menkûlât ki ¡ilm-i lügat ü hadîs ü tefsîre müte¡allik olan 
¡ulûmdur, tashîf ü tahrîf istîlâsıyla behemehâl erbâbına mürâca¡at vâcibe-i 
ahvâldendir.

ُقوِط َنِضيُج َثَمِر أَْشَجاِرِه اْحَتَمَلْت ِمْن لَُطِف َبالََغِة ِلَساِنِهْم  “تَُصاُن َعِن اْلَخْبِط أَْوَراٌق َعَلْيَها اْشَتَمَلْت َوَيَتَرفَُّع َعِن السُّ
َبا َوِمْن ُحْسِن َبَياِنِهْم َما اْسَتَلَب اْلُغْصَن َرَشاَقَتُه َفَقِلَق اْضِطَراًبا َشاَء  َل َجْعَدَها َماِشَطُة الصَّ َما يُْفِضُح ُفُروَع اْلِس َرجَّ

أَْو أََبى”

 dan ki saklamak ma¡nâsınadır, muzâri¡-i[avn§] َصْون [tu§ânu] تَُصان
mechûldür.

-Bastığı yeri yoklamayarak ve anla (vezninde [†rab] َرْبط) [†el-«ab] اَْلَخْبط
mayarak görülmeden yürüyüp düşmek ve değnekle ağacın orasına burasına 
çarparak yaprak silkmek ma¡nâsınadır; burada bu ma¡nâ murâddır.

.ın cem¡idir, yaprağa ve kâğıd tal¡asına denir[…vara] َوَرق […el-evrâ] اَْلَْوَراق
 lafzına ِإْشَتَمَلْت e râci¡dir; mu™ahhar[amâ™il»] َخَماِئل zamîri [aleyhâ¡] َعَلْيَها

müte¡allaktır.
.dan muzâri¡dir, rif¡atlenmek ma¡nâsınadır[¡tereffu] َتَرفُّع [¡yetereffa] َيَتَرفَُّع
-ma¡nâsınadır ki pi [man∂ûc] َمْنُضوج (vezninde [emîr] أَِمير [en-na∂îc] اَلنَِّضيُج

şip kemâlini bulmuş meyve ve et makûlesine denir.
 Meyveye denir. Müfredi (sâ-yı müsellese-i meftûha ile) [e&-&emer] اَلثََّمر

.tir[emeret&] َثَمَرة
.e ¡â™iddir[emer&] َثَمر zamîri [eşcâruhu] اَْشَجاُرُه
.in sıfatıdır[na∂îc] َنِضيج cümlesi [eşcâruhu i√temelet] أَْشَجاُرُه اْحَتَمَلْت
 ,tan ki rüsvây eylemek ma¡nâsınadır[√if∂â] ِإْفَضاح [yuf∂i√u] يُْفِضُح

muzâri¡dir.
.in cem¡idir ki burada ağacın dalları murâddır[¡fer] َفْرع [¡el-furû] اَْلُفُروع
.vezninde mersin ağacına denir [nâs] َناس [el-lâs] اَْلس
َل .den ki taramak ma¡nâsınadır, mâzîdir[tercîl] َتْرِجيل [recul] َرجَّ
.Kıvırcık saça denir (vezninde [ra¡d] َرْعد) [el-ca¡d] اَْلَجْعد
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.Yüz yazıcı ve hatunları bezeyici kadına denir [el-mâşi†at] اَْلَماِشَطة
َبا  Bahâr mevsiminde matla¡-ı şems semtinden esen latîf yele [e§-§abâ] اَلصَّ

denir, َبا  .kabîlindendir [™lecînu’l-mâ] َلِجيُن اْلَماءِ terkîbi [mâşi†atu’§-§abâ] َماِشَطُة الصَّ
.dan ki kapmak ma¡nâsınadır, mâzîdir[istilâb] ِإْسِتالَب [istelebe] ِإْسَتَلَب
.Mef¡ûl-i evvelidir [el-πu§n] اَْلُغْصن
 Mef¡ûl-i sânîdir. Niteki Mu√kem’de mef¡ûleyne [reşâ…atehu] َرَشاَقَتُه

ta¡addîsî musarrahtır ve mü™ellife göre اَْلُغْصن mef¡ûldür; َرَشاَقَتُه bedel-i 
iştimâldir. Ve َرَشاَقة [reşâ…at] kâmetin latîf ve mevzûn olmasına denir.

 ,lafzından ki fethateynledir […ala…] َقَلق (vezninde [alime¡] َعِلَم) [ali…a…] َقِلَق
mâzîdir, bî-karâr olmak ma¡nâsınadır, ِإْضِطَراًبا mef¡ûl-i mutlaktır, yâhûd ُمْضَطِرًبا 
te™vîliyle hâldir.

.sebkindedir َسَواٌء َشاَء ِبَذِلَك اْلَقَلِق ,irâde ma¡nâsınadır [şâ™e] َشاَء
.ma¡nâsınadır [imtene¡a] ِإْمَتَنَع [ebâ] أََبى
Mefhûm-ı kelâm: “Hamâ™il-i mezbûrenin müştemil olduğu evrâkı 

mu¡allimsiz ve üstâdsız hod-be-hod habt ve lezzet-i rûhânî ve îrâsı cihetiy-
le esmâr-ı yâni¡a menzilinde olan kelimât u ¡ibârâtı ki eşcâr mesâbesinde 
olan kütübleri yâhûd erbâbı hâmil olmuştur. Tahkîr ve izdirâ™ ve şânına 
¡adem-i ri¡âyet misilli mu¡âmelâttan masûn ve inhitât-ı kadr ü menzilet-
ten müte¡âlî olmak vâcibdir. Ve ashâb-ı lügatın letâ™if-i belâgat-ı lisânları 
cümlesinden bir latîfe-i ¡acîbe vardır ki sehî-kâmet ve mevzûn-endâm olan 
mersin fidanının mâşita-i bâd-ı sabâ kıvırcıkları tarayıp bast u ıslâh eyle-
diği zülüf mesâbesinde olan fürû¡ u agsânını letâfet cihetinden rüsvây eder 
ve mehâsin-i nutk u beyânları cem¡inden bir gûne bedî¡a-i garîbe vardır 
ki tâze vü reşîku’l-kadd olan nihâl-i mevzûnların tenâsüb ü reşâkatlerini 
selb ü izale eylemekle ihtiyâren ve ıztırâran onları muztarib ü bî-karâr 
eyler.”Ya¡nî ¡ilm-i mezbûre nisbet onların hüsn ü letâfet ü nadâreti ma¡dûm 
mesâbesindedir.

Mü™ellif fıkra-i ûlâda ¡ilm-i mezbûrun muhâfazasına himmet ve 
esâtizeden ahz ü istihsâline ve o esnâda kemâl-i edebe ihtimâm ü ri¡âyet 
ve nikât ü mezâyâ vü dekâyıkına im¡ân u dikkat eylemeğe irşâd u işâret 
eylemiştir. 

Ve fıkarât-ı mezbûre iltizâm ve mukâbele ve mübâlaga ve tersî¡ ve 
isti¡âre-i mekniyye vü tahyîliyyeyi hâvî ve “âs”a fürû¡ isnâdı îhâm-ı tenâsüb 
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letâfetini muhtevî olduğu gayr-ı mütevârîdir.

ِ ُصَباَبٌة ِمَن اْلُخَلَفاِء اْلُحَنَفاِء َواْلُمُلوِك اْلُعَظَماِء الَِّذيَن َتَقلَُّبوا ِفي أَْعَطاِف اْلَفْضِل َوأَْعَجُبوا ِباْلَمْنِطِق اْلَفْصِل َوَتَفكَُّهوا  “َوهلِلَّ
” ِبِثَماِر اْلََدِب اْلَغّضِ َوأَْوَلُعوا ِبأَْبَكاِر اْلَمَعاِني َوَلَع اْلُمْفَتِرِع اْلُمْقَتّضِ

ِ ِ َدرُّ ُصَباَبٍة ,kelimesinde lâm tahsîsiyyedir [lillâhi] هلِلَّ ِ َجَزاُء ُصَباَبٍة ve هلِلَّ -sebkin هلِلَّ
dedir. Tefhîm ü tehvîl ve zikr olunacak mecâzâtında ¡acz ü kusûru izhâr 
mevki¡inde ¡Arablar bu gûne ta¡bîr ederler. Meselâ أَْنَت ِ َك ve هلِلَّ ِ َدرُّ ِ أَبُوَك ve هلِلَّ  ve هلِلَّ
ِ ُفالٌَن َك derler. Aslı هلِلَّ  idi, muzâfun-ileyh muzâf-ı mahzûf َدرُّ ُفالٍَن ve َدرُّ أَِبيَك ve َدرُّ
makâmına ikâme olundu. Ya¡nî hakk-ı ¡ivaz u mükâfâtı edâ hâric-i tavk-ı 
beşer olmakla hazret-i hâlıku’l-hayr ve’ş-şerre müfevvez ve muhtastır 
demektir.

 Bakiyye ma¡nâsınadır; i¡râbı (âd-ı mazmûme ile§) [ubâbet§] ُصَباَبة
merfû¡dur.

-in cem¡idir ki sîret-i Hazret-i Mustafaviy[alîfet»] َخِليَفة [™el-«ulefâ] اَْلُخَلَفاء
ye üzere olan pâdişâh-ı İslâm’a ıtlâk olunur.

 in cem¡idir, İslâm’ı kâmîl, müte¡abbid ve[anîf√] َحِنيف [™el-√unefâ] اَْلُحَنَفاء
dîn-i mübîne samîmî mâ™il demektir.

-beri öte dönüş [te…allub] َتَقلُّب .dan mâzîdir[te…allub] َتَقلُّب [te…allebû] َتَقلَُّبوا
türmek ma¡nâsınadır.

 ayn-ı meksûre¡[i†f¡] ِعْطف lafzından cem¡dir. Ve [i†f¡] ِعْطف [el-a¡†âf] اَْلَْعَطاف
ile ridâ™ ve şâla denir.

 dan ki ¡aceb verici bir nesne îrâd eylemek[i¡câb] ِإْعَجاب [a¡cebû] أَْعَجُبوا
ma¡nâsınadır, mâzîdir.

 ,Bi-ma¡nâ fâ¡ildir (vezninde [a§l] أَْصل âd-ı mühmele ile§) [el-fa§l] اَْلَفْصل
ba¡zı ma¡ânîyi ba¡zından yâhûd kelâm-ı belîgi yâhûd kelâm-ı hakkı gayrdan 
fasl eden kelâma denir ve bi-ma¡nâ mef¡ûl olmak dahi muhtemeldir.

 lafzından mâzîdir ki fâkihelenmek [tefekkuh] َتَفكُّه [tefekkehû] َتَفكَُّهوا
ma¡nâsınadır.

 ,ten vasftır[πa∂â∂at] َغَضاَضة (πayn ve ∂âd-ı mu¡cemeteynle) [∂∂el-πa] اَْلَغّض
ter ü tâze demektir.

-dan mâzîdir, mechûlen telaffuzu şâyi¡dir, bir nes[¡îlâ] ِإيالَع [evle¡û] أَْوَلُعوا
neye düşkün, harîs olmak ma¡nâsınadır.

اْلَمَعاِني .lafzının cem¡idir [bikr] ِبْكر [el-ebkâr] اَْلْبَكار  [ebkâru’l-ma¡ânî] أَْبَكاُر 
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terkîbi اَْلَمَعاِني اْلُمْبَتَكَرة [el-ma¡âni’l-mubtekeret] sebkindedir, ferd-i vâhidin keşf 
ve ibrâz eylemediği ma¡ânî-i muhaddire demektir.

.Hırs ma¡nâsınadır (fethateynle) [¡el-vela] اَْلَوَلع
 dan ki bekâret izâle eylemek[¡iftirâ] ِإْفِتَراع (fâ ile) [¡el-mufteri] اَْلُمْفَتِرع

ma¡nâsınadır, ism-i fâ¡ildir.
 [¡iftirâ] ِإْفِتَراع .ism-i fâ¡ildir [∂i…ti∂â] ِإْقِتَضاض (âf’la…) [∂∂el-mu…ta] اَْلُمْقَتّض

ma¡nâsına olmakla te™kîd olur. Mü™ellif bununla selâtîn-i sâlifenin ¡ilm-i 
mezbûre kemâl-i hırs u meyl ü ragbetlerini iş¡âr eylemiştir. 

Ve fıkra-i mersûme iltizâm ve hüsn-i mukâbele ve mücâzâtı müştemildir.
Mefhûm-ı kelâm: “Hazret-i Bârî ¡azze şânuhu o hulefâ-yı hunefâ™ ve 

mülûk-i ¡uzamâ™ bakiyyelerine hüsn-i cezâ ile mu¡âmele eyleye ki onlar 
fazl u kemâl ridâsında mütekallib ve nutk-ı fasîh ü fâsıllarıyla kalıp ehl-i 
beyâna mu¡cib ve edeb ü ma¡rifetin ter ü tâze olan meyveleriyle mütefekkih 
ve ebkâr-ı ma¡ânî keşfine ebkâr-ı bekâretlerini izâle eden kimse gibi mûla¡ 
vü harîs olmuşlar idi.”

ْت اِلْكِتَساِء ُحَلِل  “َشَمَل اْلَقْوَم اْصِطَناَعُهْم َوَطَرَبْت ِلَكِلِمِهُم اْلُغرَّ أَْسَماَعُهْم َبِل اْنَعشَّ اْلُجُدوَد اْلَعَواِثَر أَْلَطاُفُهْم َواْهَتزَّ
اَْلَحْمُد أَْعَطاُفُهْم”

 ,dan ki ¡umûm ma¡nâsınadır[şumûl] ُشُمول ve [şeml] َشْمل [şeml] َشَمل
mâzîdir.

.mef¡ûlüdür [el-…avm] اَْلَقْوم
.ma¡rûf ve ihsân ma¡nâsınadır [¡i§†inâ] ِإْصِطَناع .fâ¡ilidir [i§†inâ¡uhum] ِإْصِطَناُعُهْم
.ma¡nâsınadır َنِشَطْت ve َفِرَحْت ,lafzından mâzîdir [arab†] َطَرب [arabet†] َطَرَبْت
 [ketif] َكِتف [kelim] َكِلم e râci¡dir. Ve[avm…] َقْوم zamîri [elimihim…] َكِلِمِهْم

vezninde َكِلَمة [kelimet]in cem¡-i cinsîdir; burada kelâm murâddır.
ة (πayn-ı mu¡ceme-i mazmûme ile) [el-πurr] اَْلُغّر  أََغّر in yâhûd[πurret] ُغرَّ

[eπarr]ın cem¡idir, vâzıh ve beyyin ma¡nâsınadır. Evvele göre mübâlagayı 
mutazammın olur.

 َسْمع [¡esmâ] أَْسَماع .ya râci¡dir[™ulefâ»] ُخَلَفاء zamîri [esmâ¡ahum] أَْسَماَعُهْم
[sem¡]in cem¡idir; burada kulak murâddır.

.tan ki yukarı kaldırmak ma¡nâsınadır, mâzîdir[in¡âşş] ِإْنَعاش [en¡aşe] ِإْنَعشَّ
.in cem¡idir ki hazz ve baht ma¡nâsınadır[cedd] َجّد [el-cudûd] اَْلُجُدود
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[i&âr¡] ِعَثار dir ki[â&ir¡] َعاِثر Cem¡-i (sâ-yı müsellese ile) [el-¡avâ&ir] اَْلَعَواِثر
dan ism-i fâ¡ildir ki ayak kayıp yıkılmak ma¡nâsınadır; َكْبَوة [kebvet] ve ُسُقوط 
[su…û†]a müşrif bahtlar demektir, niteki ¡Ömer b. el-◊âri& dahi işbu: 

َبَلى َنْحُن ُكنَّا أَْهَلَها َفأََباَدَنا

َياِلي َواْلُجُدوُد اْلَعَواِثِر ُصُروُف اللَّ

beytinde ta¡bîr-i mezbûru îrâd eyledi.
 şârih hemze-i meksûre ile takyîd eylemekle mülâtefa ve [el-el†âf] اَْلَْلَطاف

mu¡âmele bi’l-mücâmele ma¡nâsına olur, lâkin ism olan لُْطف [lu†f]dan cem¡ 
olmak mebnâ ve ma¡nâ cihetleriyle ensebdir.

ْت -dan ki şevk ve sürûr sebebiyle cünbüşe gel[ihtizâz] ِإْهِتَزاز [ihtezzet] ِإْهَتزَّ
mek ma¡nâsınadır, mâzîdir.

ْكِتَساء .Kisvetlenmek ma¡nâsınadır [™el-iktisâ] اَْلِ
-in cem¡idir, birbiri üzere gi[ullet√] ُحلَّة (vezninde [urad§] ُصَرد [ulel√] ُحَلل

yilen iki kat libâsa denir, ba¡dehu hil¡at-i fâhirede isti¡mâl olundu. Burada 
.unvânıyla îrâdı kesret ve fâhiriyyetine işârettir¡ [ullet√] ُحلَّة

 َجْنب ,cem¡idir ki ¡ayn-ı meksûre ile yana denir [i†f¡] ِعْطف [el-a¡†âf] اَْلَْعَطاف
[cenb] ma¡nâsınadır; burada zât murâddır.

Fıkra-i merkûme iltizâm ve isti¡âre-i mekniyyeyi mutazammındır. 
Mefhûm-ı kelâm: “Zikr olunan hulefâ-yı ¡izâmın ihsân u ikrâmları 

erbâb-ı ¡ilm-i lügate şâmil ü erzân ve kelimât-ı beyyinelerini istimâ¡ ile 
sâmi¡aları mesrûr u şâdân olup kebve vü sukûta müşrif olan baht u kadr ü 
şânlarını türâb-ı mezelletten i¡lâ ve bu vechle senâ-yı cemîl ve zikr-i cezîl 
hil¡at-i fâhiresini iktisâya şevk ü hâhişle bezl-i himmet ederler idi.”

ْنَعاِم َعَلى اْلضْعالَِم َوأََراُدوا أَْن َيِعيُشوا ِبُعُمٍر َثاٍن َبْعَد ُمَشاَرَفِة اْلِحَماِم” ْكِر ِباْلِ “َراُموا َتْخِليَد الّذِ

.den ki taleb ma¡nâsınadır, mâzîdir[revm] َرْوم [râmû] َراُموا
.İdâme ve ibkâ™ ma¡nâsınadır [ta«lîd] َتْخِليد
 in cem¡idir; murâd[alem¡] َعَلم (hemzenin fethiyle) [el-a¡lâm] اَْلَْعالَم

meşâhîr-i ¡ulemâ-yı edebdir.
 un sıfatıdır, zikr-i cemîli elsinede dâ™im ve bâkî[umur¡] ُعُمر [ânin&] َثاٍن

olan adam, ”َثاٍن ُعُمٍر  َكِفيُل   mü™eddâsınca dâ™imâ hayâtta olmuş olur. Bu “اَلثََّناُء 
fakîrin evâ™ilde darb eylediği ebyâttandır ki bu mazmûna mukâribdir. 
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Âdem oldur ki ayağın çekicek dünyâdan
Zikr bi’l-hayr ile halk içre güzel adı kala

.lafzının ayağı mîm’dir [Âdem] آدم
.vezninde ve mürâdifidir [mu…ârebet] ُمَقاَرَبة [el-müşârefet] اَْلُمَشاَرَفة
.Mevt ma¡nâsınadır (vezninde [kitâb] ِكَتاب) [el-√imâm] اَْلِحَمام
Mefhûm-ı kelâm: “Selâtîn-i müşârünileyhim zikr olunan ¡ulemâ™ zümre-

sine in¡âm u ihsân ile ilâ-yevmi’l-kıyâm elsine-i enâmda ezkâr-ı cemîleleri 
ber-devâm ve hırâmân-ı ravza-i bekâ™ olduktan sonra dahi ömr-i sânî ve 
hayât-ı tâlî belki zindegânî-i câvidânîle müte¡ayyiş olmağı kasd u taleb ü 
irâde eylediler.

َياِلي ُمَداِفع” ْهُر َفَلْم َيْبَق ِلَْعالَِم اْلُعُلوِم ِراِفٍع َوالَِعٍن َخِريَمَها الَِّذي َهَتَكْتُه اللَّ “َطَواُهُم الدَّ

.e râci¡dir[selâ†în] َسالَِطين zamîri [avâhum†] َطَواُهْم
 ;lafzından ki durup bükmek ma¡nâsınadır, mâzîdir [ayy†] َطّي [avâh†] َطَوا

murâd ifnâ™ ve i¡dâmdır.
 in cem¡idir, nişân için[ilm¡] َعَلم (hemze-i meftûha ile) [el-a¡lâm] اَْلَْعالَم

dikilmiş mîle ve sancağa denir.
 [arem√] َحَرم Bir nesnenin çevresine denir; burada [el-√arîm] اَْلَحِريم

murâddır.
 perdeyi yırtmak [hetk] َهْتك .e râci¡dir[arîm√] َحِريم zamîri [hetekethu] َهَتَكْتُه

ma¡nâsınadır.
Fıkra-i mezbûre iltizâm ve mecâz-ı ¡aklî ve isti¡âre-i mekniyye ve cinâs-ı 

iştikâk ve terşîhi müştemildir.
.Murâd havâdis-i dehrdir [el-leyâlî] اَللََّياِلي
.tan ism-i fâ¡ildir[mudâfa¡at] ُمَداَفَعة [¡el-mudâfi] اَْلُمَداِفع
Mefhûm-ı kelâm: “Zikr olunan selâtîn-i ¡izâmın dest-i zamân tûmâr-ı 

hayâtlarını tayy eylemekle el-hâletü hâzihi a¡lâm-ı ¡ulûmu râfi¡ nevâ™ib-i 
dehrin perdesini çâk ve hürmetini intihâk eylediği hârîm-i ¡ulûmdan mesâ™ib 
ü nevâzili müdâfi¡ hâmî vü muhâfız kalmadı.”

اِمُتوَن ِباْلِعْلِم َوِبطُالَِّبِه َواْلَقاِئُلوَن ِبَدْوَلِة اْلَجْهِل َوأَْحَزاِبِه  “َبْل َزَعَم الشَّ
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َماَن ِبِمْثِلِهْم الَ َيُجوُد ِإنَّ الزَّ

َوِإنَّ َوْقًتا َقْد َمَضى الَ َيُعوُد

اِمُتوَن -ten ki bir adamın musîbetine ferah[şemâtet] َشَماَتة [eş-şâmitûne] اَلشَّ
nâk olmak ma¡nâsınadır, ism-i fâ¡ildir.

 in cem¡idir, cemâ¡at yâhûd nâsır ve mu¡în[izb√] ِحْزب [el-a√zâb] اَْلَْحَزاب
ma¡nâsınadır.

.e râci¡dir[selâ†în] َسالَِطين zamîri [mi&lihim] ِمْثِلِهْم
َيُجوُد  [cûd] ُجود dan müstakbel-i menfîdir. Burada[cûd] ُجود [lâ yecûdu] الَ 

 ma¡nâsına haml olunsa [™se«â] َسَخاء ma¡nâsına mahmûldür. Zîrâ [™i¡†â] ِإْعَطاء
emsâlleri olup lâkin zamân-ı buhlünden nâşî hayyiz-i vücûda ityân eylemez 
mefhûmunu müş¡ir olmakla garaza münâfî olur, niteki Mu†avvel’de َماَن  ِإنَّ الزَّ
.mısrâ¡ında îhâm-ı mezbûru iş¡âr eylemiştir ِبِمْثِلِه َلَبِخيُل

 .ma¡nâsınadır [lâ yerci¡u] الَ َيْرِجُع [lâ ye¡ûdu] الَ َيُعوُد
Mefhûm-ı kelâm: “Belki ¡ilm-i şerîfin ve tullâbının vech-i mezkûr üzere 

dûçâr oldukları nevâ™ib ü mesâ™iblerine şemâtet ve devlet-i cehl ve şevket-i 
a¡vân u ahzâbıyla tefâhur ve bekâ™ vü devâmına hükm eden kimseler min-
ba¡d-i zamân o mürevvic-i bâzâr-ı ¡ilm ü ¡irfân olan selâtînin emsâlini ityân 
eylemez ve ¡ilmin ve erbâbının revnak u revâc buldukları vakt-i mâzî bir 
dahi ¡avdet kılmaz diye zu¡m eylediler.”

Fıkra-i mezbûrede kâ™in isti¡âre ve mecâz-ı ¡aklî ve iltizâm ma¡lûm-ı 
a¡lâmdır.

ّدِ َجاِلًبا ُحُتوَفُهْم” ْهُر ُمَراِغًما أُنُوَفُهْم َوَتَبيََّن اْلَْمُر ِبالّضِ “َفَردَّ َعَلْيِهُم الدَّ

.a râci¡dir[â™ilûn…] َقاِئُلوَن ve [şâmitûn] َشاِمُتوَن zamîri [aleyhim¡] َعَلْيِهْم
ْهر .fi¡linin fâ¡ilidir [redde] َردَّ [ed-dehr] اَلدَّ
اْلَْنِف ten ism-i fâ¡ildir. Ve[murâπamet] ُمَراَغَمة [el-murâπim] اَْلُمَراِغم  ُمَراَغَمُة 

[murâπametu’l-enf] burnunu toprağa sürdürmek ma¡nâsınadır, tezlîl ve 
tahkîrden kinâyedir.

.ma¡nâsınadır [ahere@] َظَهَر [tebeyyene] َتَبيََّن
 fi¡linin fâ¡ilidir yâhûd [tebeyyene] َتَبيََّن .Hâl ve şân demektir [el-emr] اَْلَْمر

 e[dehr] َدْهر müte¡addî olmakla mef¡ûlüdür. Zamîr fâ¡il-i [tebeyyene] َتَبيََّن
râci¡dir.

.den ism-i fâ¡ildir[celb] َجْلب [el-câlib] اَْلَجاِلب
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 in cem¡idir ki[atf√] َحْتف (â-yı mühmele-i mazmûme ile√) [el-√utûf] اَْلُحُتوف
helâk ma¡nâsınadır.

Fıkra-i mezbûre mecâz ve tersî¡ ve iltizâmı hâvîdir.
Mefhûm-ı kelâm: “Gerçi şâmitûn öylece zu¡m u i¡tikâd eylediler, lâkin 

zamân o makûle bed-gümân nâdânların ragmen li-unûfihim zu¡mlarını sarf 
u tahvîlden başka kendilerini tezlîl ü tahkîr belki dâ™u’l-u∂âl-ı hased ile 
kahr u tedmîrlerini celb için hilâf-ı me™mûllerini izhâr eyledi.

َلِع ِبَنَفاِق اْلَْسَواِق” تَِّفاِق َوَتَباَشَر أَْرَباُب ِتْلَك الّسِ “َفَطَلَع ُصْبُح النُّْجِح ِمْن آَفاِق ُحْسِن اْلِ

Fâ-yı َفَطَلَع [fe-†ala¡a] tefsîriyyedir.
.Fevz ve zafer ma¡nâsınadır (nûn-ı mazmûme ile) [√en-nuc] اَلنُّْجح
.un cem¡idir ki etrâf ve cihâta denir[…uf] أُْفق […âfâ] آَفاق
 dan mâzîdir, müjdeleşmek[tebâşur] َتَباُشر kelimesi [tebâşere] َتَباَشَر

ma¡nâsınadır.
َلع  in cem¡idir ki ticâret mâlına[sil¡at] ِسْلَعة (sîn’in kesriyle) [¡es-sila] اَلّسِ

denir, ِبَضاَعة [bi∂â¡at] gibi.
.Revâc ma¡nâsınadır (vezninde [se√âb] َسَحاب) […en-nefâ] اَلنََّفاق
.un cem¡idir; murâd sûk-ı ¡ilmdir[…sû] ُسوق […el-esvâ] اَْلَْسَواق
Fıkra-i mezbûre nev¡-i tersî¡ ve mecâz ve isti¡âreyi müştemildir.
Mefhûm-ı kelâm: “Zamân eşhâs-ı mezbûreyi redd edip erbâb-ı ¡il-

min matlûblarına fevz ü zafer sabâhı hüsn-i ittifâkiyye-i dehr-i feleki-
nin ¡âfâkından tâli¡ ü ¡ayân ve bâzâr-ı ¡ilm ashâbı metâ¡-ı kesâd-zede-i 
¡ulûmlarının revâc u iştihârıyla mütebeşşir ü şâdân oldular.

“َوَناَهَض ُمُلوَك اْلَعْدِل ِلَتْنِفيِذ اْلَْحَكاِم َماِلُك ِرّقِ اْلُعُلوِم َوِرَبَقِة اْلَكالَِم”

.tan ki mukâvemet ma¡nâsınadır, mâzîdir[munâha∂at] ُمَناَهَضة [∂nâhi] َناَهَض
.İmzâ™ ve te™sîr ma¡nâsınadır [≠et-tenfî] اَلتَّْنِفيذ
.te™vîlindedir [a√kâmu’l-¡ilm] أَْحَكاُم اْلِعْلِم [el-a√kâm] اَْلَْحَكام
.mef¡ûlüdür [mulûk] ُمُلوك ,fi¡linin fâ¡ilidir [nâhe∂a] َناَهَض lafzı [mâlik] َماِلك
ّق .Ubûdiyyet vechiyle olan milke denir¡ (râ-i meksûre ile) [……er-ri] اَلّرِ
َبَقة  Boyna bağladıkları ipe denir. Burada (râ’nın kesriyle) [er-ribe…at] اَلّرِ

-olaydı, sebk-i nazm iki vechile eltaf olur idi; zâhiren yine nüs [ra…abet] َرَقَبة
ha öyle olup lâkin tahrîf olunmuştur.
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Fıkra-i mezbûre isti¡âre ve cinâs-ı iştikâk ve zikr-i memdûha hüsn-i ta-
hallus san¡atlarını müştemildir.

Mefhûm-ı kelâm: “Ahkâm-ı ¡ilmin min ba¡d ke-mâ fi’l-esbak tenfîz ü 
icrâsı zımnında rıkk-ı ¡ulûma ve rakabe-i kelâma mâlik olan zât-ı mülûk 
¡adle mürâca¡at u kıyâm eyledi.”

َياِلي َقَمُر َبَراِقِع التََّراُفِع َوالتََّعاِلي َعاِقُد أَْلِوَيِة ُفنُوِن  ُة َوْجِه اللَّ ْسالَِم ُغرَّ “بُْرَهاُن اْلََساِطيِن اْلَْعالَِم ُسْلَطاُن َسالَِطيِن اْلِ
َط آَذاِن  َد أَْعَناِق اْلَبَراَيا ِبالتَّْحِقيِق َطْوَق اْمِتَناِنِه ُمَقّرِ َها ُمَقّلِ َها َشاِهُر ُسُيوِف اْلَعْدِل ِبَرّدِ اْلِغَراِر ِإَلى اْلَْجَفاِن ِبَسّلِ اْلِعْلِم ُكّلِ

ُدُه” ُد اْلُمْلِك َوُمَشّيِ يُن َوُمَؤيُِّدُه ُمَسّدِ ُد الّدِ َياِلي َعَلى َما َبَلَغ اْلَمَساِمَع ُشنُوُف َبَياِنِه ُمَمّهِ اللَّ

.Huccet ma¡nâsınadır [burhân] بُْرَهان
 in cem¡idir, direğe denir, sütûn[us†uvânet] أُْسطَُواَنة [el-esâ†în] اَْلََساِطين

ma¡nâsınadır.
 in cem¡idir; burada murâd sâdât olmak[alem¡] َعَلم [el-a¡lâm] اَْلَْعالَم

muhtemeldir.
Bu fıkra tersî¡-i bedî¡ ve cinâs ve iltizâmı hâvîdir.
.Mürûr eyledi [¡berâ…i] َبَراِقع
 .den tefâ¡uldür[uluvv¡] ُعُلّو [et-te¡âlî] اَلتََّعاِليten ve[rif¡at] ِرْفَعة [¡et-terâfu] اَلتََّراُفع
Bu fıkra cinâs-ı musahhafı müştemildir. Ve غرة [πurret]i ليالي [leyâlî]ye 

izâfe hüsn-i belâgattir.
.den ki bağlamak ma¡nâsınadır, ism-i fâ¡ildir[a…d¡] َعْقد [â…id¡] َعاِقد
.nın cem¡idir ki bayrağa denir[livâ] ِلَوا [el-elviyet] اَْلَْلِوَية
َها .te™kîddir [kullihâ] ُكّلِ
Bu fıkra mübâlaga ve isti¡âre-i mekniyye-i tasrîhiyyeyi hâvîdir.
اِهر .den ki kılıç sıyırmak ma¡nâsınadır, ism-i fâ¡ildir[şehr] َشْهر [eş-şâhir] اَلشَّ
 Kılıca denir. Ve uykuya (πayn-ı mu¡ceme-i meksûre ile) [el-πirâr] اَْلِغَرار

denir.
 .in cem¡idir, kılıç kınına ve göz kapağına denir[cefn] َجْفن [el-ecfân] اَْلَْجَفان

Bu fıkrada bu iki ma¡nâ dahi be-mahaldir. 
Bu fıkra te™kîd ve îhâm-ı tenâsüb ve mukâbele ve isti¡âreyi hâvîdir.
 den ki boyuna kılâde geçirmek[ta…lîd] َتْقِليد [el-mu…allid] اَْلُمَقّلِد

ma¡nâsınadır, ism-i fâ¡ildir.
.un cem¡idir, boyuna denir[…unu¡] ُعنُق […el-a¡nâ] اَْلَْعَناق
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.in cem¡idir, mahlûk ma¡nâsınadır[beriyyet] َبِريَّة [el-berâyâ] اَْلَبَراَيا
.Boyuna geçirilen halkaya denir (vezninde […şev] َشْوق) […av†] َطْوق
ْمِتَنان  ile tahkîk hüsn-i [mu…âllid] ُمَقّلِد ,İhsân ma¡nâsınadır [el-imtinân] اَْلِ

mukâbeledir. 
Ve bu fıkra mübâlagayı ve isti¡âreyi müştemildir.
ط  ,ten ki kulağa küpe geçirmek ma¡nâsınadır[†ta…rî] َتْقِريط [†el-mu…arri] اَْلُمَقّرِ

ism-i fâ¡ildir; burada tezyîn murâddır.
 ,veznindedir [minber] ِمْنَبر ın cem¡idir ki[¡misma] ِمْسَمع [¡el-mesâmi] اَْلَمَساِمع

kulağa denir.
نُوف  in cem¡idir ki şîn-i meksûre iledir, salkım[şinf] ِشْنف [eş-şunûf] اَلشُّ

küpeye denir; murâd zînettir. Ve ُشنُوف [şunûf] ط  lafzının [†mu…arri] ُمَقّرِ
mef¡ûlüdür.

Bu fıkra isti¡âre ve mürâ¡ât-ı tanzîri müştemildir.
د  den ism-i fâ¡ildir ki düzeltmek[temhîd] َتْمِهيد [el-mumehhid] اَْلُمَمّهِ

ma¡nâsınadır.
 takviyet [te™yîd] َتْأِييد ,den ism-i fâ¡ildir[te™yîd] َتْأِييد [el-mu™eyyid] اَْلُمَؤيِّد

ma¡nâsınadır; ُمَؤيِّد [mu™eyyid] ve د  kelimeleri memdûhunun [mumehhid] ُمَمّهِ
elkâbına işârettir.

د  den ism-i fâ¡ildir, haleli izâle ile takvîm[tesdîd] َتْسِديد [el-museddid] اَْلُمَسّدِ
edici demektir.

.den ism-i fâ¡ildir ki terfî¡ ma¡nâsınadır[teşyîd] َتْشِييد [el-muşeyyid] اَْلُمَشّيِد
Mefhûm-ı kelâm: “Pâdişâh-ı müşârünileyh vech-i zamânın sabâhu’l-

hayrı ve felek-i ¡ulüvv ü rif¡atin mâhı ve cümle-i fünûn-ı ¡ulûm livâlarının 
¡âkidi ve mesâ™ib ü belâyâ terâkümüyle dîdelerde hasret olan hâb-ı râhatı 
bast-ı emn ü ¡âsâyişle gözlere yâhûd fiten ü ihtilâlâttan nâşî dâ™imâ meşhûr 
u meslûl olan kılıçları muktezâ-yı emn ü emân üzere kınlara redd ü ircâ¡ 
eylemek zımnında tîg-i ¡adâletin şâhiri ve ¡ale’t-tahkîk ¡âmme-i halâyık 
gerdanlarına tavk-ı ihsân u ifdâlın mukallidi ve mecmû¡-ı ezmine âzânını 
cemî¡-i mesâmi¡-i ehl-i cihâna bâlig ya¡nî kâffe-i enâm ¡indinde şâyi¡ ü 
ma¡rûf olduğu üzere zînet-i beyânıyla müzeyyin ve dîn-i mübîni müsehhil 
ü mukavvî ve mülk-i güzîni mukavvim ü muslih ü munazzim olan zâttır.” 

Ta¡bîrât-ı mezkûrede olan envâ¡-ı belâgat u cezâlet vâreste-i külfe-i 
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işârettir. el-Ebyât:
َمْوَلى ُمُلوِك اْلَْرِض َمْن ِفي َوْجِهِه

ِمْقَباُس نُوٍر أَيََّما ِمْقَباِس

Mü™ellif-i merhûma esnâ-yı medh ü senâda şevk ü tarab gelmekle nazm 
cihetine vüsûb eyledi ve ”اْلُقُلوِب َتْنِشيُط  اْلُْسُلوِب   nüktesine ve memdûhu “َتْغِييُر 
olan pâdişâh nazmen ve nesren medh ü tavsîfe sezâ olmak dakîkasına dahi 
işâreti mutazammındır.

 Seyyid ve mütevellî-i umûr (vezninde [mef¡al] َمْفَعل) [el-mevlâ] اَْلَمْوَلى
ma¡nâsınadır, mukaddem haberdir.

.ism-i mevsûldur, mu™ahhar mübtedâdır [men] َمْن
.Şu¡leye denir (vezninde [√mi§bâ] ِمْصَباح) [el-mi…bâs] اَْلِمْقَباس
 gerçi istifhâm [eyyu] أَيُّ .zâ™idedir [mâ] َما ,kelimesi sıfattır [eyyumâ] أَيَُّما

içindir, lâkin böyle mahallerde kemâliyyete ve ¡azamete dâll olur. Meselâ 
ِة ,denir َرأَْيُت َرُجالً أَيَّ َرُجٍل َوأَيََّما َرُجٍل ُجوِليَّ .ma¡nâsınadır َكاِمٌل ِفي الرُّ

Mefhûm-ı beyt: “O cemâlinde nûrun şu¡le-i ¡azîmesi lâmi¡ olan zât 
cümle-i mülûk-i arzın seyyid ü eşrefidir yâhûd cümlesinin veliyyü’l-emridir 
ki şehinşâh demek olur.”

َبْدٌر ُمَحيَّا َوْجِهِه اْلَْسَنى َلَنا

ْبَراِس ُمْغٍن َعِن اْلَقَمَرْيِن َوالنِّ

.takdîrindedir ُهَو َبْدر [bedr] َبْدر
.Yüzden zâhir olan yere denir (vezninde [ureyyâ&] ثَُريَّا) [el-mu√ayyâ] اَْلُمَحيَّا
 lafzından ef¡al-i tafdîldir, pek ziyâlı ve enver [™senâ] َسَناء [el-esnâ] اَْلَْسَنى

demektir.
-dan ism-i fâ¡ildir, gınâ™ ve kifâyet verici demek[™iπnâ] ِإْغَناء [muπnin] ُمْغٍن

tir. Aslı ُمْغِني [muπnî] idi.
 [amer…] َقَمر .den ¡ibârettir[amer…] َقَمر ve [şems] َشْمس [el-…amereyni] اَْلَقَمَرْيِن

müzekker olmakla taglîb olundu.
ْبَراس  Çerâga denir. Ve bu tedennî (nûn-ı meksûre ile) [en-nibrâs] اَلنِّ

tarîkine mebnîdir. 
Mefhûm-ı beyt: “Pâdişâh-ı müşârünileyh bir bedr-i tâmmdır ki 

ziyâdesiyle muzî™ vü tâb-dâr olan cemâli bizlere şems ü kamerden ve sâ™ir 
şu¡le-dâr olan çerâglardan mugnîdir.”
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ِمْن أُْسَرٍة َشُرَفْت َوَجلَّْت َواْعَتَلْت

َعْن أَْن يَُقاَس َعالَُؤَها ِبِقَياِس

.Kavm ve cemâ¡ate denir (hemzenin zammıyla) [el-usret] اَْلُْسَرة
 ِإْعَتَلْت den ve[celâl] َجالَل [ve cellet] َجلَّْت ten ve[şerâfet] َشَراَفة [şerufet] َشُرَفْت

[i¡telet] ِإْعِتالَء [i¡tilâ™]dan mâzîlerdir. َجالَل [celâl] ululuk ve ِإْعِتالَء [i¡tilâ™] yücel-
mek ma¡nâsınadır. 

Beyt-i merkûm cinâs-ı iştikâkı ve cinâs-ı hattı ve ıttırâdı ve mürâ¡at-ı 
nazîri müştemildir.

Mefhûm-ı beyt: “Şâh-ı müşârünileyh bir hânedândan neş™et eyledi ki ez-
kadîm şerîf ü celîl ü ¡âlî olup ve rif¡at u ¡ulâsı bir kıyâsla kıyâs olunmaktan 
¡âlîdir.”

َرَوُوا اْلِخالََفَة َكاِبًرا َعْن َكاِبٍر

ِبَصِحيِح ِإْسَناٍد ِبالَ ِإْلَباِس

 e[el-usret] اَْلُْسَرة ten mâzî-i cem¡dir, zamîri[rivâyet] ِرَواَية [revev] َرَوْوا
râci¡dir.

.mef¡ûlüdür [el-«ilâfet] اَْلِخالََفة
.azîm ma¡nâsınadır¡ [kâbir] َكاِبر .fâ¡ilden hâldir [kâbiren] َكاِبًرا
ِإْسَناٍد  [isnâd] ِإْسَناد .sebkindedir ِبِإْسَناٍد َصِحيٍح terkîbi [bi-§a√î√i isnâdin] ِبَصِحيِح 

nisbet eylemek ma¡nâsınadır.
 َتْدِليس Müştebih kılmak ma¡nâsınadır ki (hemze-i meksûre ile) [ilbâs] ِإْلَباس

[tedlîs] dahi denir.
Mü™ellif hânedân-ı memdûhun hilâfet-i mevrûselerini mütedeyyin ve 

müteşerri¡ olup ve şerâfet-i haseb ve asâlet-i nesebleri kaviyyü’l-erkân 
olmakla tarîka-i tahdîs üzere îrâd eyledi. ِرَواَية [rivâyet] ve ِإْسَناد [isnâd] ve 
 kelimeleri َعْن in edâtı olan[an¡anet¡] َعْنَعَنة ve [ilbâs] ِإْلَباس ve [√a√î§] َصِحيح
muhaddisîn ıstılâhâtındandır. 

Bu fıkra i™tilâfu’l-lafz bi’l-lafz bedî¡asını müştemildir.
Mefhûm-ı beyt: “O hânedân-ı refî¡ ve dûdmân-ı menî¡ ashâbı hilâfeti 

reyb ü iştibâh u ihtilâttan müberrâ ve şüzûz u ta¡lîlden mu¡arrâ isnâd-ı sahîh 
ve nisbet-i sarîhle mu¡an¡an ve bi-gayr-i inkıtâ¡ ittisâl-i kâmil ile mu¡anven, 
kâbiren ¡an kâbirin nakl ü rivâyet ya¡nî bu tarîka ile mazhar-ı vedî¡a-i hilâfet 
ve mütesaddî-i emr-i saltanat oldular.”
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َفَرَوى َعِليٌّ َعْن َرُسوٍل ِمْثَل َما

َيْرِويِه يُوُسُف َعْن ُعَمْر ِذي اْلَبْأِس

.kelimesinde fâ” tafsîliyyedir [fe-revâ] َفَرَوى
َيْرِويِه َما   ُعَمر masdariyyedir ve zarûret-i vezn için [mâ] َما terkîbinde ِمْثَل 

[¡umer] kelimesi iskân olundu.
.Heybet ve satvet ma¡nâsınadır (bâ-yı muvahhade ile) [be™s] َبْأس
Mefhûm-ı beyt: “Hilâfeti ¡Alî, Resûl’den rivâyet eyledi, Yûsuf’un be¡s 

ve satvet sâhibi ¡Ömer’den rivâyet eylediği gibi.” 
¡Alî dediği Emîr Şemsuddîn ile mülakkabdır; hânedân-ı merkûmdan 

ibtidâ ¡unvân-ı saltanatla mu¡anven olan budur. Hilâfeti pederi Resûl’den 
telakkî eyledi. Ve Resûl ki ismi Mu√ammed b. Hârûn b. Ebu’l-Fet√ el-
Cefnî el-∏assânî’dir ki onlara Âl-i Cefne ıtlâk olunur, mülûk-i ∏assân 
neslindendir, evlâdına Benî-Resûl ıtlâk olunur. Merkûm Resûl, Baπdâd’da 
¡Abbâsiyye’den Musta¡§im billâh Halîfe’nin hizmetinde olup etrâf u 
aktâra sefâretle irsâl eylemekle Resûl ile mülakkab olmıştu. Halîfe-i 
müşârünileyhten ahz-ı niyâbetle Yemen memleketinde emîr oldu ve dev-
letleri nesl ü zürriyyetlerine intikâl ederek âhirleri Mes¡ûd ~alâ√addîn’de 
müntehî ve münkazî oldu. Bunlardan sonra ‰âhiriyye Devleti zuhûr eyledi. 
Ve Emîr ¡Alî Şemsuddîn’den oğlu Melik Man§ûr ¡Ömer ve ondan sonra 
oğlu Melik Mu@affer Yûsuf vâris-i hilâfet oldu. Bunların tafsîlâtı Yemen 
târîhinde mebsûttur.

َوَرَواُه َداُوٌد َصِحيًحا َعْن ُعَمْر

َوَرَوى َعِليٌّ َعْنُه ِلْلُجالَِّس

ve [Dâvûd] َداُود
.Yine zarûret için münevven ve sâkin olundu [Umer¡] ُعَمر
 َمْرِوّي zamîri hilâfete râci¡dir, masdariyyeti hasebiyle yâhûd [revâhu] َرَواُه

[mervî] te™vîliyle.
 .in cem¡idir, tetmîmdir[câlis] َجاِلس (cîm-i mazmûme ile) [el-cullâs] اَْلُجالَّس
Zikr olunan Yûsuf’un on iki nefer oğulları var idi. Kendinden sonra Me-

lik Eşref nâm oğlu bir müddet câlis-i mesned-i imâret olup atvârı nâ-be-câ 
olmakla birâderi Melik Mu™eyyed Dâvûd nez¡ edip yirmi beş sene müs-
takillen mesned-nişîn-i hilâfet oldu. Begâyet fâzıl ve kâmîl ve muhibb-i 
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¡ulemâ™ idi. Binâ™en¡aleyh pederinden rivâyet eylememekle ceddine isnâd 
olundu. Ve َصِحيًحا kaydı cümlenin bey¡at ve kabûlüne ve kendinin kemâl-i 
istihkâkına işârettir. Ve kütüb-i hadîsten ~a√î√-i Dâvûd’a dahi telmîh-i 
latîf vardır. Ve Dâvûd’un beş oğlu var idi. Melik Mucâhid ¡Alî sâ™irinden 
müsta¡idd olmakla vâris-i emânet-i hilâfet oldu.

َوَرَواُه َعبَّاٌس َكَذِلَك َعْن َعِلي

َوَرَواُه ِإْسَماِعيُل َعْن َعبَّاِس

Ve Melik Mucâhid ¡Alî vefâtından sonra oğlu Melik Ef∂al ¡Abbâs ve 
ondan sonra oğlu memdûh-ı mü™ellif Melik Eşref Mumehhiduddîn ve 
Mü™eyyidü’l-İslâm İsmâ¡îl vâris oldu. Mü™ellif onun zamânında Yemen’e 
varıp ¢âmus’u onun ismine telhîs ve ihdâ eyledi. Begâyet ¡âlim ve kâmil 
ve muhibb-i ¡ulemâ™, kerîm ve halûk idi.

“َتُهبُّ ِبِه َعَلى ِرَياِض اْلُمَنى ِريَحا َجنُوٍب َوَشَماٍل َوَتِقيُل ِبَمَكاِنِه َجنََّتاِن َعْن َيِميٍن َوِشَماٍل”

-dan muzâri¡dir ki yel es[hubûb] ُهُبوب (hâ’nın zammıyla) [tehubbu] َتُهبُّ
mek ma¡nâsınadır.

.kelimesinin zamîri Melik Eşref’e râci¡dir; bâ™ sebebiyyedir [bihi] ِبِه
[meniyyet] َمِنيَّة Cem¡-i (mîm’in zammı ve elifin kasrıyla) [el-munâ] اَْلُمَنى

tir ki temennâ olunan matlabdır.
 in tesniyesidir, müte¡âtıfeyn-i[√rî] ِريح (râ-i meksûre ile) [rî√â] ِريَحا

âtiyeyne muzâftır ki َجنُوب [cenûb] ve َشَمال [şemâl]dir; ¡âmmın hâssa izâfeti 
kabîlindendir.

Bu fıkra isti¡âre ve şibh-i tefvîki mutazammındır.
 den muzâri¡dir; burada ikâmet[me…îl] َمِقيل ve [ayl…] َقْيل [te…îlu] َتِقيُل

ma¡nâsınadır.
.zamîri memdûha râci¡dir [bi-mekânihi] ِبَمَكاِنِه
 [şimâl] ِشَمال ve [yemîn] َيِمين .in tesniyesidir[cennet] َجنَّة [cennetâni] َجنََّتاِن

sağ ve sol cihetleridir. شمال kelimeleri şîn’lerin fethi ve kesriyle kırâ™at olu-
nursa, beynlerinde cinâs-ı tâmm olur ve eğer fasîh üzere ريح fethle ve cihet-i 
kesriyle olursa cinâs-ı muharref yâhûd hattî olur ve âyet-i kerîmeye iktibâs 
bî-iltibâstır.

Mefhûm-ı kelâm “Şâh-ı müşârünileyh sebebiyle riyâz-ı metâlib-i 
¡ulemâya cenûb ve şimâl yelleri esip ya¡nî her taraftan esbâb-ı tâb u tarâvet 
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târî vü sârî ve onun mekânında sağ ve soldan iki cennet kâ™im olur, ya¡nî 
meclisinde aslâ eser-i küdûret olmayıp dost ve düşmana ve mîr ü gedâya 
huzûru hayr-ı mahz ve nef¡-i sırf olup kendileri cümleten izhâr-ı vech-i bişr 
ü sürûr ederler.”

ْرَفاِق أَْوِدَيُة َعَواِرِفِه” “َوَتْشَتِمُل َعَلى َمَناِكِب اْلَفاِق أَْرِدَيُة َعَواِطِفِه َوَتِسيُل ِطالَُع اْلَْرِض ِلْلِ

 den muzâri¡dir, libâsa sarılıp bürünmek[iştimâl] ِإْشِتَمال [teştemilu] َتْشَتِمُل
ma¡nâsınadır.

.in cem¡idir ve omuza denir[menkib] َمْنِكب [menâkib] َمَناِكب
 lafzının cem¡idir belden yukarıyı setr eden [™ridâ] ِرَداء [el-erdiyet] اَْلَْرِدَية

libâsa denir.
.in cem¡idir, rahm ve şefkat hasletine denir[â†ifet¡] َعاِطَفة [el-¡avâ†if] اَْلَعَواِطف
.dan muzâri¡dir[seyelân] َسَيالَن [tesîlu] َتِسيُل
.Bir nesnenin dolusuna denir (vezninde [kitâb] ِكَتاب) [¡ilâ†] ِطالَع
ْرَفاق .Nef¡ ve lutf ma¡nâsınadır (vezninde [ikrâm] ِإْكَرام) […el-irfâ] اَْلِ
.cem¡idir [vâdî] َواِدي [el-evdiyet] اَْلَْوِدَية
.in cem¡idir, ¡atiyye ve ihsâna denir[arifet¡] َعاِرَفة [el-¡avârif] اَْلَعَواِرف
Fıkra-i merkûme isti¡âre-i mekniyye vü tahyîliyye vü terşîhiyye ve tersî¡ 

ve cinâs-ı lâhıkı hâvîdir. 
Mefhûm-ı kelâm: “O pâdişâhın şefkat ü merhamet ridâları cümle-i âfâk 

u aktârın menâkibleri üzere mülteff ü müştemil ya¡nî birr ü lutf u inâyetleri 
cemî¡-i cihâna ¡âmm u şâmil ve ¡atâ™ vü ihsânı vâdîlerinin mâdde-i hayât 
olan su gibi idrâr u in¡âmları kâffe-i ¡ibâda nef¡ için yerler dolusunca cârî 
vü sâ™il olmaktadır.”

“َوَتْشَمُل َرْأَفُتُه اْلِبالََد َواْلِعَباَد َوَيْضِرُب ُدوَن اْلِمَحِن َواْلَْضَداِد اْلُجَنِن َواْلَْسَداِد”

.dan muzâri¡dir[şumûl] ُشُمول [teşmelu] َتْشَمُل
ْأَفة .Esirgemeğe ve mihrübânlığa denir [er-re™fet] اَلرَّ
.dan muzâri¡dir[arb∂] َضْرب [ya∂ribu] َيْضِرُب
 ma¡nâsından müste¡âr [ubul…] ُقُبل Burada (dâl-ı mazmume ile) [dûne] ُدون

ام ve [emâm] أََمام  ma¡nâsından [arîb…] َقِريب ma¡nâsına olmak [uddâm…] ُقدَّ
ercahtır.

.in cem¡idir[mi√net] ِمْحَنة (vezninde [ineb¡] ِعَنب) [el-mi√en] اَْلِمَحن
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 ın cem¡idir, muhâlif ma¡nâsınadır; düşman[ıdd∂] ِضّد [el-a∂dâd] اَْلَْضَداد
murâddır.

 in cem¡idir, perdeye ve[cennet] ُجنَّة (vezninde [urad§] ُصَرد) [el-cunen] اَْلُجَنن
kalkana denir; murâd vikâyedir ki hıfz edecek nesnedir.

.in cem¡idir[sedd] َسّد (hemzenin fethiyle) [el-esdâd] اَْلَْسَداد
Mefhûm-ı kelâm: “Şâh-ı müşârünileyhin rahm ü re™feti ¡âmme-i bilâd 

u ¡ibâda ¡âmm u şâmil olup mülküne ve sükkân-ı vezîr-destânına tetarruk 
u istîlâ™ dâ¡iyesinde olan erbâb-ı bagy u tugyân ve ashâb-ı zulm ü ¡udvân 
önlerine envâ¡-ı hucub ü havâciz ile hâ™il ü mâni¡ olmakla âfât u ¡âhât 
müsâdemesinden hıfz u himâye eder.”

Fıkra-i merkûme tersî¡ ve kinâye ve iltizâmı müştemildir.

اْلَبْحِر اْلَْخَضِر ِإالَّ  ْهِر ِفي  َتْرَتِم َجَواِري الزَّ َفَواِئِدِه َوَلْم  ِتيَّاِر ِبَحاِر  ِبُمْلَتَطِم  اْلَبِليُغ ِسَوى ُسُكوِت اْلُحوِت  َيَسِع  “َوَلْم 
ِلَتَضاِهي َفَراِئِد َقالَِئِدِه”

.ten müstakbel-i meczûmdur[se¡at] َسَعة [¡lem yesa] َلْم َيَسْع
.mef¡ûlüdür [el-belîπ] اَْلَبِليغ
.balığa denir [ût√] ُحوت .fâ¡ilidir [sukûtu’l-√ût] ُسُكوُت اْلُحوِت
 ِإْلِتَطام [multe†im] ُمْلَتِطم .kelimesinde bâ™ zarfiyyedir [bi-multe†imi] ِبُمْلَتِطِم

[ilti†âm]dan ism-i fâ¡ildir, birbiriyle tokuşup şamarlaşıcı demektir.
.Dalgaya denir, mevc ma¡nâsına (vezninde [seyyâr] َسيَّار) [et-teyyâr] اَلتَّيَّار
.ın cem¡idir[ba√r] َبْحر [el-bi√âr] اَْلِبَحار
َتْرَتِم  lafzından müstakbel-i meczûmdur ve [™irtimâ] ِإْرِتَماء [lem tertemi] َلْم 

.atılmak ma¡nâsınadır [™irtimâ] ِإْرِتَماء
.in cem¡idir ve gemiye denir[câriyet] َجاِرَية [el-cevârî] اَْلَجَواِري
ْهر -dir, pek ak ve ber[ezher] أَْزَهر Cem¡-i (zâ-yı mazmûme ile) [ez-zuhr] اَلزُّ

rak demektir. Burada ُزْهٌر ِباْلُخنَِّس dan murâd[cevârî™u zuhrun] َجَواِرُئ  أُْقِسُم   ﴿َوالَ 
الية اْلُكنَِّس﴾  اْلُكنَِّس kerîmesinde mezkûr olan اْلَجَواِر   [el-cevâri’l-kunnes] اْلَجَواِر 
ile mua¡bber kevâkib-i seyyâreden hamse-i mütehayyiredir ki Zu√al ve 
Müşterî ve Mirrî« ve Zühre ve ¡U†ârid yıldızlarıdır; ric¡atleri olmakla ya-
taklarına ¡avdet eden âhûlara teşbîh olunup ُكنَّس [kunnes] ıtlâk olundu.

اْلَْخَضِر اْلَبْحِر   lafzına َتْرَتِم kelimesi ِفي terkîbinde [fi’l-ba√ri’l-a«∂ar] ِفي 
müte¡alliktir, Ba√r-i A«∂ar dediği Mu√î†-i Şarkî’dir ki Çin Denizi dedik-
leridir; burada murâd felektir. Bu ta¡bîr îhâm-ı tenâsübü mutazammındır 
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 .Teşâbüh ma¡nâsınadır [et-te∂âhî] اَلتََّضاِهي
Bu fıkra tersî¡ ve iltizâm ve mübâlaga ve isti¡âreyi müştemildir.
Mefhûm-ı kelâm: “Belîg ü fasîh zümresi mütelâtimetü’l-emvâc olan 

bahr-i ¡atâyası mevclerinde müstagrak olmalarıyla hûtun sükût-ı tabî¡îsi 
gibi sükûttan gayrı nesneye kâdir olmadılar.” 

Burada ُحوت [√ût] ta¡bîri dahi îhâm-ı tenâsübü mutazammındır. Ve 
kevâkib-i zâhire-i mezbûre bahr-i ahdar-ı feleke ancak kalâ™id-i ¡atâyâsında 
nazm eylediği ferâ™id-i lutf u ihsânına yâhûd kalâ™id-i eş¡âr u kelimâtında 
nazm eylediği ferâ™id-i ma¡ânî vü letâ™ifine müşâbehet ü müşâkelet taleb ü 
ümîdine atılırlar yâhûd ferâ™id-i merkûmeye müşâbehet iddi¡âlarına mebnî 
tahkîren sükkân-ı felek remy ü tard etmeleriyle atılırlar. Buna göre bahr-i 
ahdardan bahr-i a¡zam ve atılmalarından sukût-ı ¡aksleri irâde olunur. 

İnci kısmı bahrde olmakla bu fıkra ¡acîb îtilâfı ve dakîkayı müştemildir. 
Bi’l-âhere inci mesâbesinde kevâkib-i mezbûreyi bahrden ihrâcla kalâ™idine 
nazm eylemesine mü™eddî olur.

َفاِئَن َجَواِهُرُه َوتُْزَهى ِباْلَجَواِري اْلُمْنَشآِت ِمْن َبَناِت اْلَخاِطِر َزَواِجُرُه” “َبْحٌر َعَلى ُعُذوَبِة َماِئِه َتْمَلُ السَّ

َبْحٌر [ba√r] َبْحر  takdîrinde olmakla ¡inde’l-cumhûr teşbîh-i belîg ve ُهَو 
¡inde’s-Sekkâkî isti¡âredir.

.ma¡nâsınadır [ma¡a] َمَع [alâ¡] َعَلى
.Suyun tatlılığına denir (ayn-ı mazmûme ile¡) [el-¡u≠ûbet] اَْلُعُذوَبة
-e râci¡dir. Bu ta¡bîrde ihtirâs san¡atı var[ba√r] َبْحر zamîri [mâ™ihi] َماِئِه

dır, zîrâ cevâhir suyu acı olan deryâdan zuhûr eder ve mübâlaga-i medhi 
müştemildir.

.den müstakbeldir[™mil] ِمْلء [temle™u] َتْمَلُ
َفاِئن  fi¡linin َتْمَلُ ,in cem¡idir, gemiye denir[sefînet] َسِفيَنة [es-sefâ™in] اَلسَّ

mef¡ûlüdür.
.inci kısmında gâlibdir [cevher] َجْوَهر fâ¡ilidir. Ve [cevâhiruhu] َجَواِهُرُه
.den ki iftihâr ma¡nâsınadır, muzâri¡-i mechûldür[zehv] َزْهو [tuzhâ] تُْزَهى
.in cem¡idir, gemiye denir[câriyet] َجاِرَية [el-cevârî] اَْلَجَواِري
 kelimesinden [™inşâ] ِإْنَشاء lafzından ki [™munşe] ُمْنَشأ [el-munşe™ât] اَْلُمْنَشآت

ism-i mef¡ûldür, cem¡dir, yelkenleri kalkmış gemi demektir. Ve câriye kıza 
denip ve münşe™ât mürtefi¡ât ma¡nâsınadır ki boy sürüp yal ü bal sâhibesi 
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demek olur. Ve ُمْنَشآت [munşe™ât] ihdâs ma¡nâsına olan ِإْنَشاء [inşâ™]dan ism-i 
mef¡ul olur ki murâd kasâ™id ü medhiyye ve َجَواِري [cevârî]den murâd ebkâr-ı 
mezâmîn olur, َبَناُت َخاِطر [benâtu «â†ir] mülâbesesiyle bu dakîka aglebdir. Ve 
bunlarda olan îhâm-ı tenâsüb ve tevriye begâyet bedî¡dir.

َخاِطر .in cem¡idir[bint] ِبْنت [el-benât] اَْلَبَنات  den âsâr-ı[benâtu «â†ir] َبَناُت 
mübtekere-i fikr ü endîşe murâddır.

 dir, mütemevvic bahre denir; murâd[zâ«ir] َزاِخر Cem¡-i [zevâ«ir] َزَواِخر
bahr-i zâhir gibi mevâdd-ı ¡atâyâdır.

Mefhûm-ı kelâm: “Şâh-ı müşârünileyh gûyâ ki bir bahr-i ¡azîmdir ki 
suyunun tatlılığıyla ya¡nî ihsân hengâmında sûret-i beşâşet ü heşâşet ve 
lehce-i eryahiyyet izhârıyla cevâhir-i inâyâtı gemileri leb-rîz eder ve 
mevâdd-ı ¡atâyâsı şu¡arâ-yı vaktin kendisine takdîm ettiği benât-ı efkârları 
olan ebkâr-ı mezâmîni müştemil kasâ™id ü medhiyyeler ile kesb-i fahr u 
mübâhat ederler.”

Bu fıkrada memdûhun kemâl mertebe kerem ü semâhatine îmâ eyle-
miştir, zîrâ kendisi değil belki ¡atâyâsı bu resme mahallere isâbet ediyorum 
diye lisân-ı hâlle iftihâr ve ibtihâc eder.

اِفَدْيِن َوَبْهًرا” “َبرٌّ َساَل ِطالََع اْلَْرِض أَْوِدَيُة ُجوِدِه َوَلْم َيْرَض ِلْلُمْجَتِدي َنْهًرا َوَطاِمي ُعَباِب اْلَكَرِم يَُجاِري َنَداُه الرَّ

 .takdîrindedir, beyâbâna denir ُهَو َبرٌّ ,kelimesi bâ-yı meftûha iledir [berr] َبّر
Fıkra-i ûlâda vâki¡ َبْحر [ba√r] ile beyninde mukâbele vardır. Ve birr ü ihsân 
ma¡nâsından dahi sıfat olur, bu cihetle tevriyeyi müştemildir.

.dan mâzîdir[seyelân] َسَيالَن [sâle] َساَل
َيْرَض  dan müstakbel-i meczûmdur, zamîr-i[™ri∂â] ِرَضاء [ve lem yer∂a] َوَلْم 

fâ¡il َبّر [berr]e râci¡dir.
.Sâ™il ve tâlib ma¡nâsınadır [el-muctedî] اَْلُمْجَتِدي
 Irmağa denir. Ve sâ™ili men¡ eylemek (vezninde [ahr…] َقْهر) [en-nehr] اَلنَّْهر

ma¡nâsınadır. İki ma¡nâ dahi câ™izdir.
.Dolu ve mümteli™ ma¡nâsınadır [e†-†âmî] اَلطَّاِمي
.Seyl-i ¡azîme denir (vezninde [πurâb] ُغَراب) [el-¡ubâb] اَْلُعَباب
 tan muzâri¡dir, akışmak ve mu¡araza[mucârât] ُمَجاَراة [yucârî] يَُجاِري

ma¡nâlarınadır. Burada mu¡âraza ma¡nâsına olmakla îhâm-ı tenâsübü 
mutazammındır.
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 Atâ™ ma¡nâsınadır. Ve rutûbet-i kalîle¡ (nûn-ı meftûha ile) [en-nedâ] اَلنََّدا
ma¡nâsına olmakla burada tevriyeyi müştemildir.

اِفَدْيِن  Nehr-i Dicle vü Furât’a ıtlâk (tesniye bünyesiyle) [er-râfideyn] اَلرَّ
olunur, kesret-i menfa¡atleri sebebiyle; fi’l-asl ¡atâ™ ve menfa¡at ma¡nâsına 
olan ِرْفد [rifd]den me™hûzdur. Burada cem¡ bünyesiyle mazbût olan nüshaya 
i¡tibâr olunmaya.

 Gâlib olmak ma¡nâsınadır. Ve maglûb (vezninde [ahr…] َقْهر) [el-behr] اَْلَبْهر
ve ser-nigûn olmak ma¡nâsına da olur. Pes َوَبْهًرا kavli َيْغِلُبُهَما َغَلَبًة َبْهًرا أَْي   َوَيْبَهُرُهَما 
takdîrindedir. Ba¡zı nüshada nûn’la bu dahi َنْهًرا ¡unvânında mersûm olmakla 
o dahi kâbil-i tevcîhdir ki َنْهر [nehr] burada icrâ ma¡nâsına haml olunmakla 
hemîşe ¡âdet-i müstemirresi icrâ-yı nehr-i ihsân eylemektir demek olur.

Mefhûm-ı kelâm: “Şâh-ı müşârünileyh gûyâ ki berr-i beyâbân-ı vesî¡ü’l-
eknâftır ki dereler gibi cârî olan cûd u sehâsı arz dolusunca akıp sâ™il olanla-
ra i¡tâ™ husûsunda bi’n-nisbe ırmak mesâbesinde olan azca ¡atiyyeye yâhûd 
اِئَل َفالَ َتْنَهْر﴾ ا السَّ -kavl-i şerîfine imtisâlen sâ™il ü tâlibi men¡ ü mahrûm eyle ﴿َوأَمَّ
meğe râzî olmaz. Ve kerem ü in¡âm cihetinde dereleri dolduran seyl-i ¡azîm 
sıfatında olmakla lutf u ¡atâyâsı yâhûd kereminin feyz ü eseri Dicle ve Furât 
nehrleriyle mücârât eylemekle onlara mezîd-i fazl u galebe ile gâlib ü fâ™ik 
olur.” 

Bu fıkralarda olan tenâsüb ve îtilâf ve îhâm ve selâmet-i ihtirâ¡ ve sâ™ir 
letâfet ma¡lûm-ı ehl-i reviyyettir.

ِتِه اْلَخْوُض” ُق َعْوُض َوالَ يُْعَطى اْلَماِهُر أََماَنُه ِمَن اْلَغَرِق ِإِن اتََّفَق َلُه ِفي لُجَّ “ِخَضمٌّ الَ َيْبُلُغ ُكْنَهُه اْلُمَتَعّمِ

 â-yı mu¡cemenin» [i∂amm»] ِخَضّم takdîrindedir. Ve ُهَو ِخَضمٌّ [i∂amm»] ِخَضمٌّ
kesriyle kerem ve ¡atâyâsı çok celîlü’l-kadr adama denir.

 Bir nesnenin gavr ve hakîkat ve (kâf-ı mazmûme ile) [el-kunh] اَْلُكْنه
nihâyetine denir.

ق -kun] ُكْنَهُه ,kelimesinin fâ¡ilidir [lâ yebluπu] الَ َيْبُلُغ […el-mute¡ammi] اَْلُمَتَعّمِ
hehu] mef¡ûlüdür. ق ق […mute¡ammi] ُمَتَعّمِ  tan ki derine dalmak[…te¡ammu] َتَعمُّ
ma¡nâsınadır, ism-i fâ¡ildir.

 Zamân-ı müstakbelde müsta¡mel olan (ayn-ı meftûha ile¡) [av∂u¡] َعْوُض
zurûftandır, َُّقط […a††] kelimesinin hilâfıdır, hergiz ma¡nâsınadır.

.kelimesinden muzâri¡-i mechûl-i menfîdir [™i¡†â] ِإْعَطاء [lâ yu¡†â] الَ يُْعَطى
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.nâ™ib-i fâ¡ilidir [el-mâhir] اَْلَماِهر
 bâbının iki mef¡ûlünden her biri أَْعَطْيُت ,mef¡ûl-i sânîsidir [emânehu] أََماَنُه

 olmak câ™iz olmakla terkîb-i mezbûr ¡ale’l-¡aks olmak dahi َمْفُعوُل َما َلْم يَُسمَّ َفاِعُلُه
mümkindir.

.Suya dalıp gitmeye denir (fethateynle) […el-πara] اَْلَغَرق
.tan mâzîdir ki min gayr-i kasd işlemeğe denir[…ittifâ] ِإتَِّفاق [ittefe…a] ِإتََّفَق
ة .Deryânın engin yerine denir (lâm-ı mazmûme iledir) [el-luccet] اَللُّجَّ
.Suya girmek ma¡nâsınadır (â-yı mu¡ceme ile») [∂el-«av] اَْلَخْوُض
Bu fıkralar mübâlaga ve iltizâm ve cinâs-ı lâhıkı müştemildir.
Mefhûm-ı kelâm: “O, bir kesîrü’l-¡atâ™, celîlü’ş-şân zâttır ki künh 

ü hakîkatine müte¡ammik ve dûr-endîş olan kimse ebedî vâsıl olamaz, 
kemâl-i ¡ulüvv ü rif¡atinden nâşî ve kesret-i ¡atâ™ vü ihsânına mebnî, nite-
ki ziyâdesiyle engin deryânın gavvâslar gavr-ı ka¡rına vâsıl olamazlar ve 
sibâhat ¡ilminde mâhir olan kimse ittifâkî lücce-i bahs-i hakîkatine dâhil 
olsa, ona garkdan emân verilmez ki elbette gark olup gider, ya¡nî her ne 
kadar zihn ü zekâ sâbihi olsa da mebhas-ı mâhiyyetinin rûh gibi ucunu 
bulamaz.” Burada ق  ta¡bîrlerinde olan mübâlaga ma¡lûmdur. Ve ِإتََّفَق ve اَْلُمَتَعّمِ
fıkra-i mezbûre gulüvvü muzatammındır.

ُحُب َفَتْمَلُ َمَزاَدَها” ِتِه السُّ “ُمِحيٌط َتْنَصبُّ ِإَلْيِه اْلَجَداِوُل َفالَ َيُردُّ ِثَماَدَها َوَتْغَتِرُف ِمْن ُجمَّ

.takdîrindedir [†huve mu√î] ُهَو ُمِحيط [†mu√î] [ُمِحيط]

.dan muzâri¡dir, dökülmek ma¡nâsınadır[in§ibâb] ِإْنِصَباب [ten§abbu] َتْنَصبُّ
.in cem¡idir, nehr-i sagîre denir[cedvel] َجْدَول [el-cedâvil] اَْلَجَداِول

.kelimesinden müstakbel-i menfîdir [redd] َرّد [lâ yeruddu] الَ َيُردُّ
.e râci¡dir[cedâvil] َجَداِول zamîri [imâdehâ&] ِثَماَدَها
-in cem¡idir ki fet[emed&] َثَمد (sâ-yı müsellese-i meksûre ile) [imâd&] ِثَماد

hateynle azca suya denir.
 ,tan ki suyu el ile çalıp almak ma¡nâsınadır[iπtirâf] ِإْغِتَراف [taπterifu] َتْغَتِرُف

muzâri¡dir.
ة  Mu¡zam (cîm-i mazmûme ve mîm-i müşeddede ile) [el-cummet] اَْلُجمَّ

ma¡nâsınadır.
ُحب  ın cem¡idir ki buluta[se√âb] َسَحاب (sîn’in zammıyla) [es-su√ub] اَلسُّ
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denir.
.a râci¡dir[su√ub] ُسُحب zamîri [mezâdehâ] َمَزاَدَها
 in cem¡idir; burada murâd[mezâdet] َمَزاَدة (mîm-i meftûha ile) [mezâd] َمَزاد

su taşıdıkları tulum ve kırbadır.
Mefhûm-ı kelâm: “O bir bahr-i muhîttir ki ona bi’n-nisbe cedâvil 

mesâbesinde olan mülûk-i sâ™ire tereddüd ü mürâca¡at edip her ne denli 
zâtında kesîr ü ¡azîm ise de kadr ü şânına nisbet kalîl ü hakîr olan pîşkeşlerini 
mekârim-i ahlâkından nâşî redd eylemeyip hüsn-i kabûle karîn eder. Ve 
bahr-i mu¡zam-ı ¡atâyâsından sehâb menzilinde olan sevâd-ı sekene-i âfâk-ı 
cihân istifâza vü igtirâf edip meşk ve kırbalarını ya¡nî ceyb ü himyânlarını 
memlû ederler.” 

.deryâdan istifâza eylemekle hüsn-i îtilâfı mutazammındır ,[se√âb] َسَحاب
Mü™ellif fıkra-i sâniye tertîbiyle pîşkeş getirenlere hüsn-ı ¡ivaz u mükâfât 

eylediğini iş¡âr eder.

ُدِعَي  َوِإْن  َحْضَرِتِه  ِإَلى  َحْمِلِه  ِفي  َوأََنا  َتَساَمى  ا  َلمَّ َماِء  السَّ ِإَلى  َسَما  الَِّذي  اْلِكَتاِب  ِبَهَذا  اْلَعاِلَي  َمْجِلَسُه  “َفأَْتَحْفُت 
ْأَماِء َواْلُمْهِدي ِإَلى ُخَضاَرٍة أََقلَّ َما َيُكوُن ِمْن أَْنَداِء اْلَماِء” ِباْلَقاُموِس َكَحاِمِل اْلَقْطِر ِإَلى الدَّ

 dan mütekellim mâzîdir, armağan eylemek[it√âf] ِإْتَحاف [et√aftu] أَْتَحْفُت
ma¡nâsınadır.

.den ki ¡ulüvv ma¡nâsınadır, mâzîdir[sumuvv] ُسُمّو lafzı [semâ] َسَما
.feleke denir [™semâ] َسَماء
 den ki kadr yücelmek ve mu¡âraza[tesâmî] َتَساِمي kelimesi [tesâmâ] َتَساَمى

eylemek ma¡nâsınadır, mâzîdir.
 [in] ِإْن terkîbinde َوِإْن ُدِعَي .a râci¡dir[kitâb] ِكَتاب zamîri [fî √amlihi] ِفي َحْمِلِه

vasliyyedir.
َي ,mâzî-i mechûldür [du¡iye] ُدِعَي َب ve [summiye] ُسّمِ  [lu……ibe] لُّقِ

ma¡nâsınadır.
 Zikr olunduğu üzere bahr ma¡nâsınadır. Mü™ellif bu [âmûs…] َقاُموس

kitâbını onunla tesmiye eyledi, bu cihetle îhâm-ı tenâsübü mutazammındır.
.in cem¡idir[a†ret…] َقْطَرة (âf-ı meftûha ile…) [el-…a†r] اَْلَقْطر
ْأَماء .Bahr-i ¡azîme denir [™ed-de™mâ] اَلدَّ
.dan ism-i fâ¡ildir[™ihdâ] ِإْهَداء [el-muhdiyy] اَْلُمْهِدي
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 ;Deryânın ismidir (â-yı mu¡ceme-i mazmûne ile») [el-«a∂âret] اَْلُخَضاَرة
te™nîs ve ¡alemiyyetle gayr-ı munsarıftır.

-lafzından ki çiğ ve şeb [nedâ] َنَدا (hemze-i meftûha ile) [™el-endâ] اَْلَْنَداء
nem ta¡bîr olunan rutûbete denir, cem¡dir. Ve mutlak rutûbet ma¡nâsına 
gelir.

Bu fıkra cinâs-ı müstevfâ ve cinâs-ı mutarraf ve hüsn-i tefrî¡ ü temsîl ve 
îtilâf ve iltizâm sanâyi¡ini mutazammındır.

Mefhûm-ı kelâm: “Pes ben bu kitâbı da ki evsâf-ı bedî¡a ile kadri ¡âlî yâhûd 
kavmin kitâblarına mu¡ârız ve mikdâr u mi¡yârlarını münâkız olmakla şânı 
¡ulüvv ü rif¡atte semâya peyveste vü müte¡âlî oldu, şâh-ı müşârünileyhin 
meclis-i vâlâlarına ihdâ vü ithâf eyledim ve ben bu kitâbımı ki her ne kadar 
¢âmûs ile müsemmâ ise de huzûr-ı şerîflerine haml ü îrâd husûsunda fi’l-
misl deryâya hâmil-i katre mesâbesinde olduğum bî-iştibâhtır.”

Mü™ellif bu teşbîhinde
َحاُب َوَما َلُه َكاْلَبْحِر يُْمِطُرُه السَّ

َفْضٌل َعَلْيِه ِلَنَُّه ِمْن َماِئِه

mazmûnuna telmîh eder. Kezâlik deryâya suyun nem ta¡bîr olunan 
rutûbetinden ekall rutûbet ihdâ eden adamın hâline bu hâlim mümâsildir.

َبُد َوِإْن َذَهَب ُجَفاًء َيْرَكُب َغاِرَب اْلَبْحِر ِاْعِتالًَء َوَما أََخاُف َعَلى اْلُفْلِك اْنِكَفاًء  “َوَها أََنا أَُقوُل ِإِن اْحَتَمَلُه ِمنِّي اْعِتَناٌء َفالزَّ
ُفُن ُرَخاًء” َوَقْد َهبَّْت ِرَياُح ِعَناَيِتِه َكَما اْشَتَهِت السُّ

أََنا أَُقوُل  kelimesi harf-i tenbîhtir. Türkîde ondan “işte” ile َها terkîbinde َها 
ta¡bîr olunur. أَُقوُل أََنا   işte ben derim” demektir. İsm-i işâretsiz mübtedâ“ َها 
vâki¡ olan zamîr-i münfasıla dâhil olmaz diye mü™ellif âhir-i kitâbda serd 
eylediği kâ¡ideye zâhiren bu muhâliftir. Nihâyet bu resme makâmât-ı 
hitâbiyyede musannifler ıstılâh makûlesinden ¡add eylemeleriyle mübâlât 
eylemiyorlar.

 burada [i√timâl] ِإْحِتَمال .a râci¡dir[kitâb] ِكَتاب zamîri [i√temelehu] ِإْحَتَمَلُه
kabûl eylemek ma¡nâsınadır.

ْعِتَناء  Bir nesnenin şânına ihtimâm ma¡nâsınadır yâhûd burada [™el-i¡tinâ] اَْلِ
 unvânında memdûhun kemâl-i hilm ü lutfuna işâret¡ ِإْحَتَمَلُه .te™vîlindedir ُمْعَتِنًيا
vardır.

َبد .Köpüğe denir (vezninde [ebed] أََبد) [ez-zebed] اَلزَّ
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.vasliyyedir [in] ِإْن terkîbinde [in ≠ehebe] ِإْن َذَهَب
 Sel suyu getirdiği hâr u hâşâk (cîm-i mazmûme ile) [™el-cufâ] اَْلُجَفاء

makûlesine denir ki selinti ta¡bîr olunur.
.ma¡nâsınadır [ya¡lâ] َيْعَلى [yerkebu] َيْرَكُب
.Yağrınıya denir [el-πârib] اَْلَغاِرب
.te™vîlindedir ُمْعَتِلًيا ,Mef¡ûl-i mutlaktır yâhûd fâ¡ilden hâldir [™i¡tilâ] ِإْعِتالَء
.Gemiye denir (fâ-yı mazmûme ile) [el-fulk] اَْلُفْلك
ْنِكَفاء .Tersine dönmek ma¡nâsınadır [™el-inkifâ] اَْلِ
.dan mâzî-i mü™ennestir[hubûb] ُهُبوب [hebbet] َهبَّْت
َياح -in cem¡idir, cem¡ sîgasıyla bâ¡is-i râhat ve müf[√rî] ِريح [√er-riyâ] اَلّرِ

red sîgasıyla mûcib-i ¡azâb u mihnet olan yelde müsta¡meldir, ke-mâ fi’l-
hadîsi: ”اَللَُّهمَّ اْجَعْلُه ِرَياًحا َوالَ َتْجَعْلُه ِريًحا“

.zamîri pâdişâha râci¡dir [inâyetihi¡] ِعَناَيِتِه
 dan mâzîdir ki şevk ve meyl ve muhabbet[™iştihâ] ِإْشِتَهاء [iştehet] ِاْشَتَهْت

ma¡nâsınadır.
َخاء .Latîf ve mülâyim yele denir (râ-i mazmûme ile) [™er-ru«â] اَلرُّ
Fıkra-i mezbûre cinâs-ı lâhık ve iltizâm ve isti¡âreyi ve temsîli ve َبُد ا الزَّ  ﴿أَمَّ

ُفُن” kerîmesine iktibâsı ve Ebu’†-‰ayyib’in َفَيْذَهُب ُجَفاًء﴾ َياُح ِبَما الَ َتْشَتِهي السُّ  “َتْجِري الّرِ
mısrâ¡ına telmîhi müştemildir.

Mefhûm-ı kelâm: “Şâh-ı müşârünileyh kemâl-i hilm ve sühûlet-i 
ahlâkından nâşî takdîm eylediğim kitâb-ı merkûmu şânına ihtimâmen 
benden kabûl ederler ise ba¡îd değildir, zîrâ su yüzünde olan köpük her 
ne kadar selinti olarak akıp giderse de lâkin bahre müsta¡lî olarak gider. 
Ve ben bezâyi¡-i ¡ulûmla meşhûn olmakla sefîne-sıfat olan kitâbımın red-
di ve ¡adem-i kabûlüyle inkılâbından aslâ endîşe eylemem, hâlbuki şâh-ı 
müşârünileyhin sefînelerin müştehâsı olan muvâfık-ı rûzgâr gibi riyâh-ı 
inâyeti hübûb eylemiştir.”

Mü™ellif bu kitâbı ibtidâ “zebed”e ve pâdişâhı “bahr”e ve i¡tinâ ile kabûl 
ve ihtimâlini “bahrin zebedi ihtimâli”ne ve sâniyen “sefîne”ye teşbîh ve 
inkılâbından redd ü imtinâ¡ı kinâye ve mekârim-i ahlâkı sebebiyle teveccüh 
ü iltifâtını latîf ve mülâyim rûzgâra temsîl eyledi.

ّرِ ِمْن أَْرِض اْلِجَباِل ِإَلى ُعَماٍن َوأََرى اْلَبْحَر َيْذَهُب َماُء َوْجِهِه َلْو َحَمَل ِبَرْسِم اْلِخْدَمِة ِإَلْيِه  “َوِبَم أَْعَتِذُر ِمْن َحْمِل الدُّ
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اًفا َلْو أَْتَحَفُه اْلَمْرَجاَن أَْو أَْنَفَذ ِإَلى اْلَبْحَرْيِن أَْعِني َيَدْيِه اْلَجَواِهَر الثَِّماَن” اْلُجَماَن َوُفَؤاُد اْلَبْحِر َيْضَطِرُب َكاْسِمِه َرجَّ

 i istifhâmiyyeden-[mâ] َما harfi harf-i م .kelimesinde bâ™ cârredir [bi-me] ِبَم
muhaffef olmakla ِبأَّيِ َشْيٍء ma¡nâsınadır.

.dan muzâri¡dir[i¡ti≠âr] ِإْعِتَذار [a¡te≠iru] أَْعَتِذُر
ّر  İnciye denir. Arz-ı cibâlden murâd (dâl-ı mazmûme ile) [ed-durr] اَلدُّ

¡Irâ…-ı ¡Acem’dir ki I§fahân ve Zencân ve ¢azvîn aralığı olan hıttalardan 
¡ibârettir.

 Sâhil-i bahr-i Yemen’de bir eyâlet (vezninde [πurâb] ُغَراب) [Umân¡] ُعَمان
adıdır. Denizinde inci firâvân ve pek şeh-dâne olmakla inci benderidir, 
arz-ı Cibâl’e inci oralardan gelir, pes ¡Umân’a inci hamli gibi olur; husûsan 
hediyyenin şânı emr-i garîb ü nâdir olmaktır.

.cümle-i hâliyyedir [ve ere’l-ba√re] َوأََرى اْلَبْحَر
.ten muzâri¡-i mütekellimdir[ru™yet] ُرْؤَية [erâ] أََرى
 e[ba√r] َبْحر fi¡linin fâ¡ilidir, zamîr [ye≠hebu] َيْذَهُب [mâ™u vechihi] َماُء َوْجِهِه

râci¡dir. َماُء َوْجِهِه ta¡bîri letâfeti mutazammındır, َماُء اْلَوْجِه [mâ™u’l-vech] ki yüz 
suyu demektir, nâmûstan kinâyedir.

.e râci¡dir[ba√r] َبْحر kelimesinin zamîr-i fâ¡ili [amele√] َحَمَل
.zamîri memdûha râci¡dir [ileyhi] ِإَلْيِه
 َحَمَل Sâf ve beyâz inciye denir. Ve (cîm-i mazmûm ile) [el-cumân] اَْلُجَمان

[√amele] kelimesi mechûl olmak mümkindir ki ِإَلْيِه [ileyhi] zamîri َبْحر [ba√r]
e râci¡ olur.

.Gönüle denir (fâ-yı mazmûme ile) [el-fu™âd] اَْلُفَؤاد
.e râci¡dir[ba√r] َبْحر zamîri [ke’smihi] َكاْسِمِه
اف جَّ اد cîm’le) [er-reccâf] اَلرَّ  vezninde) Pek hareket ve ıztırâb [şeddâd] َشدَّ

edici şey™e denmekle deryâya ¡alem oldu. Mü™ellifiin َكاْسِمِه ta¡bîri ona 
işârettir.

.zamîri memdûha râci¡dir [lev et√afehu] َلْو أَْتَحَفُه
 İnde’l-mü™ellif sagîr inciye denir ve sâ™ire göre hacer-i [el-mercân] اَْلَمْرَجان

ahmer-i ma¡rûftur ki deryâdan çıkar.
.dan mâzîdir, te™sîr ve imzâ™ ma¡nâsınadır[≠infâ] ِإْنَفاذ [enfe≠e] أَْنَفَذ
 Ba§ra ile ¡Umân [Ba√reyn] َبْحَرْين dir. ve[ba√r] َبْحر tesniye-i [ba√reyn] َبْحَرْيِن



114 Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi│

beyninde bir vilâyettir ki onda envâ¡-ı cevâhir bulunur. Mü™ellif onunla 
memdûhun iki ellerini murâd eyledi ve bunda begâyet ibdâ¡ eyledi.

.fi¡linin mef¡ûlüdür [enfe≠e] أَْنَفَذ [el-cevâhir] اَْلَجَواِهر
 ,in cem¡idir[emîn&] َثِمين (sâ-yı müsellese-i meksûre ile) [e&-&imân] اَلثَِّمان

pek kıymetli ma¡nâsınadır. 
Fıkra-i mezbûre iltizâm ve hüsn-i temsîl ve îtilâf ve isti¡âre-i tasrîhiyye 

yâhûd tahyîliyyeyi ve tevriye ve istihdâm ve îhâm-ı tenâsüb san¡atlarını 
muhtevîdir.

Mefhûm-ı kelâm: “Beni ey ahbâb irşâd eyleyesiz ki ben arz-ı Cibâl’den 
¡Umân’a inci götürsem ne ile i¡tizâr edeyim tâ ki ¡özrüm karîn-i kabûl 
ola. Hâlbuki re™ye’l-¡ayn görüyorum ki deryâ resm-i hidmet ve tarîka-i 
¡ubûdiyyetle şâh-ı memdûha dürr-i hâlis götürse yüzünün suyu gidip 
kıllet-i şerm ü hayâ ile bî-nâmûsluğuna mahmûl olur. Ve deryânın kalbi 
ona mercân ihdâ vü ithâf eylese yâhûd bahreynden ¡ibâret olan iki keff-i 
gevher-pâşına cevâhir-i ¡âliye-i gâliye infâz u îsâl kılsa hayâ vü hicâbdan 
yâhûd redd ü tardı endîşesinden veyâhûd ta¡n u ta¡yîr hadşesinden nâşî ken-
di ismi gibi ra¡şe vü hafakâtla muztarib ü bî-karâr olur.”

“الَ َزاَلْت َحْضَرتُُه الَِّتي ِهَي َجِزيَرُة َبْحِر اْلُجوِد ِمْن َخاِلَداِت اْلَجَزاِئِر َوَمَقرُّ أَُناٍس يَُقاِبُلوَن اْلَخَرَز اْلَمْحُموَل ِإَلْيَها ِبأَْنَفِس 
اْلَجَواِهِر َوَيْرَحُم اهللُ َعْبًدا َقاَل آِميَنا”

.ma¡nâsınadır [dâmet] َداَمْت [lâ zâlet] الَ َزاَلْت
 ma¡nâsınadır ki nâs hâzır olduğu meclis-i [ma√∂ar] َمْحَضر [a∂ret√] َحْضَرة

kebîrden ¡ibârettir.
.Adaya denir [cezîret] َجِزيَرة
.Bâkî ve mü™ebbed ma¡nâsınadır [âlid»] َخاِلد
 Maπrib’de mebde-i tûl i¡tibâr olunan altı [Cezâ™iru »âlidâtin] َجَزاِئُر َخاِلَداٍت

cezîreden ¡ibârettir, hâlen ¢anarya Adaları ta¡bîr ettikleridir ve onlara َجَزاِئُر 
َعاَداِت  dahi derler. Havâsı ve türâbı begâyet eltaf u [Cezâ™iru’s-Sa¡âdât] السَّ
mu¡tedil ve cemî¡-i fevâkih-i şarkiyye vü garbiyye ve cümle-i reyâhîn ü 
vürûd ve envâ¡-ı hubûbât gars u zer¡ etmeksizin onda hâsıl olur. Mü™ellif 
bu letâfeti memdûhun devâm-ı vücûduna işâretle begâyet ibdâ¡ eylemiştir.

.İsm-i mekândır (mîm’in fethiyle) [el-ma…arr] اَْلَمَقّر
.ma¡nâsınadır [yuvâcihûne] يَُواِجُهوَن [yu…âbilûne] يَُقاِبُلوَن
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.Boncuğa denir (â-yı mu¡cemenin ve râ’nın fethiyle») [el-«arez] اَْلَخَرز
.e râci¡dir[a∂ret√] َحْضَرة zamîri [ileyhâ] ِإَلْيَها
 .Pek nefîs ve fâhir demektir [el-enfes] اَْلَْنَفس
Bu fıkra ile mü™ellif pâdişâhın evlâd u a¡kâbının bekâ™ vü istimrârlarına 

da du¡â eder. 
Ve َعْبًدا اهللُ   bir mısrâ¡dır, kâ™ili ¢ays-ı ¡Âmirîdir ki ¡âşık-ı Leylâ ve َيْرَحُم 

Mecnûn ile müştehirdir. 
Menkûldur ki aşk-ı Leylâ’dan pek âşüfte ve hâli dîger-gûn olmakla pe-

deri kendisini Mekke-i mükerreme’ye götürüp Ka¡be’nin estârına ta¡alluk 
ve َها َوُحّبِ َلْيَلى  ِمْن  أَْرِحِني   ibâresiyle du¡â eylemeyi telkîn eyledikte Mecnûn¡ أَللَُّهمَّ 
dahi estâr-ı Ka¡be’ye sarılıp sûz ü güdâz ile أَللَُّهمَّ أُْمنُْن َعَليَّ ِبُحّبِ َلْيَلى َوُقْرِبَها diye du¡â 
eylemekle pederi darb u ta¡nîf eyledi. Tekrâr girye vü zârî ederek:

َيا َرّبِ ِإنََّك ُذو َمّنٍ َوَمْغِفَرٍة

يَنا َبّيِْت ِبَعاِفَيٍة َلْيَل اْلُمِحّبِ

اِكِريَن اْلَهَوى ِمْن َبْعِد َما َرَقُدوا الذَّ

يَنا اِقِطيَن َعَلى اْلَْيِدي اْلُمِكّبِ السَّ

َها أََبًدا َيا َربَّ الَ َتْسُلَبنِّي ُحبَّ

َوَيْرَحُم اهللُ َعْبًدا َقاَل آِميَنا

ebyâtıyla du¡â eyledikde pederi dahi nâçâr âmîn diyerek min ba¡d sebîlini 
tahliye eyledi. Mü™ellif tazmîn eylemiştir.

Mefhûm-ı kelâm: “O şâhın hazreti ki cezîre-i bahr-i cûd u sehâdır, ilâ-
yevmi’l-kıyâm mü™ebbed ü müstedâm ve dâ™imâ kendilere nâçîz bir boncuk 
makûlesi getirenlere cevâhir-i nefîse ile ¡ivaz u mükâfât eden kerîmü’t-tab¡ 
cevâd ve mükerrem zevâta makarr u makâm ve bu du¡âya âmîn diyenler 
mazhar-ı rahmet-i rabbü’l-enâm ola.”

اِخَرِة” ٍس ِمَن اْلَعَياِلِم الزَّ “َوِكَتاِبي َهَذا ِبَحْمِد اهلِل َتَعاَلى َصِريُح أَْلَفْي ُمَصنٍَّف ِمَن اْلُكُتِب اْلَفاِخَرِة َوَسِنيُح أَْلَفْي َقَلمَّ

.Hâlis ve hülâsa ma¡nâsınadır [√arî§] َصرِيٌح
 أَْلَفْيِن in tesniyesidir ki bin ¡adede denir. Aslı[elf] أَْلف kelimesi [elfey] اَْلَفْي

idi, izâfet sebebiyle nûn düşmüştür.
.İsm-i mef¡ûl bünyesiyledir [el-musannef] اَْلُمَصنَّف
 Kalbe sünûh eden hâtıra ve inciye de (vezninde [emîr] أَِمير) [√senî] َسِنيح
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denir; burada murâd incidir.
س .Büyük deryâya denir (vezninde [amelles¡] َعَملَّس) [el-kalemmes] اَْلَقَلمَّ
 lafzının cem¡idir; bu dahi deryâ-yı ¡azîme [aylem¡] َعْيَلم [el-¡ayâlim] اَْلَعَياِلم

denir.
اِخَرة .Taşkın demektir [ez-zâ«iret] اَلزَّ
Mefhûm-ı kelâm: “Benim bu kitâbım bi-hamdihi ta¡âlâ kütüb-i ceyyide 

vü fâhireden olarak iki bin ¡aded kitâbın zübde vü hülâsası ve taşkın derya-
lar cümlesinden olarak iki bin deryânın inci gibi semere vü hâsılıdır.”

Fıkra-i sâniye mü™ellifin ahz ü intikâd eylediği kitâblar bahr-i zâhir gibi 
mufassal u mebsût olduğuna işârettir.

Şârih der ki işbu ¢âmûs’un fıkh ve hadîs ve usûl ve mantık ve hey™et ve 
beyân ve ¡arûz ve tıbb ve şi¡r ve esâmî-i rüvât u ensâb ve esâmî-i büldân u 
kurâ vü mevâdi¡ ü miyâh u cibâl ve esmâ-i ricâl ve emsâl ve kasas ve siyer 
ve ba¡zı lügat-ı ¡acemiyye ve ıstılâhât-ı örfiyye makûlesiyle sâ™ir kütüb-i 
lügatten fazl u ziyâdesi vardır.

ْنَيا َوَجِزيَل اْلَْجِر ِفي اْلِخَرِة َضاِرًعا ِإَلى َمْن َيْنظُُر ِمْن َعاِلٍم ِفي َعَمِلي أَْن  ْكِر ِفي الدُّ “َواهلَل أَْسأَُل أَْن يُِثيَبِني ِبِه َجِميَل الّذِ
َد ِبَسَداِد َفْضِلِه َخَلِلي َويُْصِلَح َما َطَغى ِبِه اْلَقَلُم َوَزاَغ َعْنُه اْلَبَصُر َوَقُصَر َعْنُه اْلَفْهُم َوَغُفَل َعْنُه  َيْسُتَر ِعَثاِري َوَزَلِلي َويَُسّدِ

ُل َناٍس َوَعَلى اهلِل التُّْكالَُن.” َل َناٍس أَوَّ ْسَياِن َوِإنَّ أَوَّ ْنَساُن َمَحلُّ النِّ اْلَخاِطُر َفاْلِ

Fıkra-i ûlâ gerçi fıkra-i sâlife tetimmesi olup lâkin du¡â sevkiyle ondan 
infisâl-i ma¡nevîsi olmakla fasl olundu.

.terkîbinde takdîm ifâde-i hasr içindir [Allâhe es™elu] اَهلَل أَْسأَُل
 ,ten ki ¡ivaz ve cezâ vermek ma¡nâsınadır[i&âbet] ِإَثاَبة [yu&îbu] يُِثيُب

muzâri¡dir.
 kelimesinde bâ™ sebebiyye-i ¡âdiyyedir ki tevessül murâddır [bihi] ِبِه

yâhûd mukâbele içindir. Zikr-i cemîlden murâd hayr du¡â ve sâ™ire bâ¡is-i 
şevk olacak medh ü senâdır.

 Azîm ma¡nâsınadır. Ecr-i cezîlden murâd rızâ-yı ekber ve¡ [cezîl] َجِزيل
likâ-yı enverdir.

اِرع  ,ten ki tezellül ve hudû¡la niyâz ma¡nâsınadır[arâ¡at∂] َضَراَعة [¡e∂-∂âri] اَلضَّ
ism-i fâ¡ildir.

ُل ile müte¡addî olmakla ِفي mâddesi [yen@uru] َيْنظُُر .ma¡nâsınadır َيَتأَمَّ
َعاِلٍم  َعَمل .kelimesini beyândır َمْن harfi ِمْن terkîbinde [min ¡âlimin] ِمْن 
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[¡amel]inden murâd ¢âmûs’tur. َعاِلم [¡âlim] ve َعَمل [¡amel] ¡unvânı letâfeti 
müştemildir.

 Ayak kaymak ma¡nâsınadır ki murâd (ayn-ı meksûre ile¡) [el-¡i&âr] اَْلِعَثار
.ve hatâdır [hefvet] َهْفَوة

 .Bu dahi hataya denir (fethateynle) [zelel] َزَلل
ُد  ,den ki ıslâh ve takvîm ma¡nâsınadır[tesdîd] َتْسِديد [yuseddidu] يَُسّدِ

muzâri¡dir.
َداد  .İstikâmet ma¡nâsınadır (vezninde [se√âb] َسَحاب) [es-sedâd] اَلسَّ
 .Vehn ve za¡f ma¡nâsınadır [el-«alel] اَْلَخَلل
Ba¡zı nüshada َُّيُسد [yesuddu] ¡unvânıyla mersûm olmakla َسّد [sedd] laf-

zından muzâri¡ olur ki kapamak ma¡nâsınadır, buna göre ِسَداد [sidâd] sîn’in 
kesriyle olur ki gedik kapayacak nesne demektir.

.tan muzâri¡dir[√i§lâ] ِإْصالَح [yu§li√u] يُْصِلح
.dan mâzîdir[uπyân†] طُْغَيان [aπâ†] َطَغى
 den mâzîdir, meyl eylemek ve göz kaymak[zeyπ] َزْيغ [zâπa] زاَغ

ma¡nâsınadır.
.Kâsır oldu ma¡nâsınadır (vezninde [kerume] َكُرَم) [a§ure…] َقُصَر
ْنَساَن .terkîbinde fâ™ ta¡lîliyyedir [fe-inne’l-insâne] َفِإنَّ اْلِ
َل َناٍس [nisyân] ِنْسَيان kelimesi [nâs] َناٍس kavlinde [ve inne evvele nâsin] َوِإنَّ أَوَّ

dan ism-i fâ¡ildir, aslı َناِسٌئ [nâsi™] idi. İkinci َناٍس [nâs], ِإْنَسان [insân] demek-
tir; murâd Hazret-i Âdem sallallâhu ¡alâ nebiyyinâ ve ¡aleyhi ve sellemdir, 
nehy-i ilâhîyi unutmakla şecere-i menhiyyeden tenâvüllerine işârettir.

.sebkindedir الَ َعَلى َغْيِر اهلِل kavli [ve ¡alallâhi] َوَعَلى اهلِل
-Masdardır, tâ’yı vâv’dan mübdel (tâ-yı mazmûme ile) [et-tuklân] اَلتُّْكالَن

dir, tevekkül ma¡nâsınadır ki umûrda Hudâ’ya i¡timâd edip lâkin vesâ™it ve 
esbâb-ı ¡âdiyyeyi bi’l-külliyye ihmâl eylemek lâzım değildir.

Fıkra-i mezbûrede َمْن [men]-i mevsûle ile ِمْن [min]-i cârre beyninde 
cinâs-ı hattî ve cinâs-ı muharref ve َعاِلم [¡âlim] ve َعَمل [¡amel] beyninde 
cinâs-ı maklûb ve َُّيُسد [yesuddu] ِبَسَداٍد [bi sedâdin] beyninde cinâs-ı iştikâk 
ve iltizâm ve fıkra-i ahîrelerde cinâs-ı lâhık ve mukâbele-i ma¡neviyye ve 
mecâz-ı ¡aklî ve hüsn-i hâtime olduğu erbâb-ı beyâna celîdir.

Mefhûm-ı kelâm: “İşbu eserim olan ¢âmûs vesîlesiyle yâhûd ona 
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mukâbil ancak dergâh-ı rabbânîden dünyâda zikr-i cemîl ve ¡ukbâda ecr-i 
cezîl ile ¡ivaz u mücâzât eylemeyi niyâz ederim. Ve işbu ¡amelim olan 
kitâbıma nazar u te™emmül eden ¡ârif ü dânâdan ba¡zı vâki¡ olmuş kebve vü 
hatâlarımı setr ü ihfâ ve sedâd-ı fazl u inâyet ile rahnelerimi sedd ü bend 
yâhûd fazl-ı müstakîm ile vehn ü za¡îf olan kelimât u ta¡bîrâtımı takvîm ü 
ıslâh ve tugyân-ı kalem ve sehv-i rakam olan mevzi¡leri ve nazar u basa-
rım zâ™iğ u zâ™il ve fehm ü iz¡ânım kâsır ve hâtırım zâhil ü gâfil olan ma-
halleri ber-vech-i savâb ta¡mîr ü tanzîm ü tekmîl eylemeyi tarîka-i darâ¡at 
ve şîve-i istikânetle recâ ederim, zîrâ insân mevki¡-i sehv ü nisyândır. Ve 
ibtidâ nisyân sadmesine dûçâr olan Ebu’l-Beşer ¡alâ nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-
selâm olmakla evlâdına mevrûstur ve tevekkülüm her hâlde Hazret-i Bârî-i 
lâ-yezâledir, celle şânuhu ve delle burhânuhu ve ¡amme ihsânuhu.”

Neceze bi-¡avnihi ta¡âlâ ve’l-hamdu lehu fi’l-âhireti ve’l-ûlâ.
Ve hafî olmaya ki tercemede bir mâddenin ma¡nâ-yı mevzû¡undan 

mecâzât u isti¡mâlâtı ıtlâk u isti¡mâl ¡unvânlarıyla temyîz olunup ve ba¡zı 
mecâzâtın nev¡i ve ¡alâkası bi’t-tasrîh ve ba¡zının bi’l-işâret beyân u iş¡âr 
olundu. Ve ba¡zı terâkîb-i ¡Arabiyyeye ve nefâyis-i edebiyyeye dâ™ir 
mühimme-i lâzimenin şerh ü beyânında dahi bi-kadri’l-vüs¡ sarf-ı ihtimâm 
olundu. İnsâfla ittisâfı olanlar aslına tatbîk ve terceme-i ~ı√â√’a nisbet 
eylediklerinde inşâllahu ta¡âlâ vâkıf-ı mezâyâ olup ¡ale’l-¡amyâ itâle-i 
zebân-ı ta¡n ü izdirâ eylemek nakîsasından nüfûslarını muhâfaza eyleme-
leri melhûzdur. Zîrâ bu eser-i cemîl mahzâ hasbeten lillâhi’l-¡alîmi’l-celîl 
sûret-nümâ-yı vukû¡ olmakla beyhûde ta¡n u ta¡rîz edenler elbette âlûde-i 
levs-i günâh ve giriftâr-ı mu™âhaze-i Hazret-i İlâh olmak emr-i mukarrerdir. 
Ve hasbe’l-beşeriyyet vukû¡-yâfte olan zeyg u zelel ü hatâmızın mütâla¡a-
güzâr olan erbâb-ı fazl u kemâlden safh-ı cemîl-i mekrümetine mazhar 
olması dahi mercû ve müsted¡âdır. Ve isti¡mâl edenlere asl-ı ¢âmûs’a 
mürâca¡at tekellüfünden ve kulûblarına şekk ü şübhe ve ¡adem-i vüsûk te-
reddüdünden istignâ™ vü istisfâ™ kasdıyla ekser-i ma¡nâ-yı mütercemin elfâz 
u ¡ibârât-ı asliyye ve emsileleri bi’l-ma¡iyye nakl ü tasrîh olunup pek vâzıh 
u mütebeyyin olanları ki ekall-i kalîldir, tenbîh ü tebyînden müstagnî ol-
makla ta¡arruz olunmadı.

Tashîh-i nüsha ve sâ™ir husûslarda dahi şârihlerin tasrîhlerinden başka 
kemâl-i itmînân için me¡hazlara husûsan me™haz-ı ¢âmûs olan ¡Ubâb ve 
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Mu√kem nâm kitâblara mürâca¡at bâbında tehâvün ü tekâsülden ictinâb 
olunup ve her ne kadar ta¡rîfât-ı ¡ademiyye var ise cümlesinin mefhûmu 
vücûdîye ircâ¡ olunmuştur.

Ve minallâhi’l-ecru ve’l-cezâ™u bi-hurmeti Muhammedin huve 
hâtemu’l-enbiyâ™i.





FASLU’L-HEMZE 
)َفْصُل اْلَهْمَزِة(

Ma¡lûm ola ki mü™ellif Ba§â™ir’de bu res-
me beyân eylemiştir ki elif ki bir harftir, 
sâ™ir hurûfun asl u heyûlâsıdır; cümle-i 
kelimât u lügât ondan müte™ellefedir. Ve 
elif-i hakîkî, elif-i sâkinedir, َما ve َال ke-
limelerinde olan elif gibi; müteharrik 
oldukta ona hemze ıtlâk olunur, rüzgâr 
müteharrik olıcak rîh ve sâkin olıcak hevâ 
ıtlâk olunduğu gibi. Ve gâhca tevessü¡an 
hemzeye de elif ıtlâk olunur. İntehâ.

]أ ب أ[
األََباَءُة  [el-ebâ™et] (hemzenin fethiyle, 
 ,vezninde) Kamışa denir [abâ™et¡] َعَباَءةٌ
 ma¡nâsına. Cem¡-i cinsi [a§abet…] َقَصَبٌة
 [ebâ™et] أََباَءةٌ dır hâ’sız. Ve işbu[™ebâ] أََباٌء
mâddesi mehmûz olmakla mevzi¡-i zikri 
hemze faslıdır, niteki mehmûz olduğu-
nu e™imme-i nuhâttan İbn Cinnî, İmâm 
Sîbeveyhi’den nakl ve hikâyet eylemiştir, 
yoksa Cevherî ve gayrının tevehhüm eyle-
dikleri gibi mu¡tel değildir. 

Şârih der ki mü™ellif mu¡tel bâbında 
yine mehmûziyyetini tasrîh eyleyerek 
ma¡nâsını ihtilâf üzere sebt eylemiştir. 
Ya¡nî أََباٌء [ebâ™] koğalık ve hasır otu ta¡bîr 
olunan sâzlığa denir, ¡alâ-kavlin kamışlık 
ve sâzlık yere yâhûd kındıra ta¡bîr olu-
nan sâzlığın ormanına denir diye beyân 
eylemiştir. Ve erbâb-ı lügat, mehmûz ve 
mu¡tel olması bâbında belki vâviyye ve 
yâ™iyye olması husûsunda ihtilâf eyledi-
ler. Ve ~i√â√’ta hemze bâbında mersûm 
olmakla Cevherî’yi tevhîmi nâ-müvecceh 
olduğu pûşîde değildir.

BÂBU’L-HEMZE
)َباُب اْلَهْمَزِة(

أ
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ve birisi َسْلَمى [Selmâ] ile müsemmâdır. 
Mü™ellifin ”وِبِزَنِتِه“ kavlindeki zamîr, َجَبٌل 
[cebel] lafzına râci¡dir, nüsha-i sahîha 
budur; ”َوُمَزْينة“  , -nüshala “وَبِويَّة”,”وَبِريَّة” 
rı galattır, niteki ”ق،ب،ل“ ve ”ك،ت،ن“ 
mâddelerinde dahi ”وِبِزَنِتِه“ ¡unvânıyla 
resm eylemiştir. Ve 
-Mı§ır ülkesinde bir karye ismi [™Ece] أََجأُ
dir. Ve lafz-ı mezbûrun bu iki ma¡nâda 
te™nîsi dahi câ™izdir. Şârih der ki َقْرَيٌة […ar-
yet] ma¡nâsında te™nîsi müsellemdir, lâkin 
 ma¡nâsında evceh olan sarf ve [cebel] َجَبٌل
tezkîrdir.

ُء  hemzenin fethi ve cîm’in) [™el-ec] األَجأ
sükûnuyla) Bir nesneden korkup yâhûd 
ürküp kaçmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َأََجأ 
ُجُل أَْجًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َهَرَب الرَّ
 (vezninde [se√âbet] َسَحاَبٌة) [Ecâ™et] أََجاَءة
Ricâl-i bâdiyeden Bedr b. ¡İ…âl nâm kim-
seye müntemî bir mevzi¡ adıdır, büyût ve 
menâzili müştemil olduğu menkûldür.

]أ ز أ[
ُء  hemzenin fethi ve zâ-yı) [™el-ez] األَزأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Koyun kısmını 
doyurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أََزأَ اْلَغَنَم أَْزًءا 
 .Ve bu, hasâ™istendir ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أَْشَبَعَها
Ve bir maslahata ¡azm eylemiş iken bir 
¡ârızadan korkmakla kıçınlayıp rücû¡ ve 
ferâgat eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َأََزأ 
َعِن اْلَحاَجِة ِإَذا َجُبَن َوَنَكَص

]أ ش أ[
 َسَحاٌب ,şîn-i mu¡ceme ile) [™el-eşâ] األََشاُء
[se√âb] vezninde) Hurde hurmâ fidan-
larına denir, النَّْخِل  [iπâru’n-na«l§] ِصَغاُر 
ma¡nâsınadır. Müfredi, ٌأََشاَءة [eşâ™et]
tir hâ ile. İmâm Ebu’l-¢âsım ¡Alî b. el-
¢a††â¡ dedi ki işbu ”أ،ش،أ“ mâddesinin 

ُء  hemzenin fethi ve bâ’nın) [™el-eb] األَبأ
sükûnuyla) Atmak, remy ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََبْأتُُه ِبَسْهٍم أَْبًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث أَْي َرَمْيُتُه ِبِه

]أ ت أ[
أَُة  sükûn-ı tâ-yı fevkiyye ile) [Et™et] أَتأ
 vezninde) Bekr b. Vâ™il [amzet√] َحْمَزُة
kabîlesinden bir hatun ismidir ki ¢ays b. 
∞irâr nâm ma¡rûf kimsenin vâlidesidir. Ve 

أَُة .Bir dağın adıdır [Et™et] أَتأ

]أ ث أ[
ِئيَُّة -hemzenin zammı ve &â) [el-u&™iyyet] األُثأ
yı müsellesenin sükûnuyla ٌة  [u&fiyyet] أُْثِفيَّ
vezninde) Gürûh ve cemâ¡at ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجاَء ُفالٌَن ِفي أُْثِئيٍَّةأَْي ِفي َجَماَعٍة ِمْن َقْوِمِه
ُء  hemzenin fethi ve &â’nın) [™&el-e] األَثأ
sükûnuyla) ve

-veznin [irâ™at…] ِقَراَءةٌ) [el-i&â™et] اإِلَثاَءُة
de) Atmak, remy ma¡nâsınadır; tekûlu: 
ِبِه َرَمْيُتُه  أَْي  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َوِإَثاَءًة  ِإَثاًء  ِبَسْهٍم   أََثْأتُُه 
Mâdde-i mezbûreyi İmâm Ebû ¡Ubeyd el-
Luπavî bu mahalde ve İmâm Ra∂iyyuddîn 
e§-~âπânî ”ث،و،أ“ mâddesinde resm ey-
lemiştir ve Cevherî, vehmine mebnî 
 mâddesinde îrâd eylemiştir. Pes “ث،أ،ث،أ”
Ebû ¡Ubeyd’e göre bâb-ı sâlisten sülâsî ve 
~âπânî’ye göre if¡âl bâbından ٌِاَقاَمة [i…âmet] 
vezninde mezîd olur, lâkin ~i√â√’ta bu 
mahalde dahi mersûmdur.

ِتَثاُء  (vezninde [ifti¡âl] ِاْفِتَعاٌل) [™el-i™ti&â] اإِلئأ
Ta¡âma iştâhsız olmak ma¡nâsınadır ki 
gönül istememekten ¡ibârettir; ve minhu 
yukâlu: أَْصَبَح ُفالٌَن ُمْؤَتِثًيا أَْي الَ َيْشَتِهي الطََّعاَم

]أ ج أ[
-vez [cebel] َجَبٌل feth-i cîm’le) [™Ece] أََجأُ
ninde) ‰ayyi™ kabîlesi diyârında bir dağın 
¡alemidir. Bunlar iki dağdır, biri budur 
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ma¡nâsınadır.

]أ ل أ[
 َعالٌَء hemzenin fethiyle) [™el-elâ] األاَلَُء
[¡alâ™] vezninde ve elif’in kasrıyla câ™izdir) 
Bir nev¡ ta¡mı acı şecer ismidir, semeriy-
le ve varakıyla deri dibâgat ederler ve bu, 
bâdiye eşcârındandır, her dem tâze ve be-
gâyet hoş-manzardır.

ُء  hemzenin fethi ve lâm’ın) [™el-el] األَلأ
sükûnuyla) Şecer-i mezbûrun se-
mer ve varakıyla deri dibâgat eylemek 
ma¡nâsınadır; ve minhu yukâlu: أَِديٌم َمْألُوٌء ِمْن 
 mâddesi “أ،ل،أ” Ve işbu َغْيِر ِإْدَغاٍم ِإَذا ُدِبَغ ِبالاَلَِء
mehmûz olmakla mahall-i zikri hemze 
bâbı iken Cevherî, vehmine binâ™en mu¡tel 
bâbında îrâd eylemiştir ve ¡acîbedendir ki 
mü™ellif dahi bi-¡aynihi mu¡tel bâbında 
îrâd eylemiştir.

]أ و أ[
-Bir nev¡ şece (vezninde [¡â¡] َعاٌع) [™â] آٌء
rin meyvesi ismidir. Müfredi, ٌآَءة [â™et]
tir hâ’yla. Cevherî, tevehhümüne mebnî 
şecer ile tefsîr eyledi. Şecer-i mezbûr 
mü™ellifin ”س،ر،ح“ mâddesinde ve şârihin 
ve sâ™ir müfredât sâhiblerinin beyânına 
göre arz-ı Necd’e mahsûs َسْرٌح [ser√] nâm 
şecerdir ki sâkı tavîl ve dalları ve yaprak-
ları kesîr ve üzüme şebîh ve lezîz semeri 
olur, edviyeye idhâl ederler ve onunla deri 
dibâgat olunur. Ve 

 Asvâttan ya¡nî zî-rûh ve bî-rûh ba¡zı [™â]آٌء
eşyâdan mesmû¡ olan savttan hikâyedir. 
Ve hâssaten deve kısmını sürmek yâhûd 
durdurmak makûlesi hâlet zımnında zecr 
ve âzâr eyleyecek savttan hikâyedir.

ُء  hemzenin fethi ve vâv’ın) [™el-ev] األَوأ
sükûnuyla) Zikr olunan آٌء [â™] nâm semer 

hemzesi olmakla mahall-i zikri mehmûz 
bâbıdır, pes Cevherî’nin tevehhümü gibi 
mu¡tel bâbı değildir. Mü™ellif bu bâbda 
Cevherî’yi tevhîm ederken kendileri dahi 
mu¡tel bâbında münebbih olmayarak îrâd 
eylemiştir. Ve Nihâye’de İbn E&îr ٌأََشاَءة 
[eşâ™et] mâddesinin hemzesi musaggarı 
delâletiyle yâ’dan münkalib olmak üzere 
sebt eylemiştir.

]أ ك أ[
ُء  hemzenin fethi ve kâf’ın) [™el-ek] األَكأ
sükûnuyla) Borçlu zimmetinde olan deyni 
şühûd ta¡yîniyle muhkem ve üstüvâr ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْكًئا ُجُل  الرَّ  أََكأَ 
ُهوِد ِبالشُّ َغِريِمِه  ِمْن  اْسَتْوَثَق  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب   [ve] ِمَن 
 kelimesinin sîn’i te™kîd [istev&e…a] ِاْسَتْوَثَق
içindir.

 (vezninde [icâbet] ِاَجاَبٌة) [el-ikâ™et] اإِلَكاَءُة
ve

 (vezninde [i…âm] ِاَقاٌم) [™el-ikâ] اإِلَكاُء
Sâhibü’n-Nevâdir Ebû Zeyd Sa¡îd b. Evs 
rivâyeti üzere bir kişi bir husûsa ¡azm u 
kasd eylemiş iken o hılâlde nâgâh bir kim-
se çıkagelmekle ondan havf u endîşe ile 
husûs-ı merkûmdan ferâgat ve ric¡at ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَكاَءًة ُجُل  الرَّ  أََكأَ 
ِة َذِلَك َفَهاَبَك َوَرَجَع  َوِاَكاًء ِإَذا أََراَد أَْمًرا َفَفاَجْأَتُه َعَلى َتِئفَّ
َعْنُه
Şârih der ki işbu ”أ،ك،أ“ mâddesi ekser-i 
nüshalarda sâbit değildir, zîrâ mü™ellif 
 mâddesi zeylinde hemzesini “ك،و،أ”
ta¡diyeye haml ile havf ve za¡f ma¡nâsına 
olan ٌَكاَءة [kâ™et]ten me™hûz mezîd ola-
rak zikr eylemekle bu makâmda îrâdı, 
hemze’nin asliyyetini müş¡ir olduğundan 
nâ-mülâyim olduğu gayr-i setîrdir. Ve ٌة  َتِئفَّ
[te™iffet] tâ’nın fethi ve hemze’nin kesri ve 
fâ-yı müşeddedenin fethiyle vakt ve sâ¡at 
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FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE
َدِة(  )َفْصُل اْلَباِء اْلُمَوحَّ

]ب أ ب أ[
-veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-be™be™et] اءَبأأَبأَُة
de) Bir kimseye babam ve anam sana fedâ 
olsun demek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْأَبأَُه َوِبِه 
-Mü™ellif iktifâ eylemek َبْأَبأًَة ِإَذا َقاَل َلُه ِبأَِبي أَْنَت
le ”ي  kelimesini zikr eylememiştir. Ve “َوأُّمِ
yeni dillenen ma¡sûm, pederine ِبأََبا -de ِبأََبا 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َقاَل ِإَذا  ِبيُّ  الصَّ  َبْأَبأَ 
 ,idi yâ ile, ba¡dehu yâ ِبأَِبي ,Bunun aslı ِبأََبا
elif’e kalb olunmuştur, niteki َوْيِلي  َيا ve َيا 
 َيا kelimesinde dahi elif’e kalb olunup َوْيَلِتي
 َكاَنْت :denir. Kâle fî’n-Nihâye َيا َوْيَلَتا ve َوْيالَ
 أُمُّ َعِطيََّة ِإَذا َذَكَرْت َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَلْت
ِبيَّ ِإَذا ُقْلَت َلُه :Yukâlu ِبأََبا أَْصُلُه ِبأَِبي ُهَو  َبْأَبْأُت الصَّ
ي  ,Ve bunda üç lügat vardır: Biri ِبأَِبي أَْنَت َوأُّمِ
bâ™eyn beyninde hemze-i meftûha ile ِبأَِبي 
demektir. Sânî, hemze yâ’ya kalb olunup 
 demektir. Sâlis, âhirinde olan yâ elif’e ِبَيِبي
kalb olunup ِبْأَبا ve ِبَيَبا demektir ve bu أَْنَت 
ي ى ِبأَِبي َوأُّمِ ْيُتَك ِبأَِبي takdîrindedir yâhûd ُمَفدًّ  َفدَّ
ي  takdîrindedir ki “Peder ve mâderimi َوأُّمِ
sana fedâ ettim.” demektir. Pes mü™ellifin 

ِبيُّ الصَّ  kelimesinin َصِبّي kavlinde َوَبْأَبأَ 
fâ¡iliyyet ve mef¡ûliyyeti muhtemeldir.

َُ بُ َأ  (vezninde [hudhud] ُهْدُهٌد) [™el-bu™bu] اءُب
Asl ve ¡unsur ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهَو َكِريُم 
 ,Ve seyyid-i zarîf ma¡nâsınadır اْلُبْؤبُِؤ أَِيالَْصِل
ya¡nî ¡ulüvv-i ma¡nevî sâhibi re™îs ve 
müte¡ayyinve ser-kâra denir ki letâ™if-i 
ahlâk ehli, zîrek ve hoş-tab¡ ola. Ba¡zı 
ümmehâtta vâv-ı ¡âtıfa ile َوالظَِّريُف ُد  ّيِ  َوالسَّ
¡unvânıyla mersûmdur. Ve 

ٌَ بُ َأ  ,Sürme-dânın başına denir [™bu™bu] بُ
اْلُمْكُحَلِة  .ma¡nâsına [re™su’l-muk√ulet] َرْأُس 
Ve çekirgenin gövdesine denir. Ve göz 

ile deri dibâgat eylemek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: ِبالِء َدَبْغُتُه  أَْي  أَْوًءا  الَِديَم   Ve işbu أُْؤُت 
-kelimesi ki mâzî-i mütekellim [u™tu] أُْؤُت
dir, aslı أََوْأُت idi; َقَوْلُت gibi.

وُء َُ َُ  (vezninde [ma…ûl] َمُقوٌل) [™el-me™û] اءأ
Ondan ism-i mef¡ûldür, semer-i mezbûr 
ile dibâgat olunmuş deriye denir. Ve bu-
nun aslı َمْأُووٌء [me™vû™] idi, ¡ayn-ı kelime 
olan vâv’ın zammesi, fâ™ü’l-fi¡l olan hem-
zeye nakl olunmakla vâveyn’de ictimâ¡-ı 
sâkineyn vukû¡u mahzûruna mebnî 
hilâf-ı meşhûr üzere vâveyn’in birisi hazf 
olunmuştur.

]أ ي أ[
َئُة  vezninde ve [hey™et] َهْيَئٌة [el-ey™et] األَيأ
mürâdifidir ki sûret ve peyker ma¡nâsınadır 
ki her ne olur ise vaz¡-ı cibillîsi olan şekl-
den ve hâlet-i zâhireden ¡ibârettir; yukâlu: 
ُهَو َحَسُن الَْيَئِة أَِي اْلَهْيَئِة
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evvel vehle ile ta¡bîr olunur; ve minhu 
yukâlu: َل َبْدٍء َوَباِدَي َبْدٍء َوَباِدَي  أَْفَعْلُه َبْدًءا َوأَْفَعَلُه أَوَّ
 َبِديٌّ İkisinde de bâ’nın fethi ve ikincide َبِدّيٍ

[bediyy] ٌَّغِني [πaniyy] veznindedir, hemze-
leri yâ’ya münkalib olmuştur ve üç terkîb 
izâfet üzeredir. Ve 

أََة َأ َب  yâ’nın sükûnu) [bâdî bed™ete] َباِدي 
ve َبْدأََة feth üzere mebnîdir: َكِرَب  َمْعِدي 
kabîlindendir) ve 
ءب َأ أََة ِذي َب َأ  ve [™bed™ete ≠î bed] َب
اءب ََ أََة ِذي َب َأ  ve (medd ile) [™bed™ete ≠î bedâ] َب
أَةب َأ أََة ِذي َب َأ -evvelde bâ) [bid™ete ≠î bed™et] ِب
yı muvahhadenin kesriyledir) ve 
يءب َِ َب ِذي  أََة  َأ  evvelde) [™bed™ete ≠î bedî] َب
bâ’nın fethi ve َبِديٌء [bedî™]َفِعيٌل [fa¡îl] vez-
nindedir) ve 
ئب َِ َب ِذي  اَءَة  ََ  evvelde) [™bedâ™ete ≠î bedî] َب
 [™bedi] َبِدٌئ veznindedir ve [se√âbet] َسَحاَبٌة
 veznindedir) ve [ketif] َكِتٌف
ءب َأ أََة َب َأ -evvelde bâ’nın kes) [™bid™ete bed] ِب
riyledir) ve 
ءب َأ َب يَء  َِ  [emîr] أَِميٌر evvel) [™bedî™e bed] َب
veznindedir) ve 
يءب َِ َب -evvel hemze ile) [™bâdi™e bedî] َباِدَئ 
dir) ve 

يٌء َِ  veznindedir) ve [emîr] أَِميٌر [™bedî] َب
ئب َِ  evvel hemze ile ve) [™bâdi™e bedî] َباِدَئ َب
 veznindedir) ve [ketif] َكِتٌف [™bedi] َبِدٌئ
يءب َِ يَء ِذي َب َِ  أَِميٌر ikisi de) [™bedî™e ≠î bedî] َب
[emîr] veznindedir) ve 
ءب َأ َب  hemze-i meftûha) [™bâdi™e bed] َباِدَئ 
ile) ve 

ٌء َأ  veznindedir) ve [¡men] َمْنٌع [™bed] َب

ا ََ  hemze-i meftûha ve) [bâdi™e bedâ] َباِدَئ َب
 veznindedir) ve [semâ] َسَما [bedâ] َبَدا
ءب َأ َب ا  ََ -vez [semâ] َسَما evvel) [™bedâ bed] َب

bebeğine denir, اْلَعْيِن  [insânu’l-¡ayn] ِإْنَساُن 
ma¡nâsına; yukâlu: َعْيِني بُْؤبُِؤ  ِمْن  َعَليَّ  أََعزُّ   ُهَو 
ِإْنَساِنَها  ,Ve her nesnenin ortasına denir أَْي 
vasat ma¡nâsına.

بُوُء َأ -veznin [sursûr] ُسْرُسوٌر) [™el-bu™bû] اءُب
de) ve

-veznin [√da√dâ] َدْحَداٌح) [™el-be™bâ] اءَبأأَباُء
de) ¡Âlim ve dânâ kişiye denir; ve minhu 
yukâlu: ُهَو اْبُن َبْجَدِتَها أَِي الُُموِر َوبُْؤبُُؤَها أَْي َعاِلُمَها

َُ -veznin [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [™et-tebe™bu] اءتََّبأأبُ
de) Yelmek, ¡adv ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َعَدا َتَبْأَبأَ الرَّ

]ب ت أ[
ُء -bâ’nın fethi ve tâ-yı fev) [™el-bet] اءَبتأ
kiyyenin sükûnuyla) İkâmet ve ârâm eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْتًئا ِمَن ِباْلَمَكاِن   َبَتأَ 
اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أََقاَم ِبِه

]ب ث أ[
ُء  َبْتٌء â-yı müsellese ile¿ [™&el-be] اءَبثأ
[bet™] vezninde ve mürâdifidir; yukâlu: ََبَثأ 
ِباْلَمَكاِن َبْثًئا ِبَمْعَنى َبَتأَ

]ب د أ[
ُء َأ  bâ’nın fethi ve dâl’ın) [™el-bed] اءَب
sükûnuyla) Bir işe başlamak, şürû¡ ve âgâz 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيِء َبْدًءا ِمَن اْلَباِب  َبَدأَ ِبالشَّ
 Ve bir nesneyi sâ™ir nesnelerden الثَّاِلِث أَِي اْبَتَدأَ
mukaddem işlemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْلِفْعِل ِفي  َمُه  َقدَّ أَْي  ِاْبِتَداًء  َفَعَلُه  ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve bir َبَدأَ 
arzdan arz-ı uhrâya çıkmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبَدأَ ِمْن أَْرِضِه ِإَذا َخَرَج َيْعِني لَْرٍض أُْخَرى Ve 
yaratmak, halk ma¡nâsınadır; yukâlu: َُبَدأَ اهلل 
 Ve bir işe sâ™ir kimselerden اْلَخْلَق أَْي َخَلَقُهْم
evvel mübâşeret eylemek ma¡nâsına ism 
ve masdar olur; yukâlu: أَْن َلَك  أَْي  اْلَبْدُء   َلَك 
َغْيِرَك َقْبَل   Ve evvel ve ibtidâ ma¡nâsına َتْبَدأَ 
isti¡mâl olunur ki ondan ibtidâ-yı emr ve 
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ٌء َأ  Bir kimse çiçek yâhûd kızamık [™bed] َب
çıkarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  بُِدَئ 
َبْدًءا َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا ُجِدَر أَْو ُحِصَب ِباْلَحْصَبِة
اُء ََ ِت -veznin [ifti¡âl] ِاْفِتَعال) [™el-ibtidâ] اإِلبأ
de) Bir nesneye başlamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبَمْعًنى ِبِه  َواْبَتَدأَ  ْيِء  ِبالشَّ -Ve Bir nes َبَدأَ 
neyi sâ™ir nesnelerden mukaddem işlemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَذا َفَعَلُه ِإْبِتَداًء  ِاْبَتَدأَ الشَّ
َمُه ِفي اْلِفْعِل أَْي َقدَّ
اُء ََ  ِاْبِتَداٌء (hemzenin kesriyle) [™el-ibdâ] اإِلبأ
[ibtidâ™] ile ma¡nâ-yı sânîde mürâdiftir; 
yukâlu: أَْبَدأَُه ِإَذا َفَعَلُه ِاْبِتَداًء Ve bir arzdan arz-ı 
uhrâya çıkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِلُْخَرى َخَرَج  ِإَذا  أَْرِضِه  ِمْن   ,Ve yaratmak أَْبَدأَ 
halk ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي اْلَخْلَق  اهللُ   أَْبَدأَ 
 Ve numûne ve misâlsiz nesne îcâd َخَلَقُهْم
eylemek ma¡nâsınadır, ve minhu: اْلُمْبِدُئ 
-azze ismuhu ve ta¡âlâ. Ve söz aç¡ َواْلُمِعيُد
mak ma¡nâsına isti¡mâl olunur, ve minhu 
yukâlu: ِبَباِدئٍَة َيَتَكلَُّم  َما  أَْي  يُِعيُد  َوَما  يُْبِدُئ  َما   ُفالٌَن 
-İbtidâ îrâd olu [bâdi™et] َباِدئَة [Ve] َوالَ َعاِئَدٍة
nan kelâma ve َعاِئَدة [¡â™idet] ¡avdet olunan 
kelâma denir.

أَُة َأ  bâ’nın fethi ve dâl’ın)[el-bed™et] اءَب
sükûnuyla) Bir şey™e sâ™ir kimselerden 
evvel başlamak ma¡nâsına ismdir; yukâlu: 
َغْيِرَك َقْبَل  َتْبَدأَ  أَْن  َلَك  أَْي  اْلَبْدأَُة   Ve bunda َلَك 
bâ’nın zammıyla da lügattir. Ve 

أَةٌ َأ  :Kurbân pâyına denir; yukâlu [bed™et] َب
أَْهَدى َلُه َبْدأََة اْلَجُزوِر أَْي َنِصيًبا
اَءُة ََ -veznin [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-bedâ™et] اءَب
de) Bu dahi bir nesneye sâ™irlerden mu-
kaddem başlamağa denir, bâ’nın zammıy-
la da câ™izdir.

يُء َِ  (vezninde [¡bedî] َبِديٌع) [™el-bedî] اءَب
Mahlûk ve âferîde ma¡nâsınadır; fa¡îl 
bi-ma¡nâmef¡ûldür. Ve emr-i mübde¡ 
ma¡nâsınadır ki numûne ve misâlsiz îcâd 

nindedir) ve 

أََة َأ َب أََة  َأ  َحْمَزَة ikisi de) [bed™ete bed™ete] َب
[√amzet] veznindedir ve feth üzere 
mebnîlerdir) ve 
َب َب  َبٍد yâ’nın sükûnu ve) [bâdî bed] َباِدي 
[bed] َشٍج [şec] veznindedir) ve 

ا ََ َب  َبَدا yâ’nın sükûnu ve) [bâdî bedâ] َباِدي 
[bedâ] َسَما [semâ] veznindedir) Bunla-
rın mecmû¡u ”َشْيٍء ُكّلِ  َل   ma¡nâsınadır “أَوَّ
ki “İbtidâ-yı vehlede ben onu işlerim” 
demektir. 

Şârih der ki burada nüshalar muhtelif 
ve yekdîgere müsâdim olmakla hasbe’l-
vüs¡ bu resme tashîh olunmuştur; nüsah-ı 
sâ™ireye iltifât olunmaya. Kaldı ki terâkîb-i 
mezbûre zarfiyyet üzere mansûblardır. 
Ba¡zılar mef¡ûlden hâl olmasına zâhib 
oldular, meselâ َبْدًءا َقْبَل,kelâmı أَْفَعْلُه  ِبِه  ا   َمْبُدوًّ
َشْيٍء  demektir dediler. Ve fâ¡ilden hâl ُكّلِ 
olmak dahi sahîh olur, أَْفَعْلُه َحاَل َكْوِني َباِدئًا أَْي 
.sebkinde olur. İntehâ ُمْبَتِدئًا

Ve ¡Arablar َبْدِئِه  َعْود derler ki َرَجَع َعْوَدُه َعَلى 
[¡avd] kelimesinin nasbıyladır ve ِفي  َرَجَع 
 َرَجَع ;derler َعْوِدِه َوَبْدِئِه َوِفي َعْوَدِتِه َوَبْدأَِتِه َوَبْدًءا َعْوًدا
.ma¡nâsına ِفي الطَِّريِق الَِّذي َجاَء ِمْنُه

Şârih der ki kezâlik meselâ bir kitâbı 
ibtidâsından başlayıp nısfına yâhûd 
hitâmına kadar kırâ™at eyledikten sonra 
dönüp ibtidâsından başlasa, ِفي اْلِكَتاَب   َقَرأَ 
 derler. İntehâ. Ve َعْوِدِه َوَبْدِئِه

ٌء َأ  Bir kavmin mihter ve ser-kârına [™bed] َب
ıtlâk olunur, seyyid gibi; yukâlu: َبْدُء  ُهَو 
ُدُهْم َسّيِ -Ve ¡âkıl ve reşîd civâna de اْلَقْوِم أَْي 
nir. Ve kurbân pâyına denir. Cem¡i أَْبَداٌء 
[ebdâ™] gelir, َجْفٌن [cefn] ve أَْجَفاٌن [ecfân] 
gibi ve بُُدوٌء [budû™] gelir, َفْلٌس [fels] ve 
 gibi. Ve [fulûs] ُفُلوٌس
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nakliyye-i ismiyyedir.

اَءُة ََ  Bu (bâ’nın fethiyle) [el-bedâ™et] اءَب
dahi َبِديَهٌة [bedîhet] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُهَو ُذو َبِديَئٍة َوَبَداَءٍة أَْي َبِديَهٍة

]ب ذ أ[
ُء  bâ’nın fethi ve zâl-ı) [™≠el-be] اءَبذأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Bir nesnede bir 
kerîh ve nâ-matbû¡ hâlet hiss eylemekle 
ondan yiğrenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َحاالً ِمْنُه  َرأَى  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َبْذًءا  ْيَء  الشَّ  َبَذأَ 
 Ve bir nesneyi hor ve hakîr görmek َكِرَهَها
ma¡nâsınadır ki horlamak ta¡bîr olunur; 
yukâlu: اْحَتَقَرُه أَِي  -Ve bir nesneyi be َبَذأَُه 
ğenmeyip zemm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه َذمَّ أَْي  أَْي :ve yukâlu َبَذأَُه  الَْرَض   َبَذأَ 
َذمَّ َمْرَعاَها
 (vezninde [¡bedî] َبِديٌع) [™el-be≠î] اءَبِذيُء
Recül-i fâhiş ya¡nî mahfûzu’l-lisân ol-
mayan bed-zebân kişiye denir ki dili zifir 
ta¡bîr olunur. Ve mer¡âsı olmayan mahalle 
denir.

ve (vezninde [™semâ] َسَماٌء) [™el-be≠â] اءَبَذاُء

-vez [semâ√at] َسَماَحٌة) [el-be≠â™et] اءَبَذاَءُة
ninde) Bir kimse bezî™ ya¡nî bed-zebân 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َوَبِذَئ  َبُذَؤ الرَّ
َوالثَّاِلِث اِبِع  َوالرَّ اْلَخاِمِس  اْلَباِب  ِمَن  َبَذاَءًة  أَْو  َبَذاًء   َوَبَذأَ 
ِإَذا َصاَر َبِذيًئا
َباَذأَُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mubâ≠e™et] اءأ
vezninde) ve

 bâ’nın kesriyle ki masdar-ı) [™el-bi≠â] اءِبَذاُء
sânîdir) Bir adama yâhûd birbiriyle fuhş 
ve nâ-sezâ söyleşmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َباَذأَُه ُمَباَذأًَة َوِبَذاًء ِإَذا َفاَحَشُه

]ب ر أ[
ُء َأ  bâ’nın fethi ve râ’nın) [™el-ber] اءَب
sükûnuyla) ve

ve ihtirâ¡ olunan nesnedir. Ba¡zı nüshada 
emr-i bedî¡ vâki¡ olmakla şey™-i ¡acîb ü 
garîb demek olur. Ve 

يٌء َِ  Bi™r-i İslâmiyye’ye denir ki [™bedî] َب
zamân-ı İslâm’da hafr olunan kuyu de-
mektir, bi™r-i ¡Âdiyye mukâbilidir ki bi™r-i 
kadîme demektir, gûyâ ki ¡Âd kavmine 
mensûbdur. ¡Arablar her kadîm nesneyi 
kavm-i merkûma nisbet ederler; yukâlu: 
ِبَعاِديٍَّة َلْيَسْت  اْلَحْفِر  َيْعِني َجِديَدُة   ِبْئٌر َبِديٌء أَْي ِإْسالَِميٌَّة 
Burada fa¡îl bi-ma¡nâ mef¡ûldür. Ve 

يٌء َِ  ,Evvel ve ibtidâ ma¡nâsınadır [™bedî] َب
niteki misâlleri mürûr eyledi.

اٌء ََّ  Bir (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [™Beddâ] َب
cemâ¡atin ismidir. Benî ¿evr’den Beddâ™ 
b. el-◊âri& ve Becîle kabîlesinden Beddâ™ 
b. Fityân ve Murâd kabîlesinden Beddâ™ b. 
¡Âmir, o cemâ¡attendir.

اَءُة ََ  Bir (bâ’nın zammıyla) [el-budâ™et] اءُب
nebât adıdır.

اُة ََ  bâ’nın harekât-ı selâsı ve) [el-bedât] اءَب
dâl’ın feth ve meddiyle) ve

أَُة ََ ve (fetehâtla) [el-bede™et] اءَب
أُ ََ بأ ُُ  mîm’in zammı ve) [™el-mubde] اءأ
bâ’nın sükûnuyla) ve
أُ ََ بأ َُ ve (mîm’in fethiyle) [™el-mebde] اءأ

أَُة ََ بأ َُ  kezâlik mîm’in) [el-mebde™et] اءأ
fethiyle) Evvel-i hâl ve ibtidâ-yı neş™et 
ma¡nâsına ismlerdir, niteki İbn ¡Udays, 
Bâhir nâm kitâbında bu ma¡nâya sebt ey-
ledi; yukâlu: ]َثُة اْلَباِء  َكاَن َذِلَك الَْمُر ِفي َبْدأَِتَنا ]ُمَثلَّ
ِل َحاِلَنا َوَنْشأَِتَنا َوَبَدأَِتَنا َوُمْبَدِئَنا َوَمْبَدِئَنا َوَمْبَدئَِتَنا أَْي ِفي أَوَّ
يَئُة َِ  bâ’nın fethi ve dâl’ın) [el-bedî™et] اءَب
kesr ve meddiyle) Bir nesneye sâ™irlerden 
mukaddem başlamağa denir, ٌَبَداَءة [bedâ™et] 
gibi. Ve bedîhe ma¡nâsınadır ki bilâ-fikrin 
ve lâ-reviyyetin söylenen söze denir. Hâ, 
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tenâsüb olur, meselâ a¡zâ-ı hayvâniyye 
her ne kadar muhtelifetü’l-eşkâl ve’l-
akdâr ise de ihtilâfı, ihtilâf-ı tenâzum u 
tenâsübdür, ihtilâf-ı e™imme rahmet oldu-
ğu gibi. Meselâ re™s ile sâ™ir a¡zâ-ı bede-
niyye bi’l-cümle tenâsüb-i tabî¡î üzeredir, 
her ne kadar şekl ve mikdârda mütehâlif 
ise de, zîrâ re™s meselâ kebîr ve beden 
sagîr olsa, yâhûd re™s tavîl ve beden kasîr 
olsa, endâm ve tenâsüb olmayıp şekl-i nâ-
zîbâ olacağı hüveydâdır. İntehâ. Ve 

وٌء َُ -Bir nesneden berî ve bîzâr ol [™burû] بُ
mak ma¡nâsınadır, ke-mâ se-yuzkeru.

اُء ََ ve (vezninde [selâm] َسالٌَم) [™el-berâ] اءَب

اَءُة ََ -veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-berâ™et] اءَب
de) بُُروٌء [burû™] ma¡nâsınadır; yukâlu: َبِرَئ 
ّمِ أَْي ِمَن اِبِع َوَيْبُرُو ِبالضَّ  ِمَن الَْمِر َيْبَرأُ أَْي ِمَن اْلَباِب الرَّ
أَ ِمْنُه  اْلَباِب اْلَخاِمِس َوُهَو َناِدٌر، َبَراًء َوَبَراَءًة َوبُُروًءا ِإَذا َتَبرَّ
Ve 

اٌء ََ  Bir (vezninde [selâm] َسالٌَم) [™berâ] َب
nesneden berî ve bîzâr olan kişiye denir; 
yukâlu: أََنا َبَراٌء ِمْنُه أَْي َبِريٌء Ve işbu َبَراٌء [berâ™] 
kelimesi fi’l-asl masdar olmakla tesniye 
ve cem¡ ve te™nîs gavâ™ilinden müberrâdır. 
Ve 

اٌء ََ -berâ™] Her ayın evvel gecesine, ¡alâ) َب
kavlin evvel gününe yâhûd âhir gecesine 
yâhûd âhir gününe ıtlâk olunur. Kamerin 
şemsten berî olduğu, sebeb-i tesmiyedir. 
Ve 

اٌء ََ  .A¡lâm-ı ricâldendir: el-Berâ™ b [™Berâ] َب
Mâlik ve el-Berâ™ b. ¡Âzib ve el-Berâ™ b. 
Evs ve el-Berâ™ b. el-Ma¡rûr ashâbdandır; 
ve el-Berâ™ b. ¢abî§a muhtelefü’s-
sahâbedir. Bunlarda lemha-i vasfiyyet ol-
makla harf-i ta¡rîfle mersûmdur. 

اُء ََ -Has (hemzenin kesriyle) [™el-ibrâ] اإِلبأ
tayı sağ ve dürüst eylemek ma¡nâsınadır; 

وُء َُ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™el-burû] اءُب
Yaratmak, halk ma¡nâsınadır; yukâlu: ََبَرأ 
 Ve اهللُ اْلَخْلَق َبْرًءا َوبُُروًءا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث أَْي َخَلَقُهْم

ٌء َأ ve [™ber] َب

وٌء َُ  Hasta sıhhat ve ifâkat bulmak [™burû] بُ
ma¡nâsınadır ki sağalmak ta¡bîr olunur.

ُء َأ  bâ’nın zammı ve râ’nın) [™el-bur] اءُب
sükûnuyla) َبْرٌء [ber™] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل ّمِ َوبُُروًءا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َوالَوَّ  َبَرأَ اْلَمِريُض بُْرًءا ِبالضَّ
اْلَباِب ِمَن  َوبُُروًءا  ّمِ  ِبالضَّ َوبُْرًءا  ِباْلَفْتِح  َبْرًءا  َوَبِرَئ   َوَبُرَؤ 
اِبِع ِإَذا َنِقَه اْلَخاِمِس َوالرَّ
Mü™ellif gerçi َنَقاَهٌة [ne…âhet]i mâddesinde 
hasta sıhhate yüz tutmak yâhûd ifâkat 
bulmak ile ¡ale’l-ihtilâf tefsîr edip lâkin 
ümmehât-ı sâ™irede ma¡nâ-yı evvel tercîh 
olunup ve burada mü™ellifin murâdı, ma¡nâ-
yı sânîdir. Ve mü™ellif Ba§â™ir’de bu resme 
tahkîk eylemiştir ki َبْرٌء [ber™] mâddesi fi’l-
asl mücâvereti mekrûh ve nâ-matbû¡ olan 
nesneden tefassî ve tebâ¡üd ma¡nâsına 
mevzû¡dur: اْلَمَرِض ِمَن  ُفالٍَن ve َبَرأَ  ِمْن   ve َبِرَئ 
ِمْنُه أَ   .kavlleri bu ma¡nâdan müteferri¡dir َتَبرَّ
Ve Zema«şerî ﴾َباِرِئُكْم ِإَلى   âyet-i ﴿َفُتوبُوا 
kerîmesinin tefsîrinde demiştir ki َباِرٌئ 
[Bâri™] esmâ-ı sıfât-ı ilâhiyyedendir, 
cins-i mahlûku tefâvütten berî olarak halk 
eden »allâ…-ı bî-çûn’un ism-i şerîfidir. 
Ve Bey∂âvî tahkîkine göre asl-ı mâdde, 
hulûsu’ş-şey™ ¡an-gayrihi ma¡nâsına 
mevzû¡dur, o dahi yâ ¡alâ-sebîli’t-tefassî 
olur; meselâ ¡alîlin mübtelâ olduğu ¡il-
letten selâmet bulması gibi; yukâlu: َبِرَئ 
َمَرِضِه ِمْن   yâhûd ¡alâ-sebîli’l-inşâ اْلَمِريُض 
olur; ke-kavlihi: يِن الطِّ ِمَن  آَدَم  اهللُ   َبْرٌء Pes َبَرأَ 
[ber™] mâddesini mutlak halk ma¡nâsında 
isti¡mâl, ıtlâk ve takyîd ¡alâkasıyla mücâz 
olur. Ve kaldı ki tefâvütten murâd, ¡adem-i 
tenâsübdür, pes ¡adem-i tefâvüt ¡ayn-ı 
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Ayın evvel gününün yâhûd gecesinin 
künyesidir. 

ئَُة َِ -veznin [tef¡ilet] َتْفِعَلٌة) [et-tebri™et] اءتَّبأ
de) Berî ve bîzâr kılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََك ِمْنُه َتْبِرئًَة أَْي َجَعَلَك َبِريًئا ِمْنُه َبرَّ
ُؤ َُّ ٌل) [™et-teberru] اءتََّب  (vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
Berî olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمْنُه أَ   َتَبرَّ
ًؤا ِإَذا َصاَر َبِريًئا َتَبرُّ
َباَرأَُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mubâre™et] اءأ
vezninde) Birbirinden ayrılmak, 
müfârakat ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: َباَرْأُت َشِريِكي أَْي َفاَرْقُتُه ve yukâlu: ََباَرأ 
اْلِفَراِق َعَلى  َصاَلَحَها  أَْي  اْلَمْرأََة  ُجُل   ve minhu الرَّ
kavlu’l-fukahâ™i: اَْلُمَباَرأَُة َكاْلَخْلِع
اُء ََ ِتبأ -vez [istif¡âl] ِإْسِتْفَعاٌل) [™el-istibrâ] اإِلاأ
ninde)Hatuna hayz görünce kadar kurbân 
eylememek ma¡nâsınadır ki rahiminin 
cenînden berî olmasını taleb eylemekten 
¡ibârettir. Murâd, bir kimse bir câriyeyi 
temellük eyledikte, rahimi hayzdan pâk 
olduğu zuhûruna intizâr ile müddet-i 
ma¡lûme tevakkuf edip ona kurbân ey-
lememek ki şâyed hamli var ise evvel-
ki mâlikinden olduğu zâhir ola; yukâlu: 
ِإْسَتْبَرأََها ِإَذا َلْم َيَطْأَها َحتَّى َتِحيَض
Şârih der ki bu mes™ele ¡iddet-i ricâl 
aksâmındandır. Kezâlik dâr-ı harbde 
mütezevvice olan hatun, dâr-ı İslâm’a 
muhâcereten hurûc eylese, ¡iddet gözetme-
yerek fi’l-hâl bir Müslümân onu tezevvüc 
eder, lâkin bir hayz ile istibrâ eylemedikçe 
kurbân câ™iz değildir. Kezâlik mezînesini 
zânîsi tezevvüc eyledikte, yine bir hayz ile 
istibrâya muhtâcdır. İntehâ. Ve 

اٌء ََ ِتبأ اأ ٌِ  [istibrâ™] İstincânın kuddâmîsidir 
ki tebevvül ¡akibinde âlet-i rücûliyyeti taş 
yâ su ile tanzîf edip eser-i bevlden pâk ve 
berî eylemekten ¡ibârettir; yukâlu: َِإْسَتْبَرأ 

yukâlu: َعاَفاُه أَْي  اْلَمَرِض  ِمَن  اهللُ   Ve ba¡îd أَْبَرأَُه 
ve bîzâr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َبِريًئا َجَعَلَك  أَْي  ِمْنُه   İbrâ-yı zimmet bu أَْبَرأََك 
ma¡nâdandır. Ve ayın evvel gecesine 
yâhûd evvel gününe girmek ma¡nâsınadır, 
¡ale’l-ihtilâfi’l-mezkûri, yukâlu: ُجُل الرَّ  أَْبَرأَ 
ِإَذا َدَخَل ِفي اْلَبَراِء
ve (hemze ile) [™el-bâri] اءَباِرُئ

يُء َِ -vezninde. Bun [fa¡îl] َفِعيٌل) [™el-berî] اءَب
da bi-gayri hemzetin dahi menkûldür) 
Maraz u ¡illetten dürüst olmuş kişiye de-
nir, fâ¡il bi-ma¡nâ mef¡ûldür; yukâlu: أَْصَبَح 
 Kâle fî’l-Esâs ُفالٌَن َباِرئًا َوَبِريًئا ِمْن َمَرِضِه أَْي َساِلًما
َي ُشْكَر اْلَباِري“  Ve ”َحقٌّ َعَلى اْلَباِري أَْن يَُؤّدِ

يٌء َِ  gelir [™birâ] ِبَراٌء lafzının cem¡i [™berî] َب
 vezninde. Ve [kirâm] ِكَراٌم

يٌء َِ  Bir nesneden müteberrî ve [™berî] َب
hâli’z-zimmet olan kişiye denir; yukâlu: 
ِمْنُه َبِريٌء   [berî™ûn] َبِريئُوَن Bunun cem¡i أَْنَت 
gelir ve بَُرآُء [bure™â™] gelir ُفَقَهاُء [fu…ahâ™] 
vezninde ve ِبَراٌء [birâ™] gelir ِكَراٌم [kirâm] 
vezninde ve أَْبَراٌء [ebrâ™] gelir أَْشَراٌف [eşrâf] 
vezninde ve أَْبِرَياُء [ebriyâ™] gelir أَْنِصَباُء 
[en§ibâ™] vezninde ve بَُراٌء [burâ™] gelir ُرَخاٌل 
[ru«âl] vezninde. Mü™ennesi َبِريَئٌة [berî™et]
tir hâ’yla. Cem¡i َبِريَئاٌت [berî™ât] gelir ve 
 gelir hemzeyi yâ’ya kalb [beriyyât] َبِريَّاٌت
ve idgâmla ve َبَراَيا [berâyâ] gelir َخَطاَيا 
[«a†âyâ] vezninde.

Şârih der ki mü™ellif mu¡tel bâbında 
mahlûk ma¡nâsına olan َبِريٌَّة [beriyyet] 
mâddesini hemze bâbına ihâle edip lâkin 
burada ona tasaddî eylemedi. Ba§â™ir’de 
beyânına göre َخْلٌق [«al…] ma¡nâsına olan 
 َبِرَي mâddesinden fa¡îlettir yâhûd [™ber] َبْرٌء
 .mâddesinden mu¡teldir [beriye’l-¡ûd] اْلُعوَد
Evvele göre hemzesi yâ’ya mübeddeledir.

اِء ََ َب اءأ ُن   (bâ’nın fethiyle) [™ibnu’l-berâ] ِابأ
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]ب ط أ[
ُء  bâ’nın zammı ve †â’nın) [™†el-bu] اءُبطأ
sükûnuyla) ve 

-Ge (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [™el-bi†â] اءِبَطاُء
cikmek ve oyalanıp eğlenmek ve ağır dep-
renmek ma¡nâsınadır, sür¡at mukâbilidir; 
yukâlu: اْلَخاِمِس اْلَباِب  ِمَن  َوِبَطاًء  بُْطًئا  ُجُل  الرَّ  َبطَُؤ 
ِضدُّ أَْسَرَع
َطاُء  (hemzenin kesriyle) [™el-ib†â] اإِلبأ
Bu dahi gecikmek ve ağır deprenmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَمْعَنى ِإْبَطاًء  ُجُل  الرَّ  أَْبَطأَ 
-Ve bir kimsenin dâbbesi eşkin olma َبطَُؤ
yıp künd ve girân olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبَطاًء َدَوابُُّهْم  َكاَنْت  ِإَذا  اْلَقْوُم   Ve bir أَْبَطأَ 
nesneyi geciktirmek ve ¡avk ve te™hîr ey-
lemek ma¡nâsına müte¡addî olur; yukâlu: 
َرُه أَْبَطأَ ِبِه ِإَذا أَخَّ
 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™el-be†î] اءَبِطيُء
Hemîşe deprenişi ağır, künd-pây olan 
insân ve hayvâna denir ki kabran ta¡bîr 
olunur. Cem¡i ِبَطاٌء [bi†â™] gelir ِكَراٌم [kirâm] 
vezninde. Ve 

 muhaddisînden Ebu’l-¡Abbâs [™Be†î] َبِطيٌء
A√med b. el-◊useyn el-¡Â…ûlî lakabıdır.

ُء  bâ’nın zammı ve †â’nın) [™†el-bu] اءُبطأ
sükûnuyla) ve

 (vezninde [buşrâ] بُْشَرى) [el-bu†™â] اءُبطأآى
Dehr ve zamâna ıtlâk olunur ve bu, Benî 
Yerbû¡ lügatidir, tekûlu: َياَهَذا بُْطَء  أَْفَعْلُه   َلْم 
ْهَر الدَّ أَِي   Ve bunlar zarfiyyet üzere َوبُْطآى 
mansûblardır.

آَن  bâ’nın zammı ve fethi ve) [bu†™âne] بُطأ
†â’nın sükûnu ve nûn’un fethiyle) Ma¡nâ-
yı ta¡accübü mutazammın ism-i fi¡l-i 
mâzîdir; yukâlu: بُْطآَن َذا ُخُروًجا أَْي َبطَُؤ Ya¡nî 
“Onun çıkması ne ¡aceb gecikti!” 

ِطيُء  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [™et-tab†î] اءتَّبأ

اْلَبْوِل ِمَن  اْسَتْنَقاُه  أَِي  َكَر  اْلَفْرَج Mü™ellif الذَّ  ِإْسَتْبَرأَ 
[istebre™e’l-ferce] ¡unvânıyla îrâd eylese 
idi, eşmel olur idi.

أَُة َأ -veznin [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-bur™et] اءُب
de) Avcı gömeltisine denir, اِئِد الصَّ  ُقْتَرُة 
[…utretu’§-§â™id] ma¡nâsınadır.

]ب س أ[
ُء -bâ’nın fethi ve sîn-i müh) [™el-bes] اءَبسأ
melenin sükûnuyla) ve
َبَسأُ ve (fethateynle) [™el-bese] اءأ

ve (vezninde [selâm] َسالٌَم) [™el-besâ] اءَبَساُء

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™el-busû] اءُبُسوُء
Yüz göz öğrenip bir şey™ ile üns ü ülfet 
eylemek ma¡nâsınadır ki alışmak ta¡bîr 
olunur; yukâlu: ِبِه َوَبِسَئ ِبِه َبْسًئا َوَبَسًئا َوَبَساًء  َبَسأَ 
اِبِع ِإَذا أَِنَس ِبِه  Ve َوبُُسوًءا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َوالرَّ

ٌء ve (sîn’in sükûnuyla) [™bes] َبسأ

 Bir (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™busû] بُُسوٌء
nesneyi hemîşe işleyip ¡âdet ve idmân 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبالَْمِر  َبَسأَ 
َعَلْيِه َمَرَن  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َوبُُسوًءا   Ve bir َبْسًئا 
nesneyi alçaklayıp hor ve zelîl görmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَسأَ ِبِه ِإَذا َتَهاَوَن 
َساُء  Bir (hemzenin kesriyle) [™el-ibsâ] اإِلبأ
şey™i, şey™-i âhere alıştırıp enîs ve râm ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْبَسْأتُُه َفَبِسَئ
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [™el-besû] اءَبُسوُء
Şol nâkadır ki sütünü sağan kişiye öğre-
nip alışmakla serkeşlik eylemeyip râm 
ola. Türkîde ikdi ve alışkan ta¡bîr olunur; 
yukâlu: َيْعِني اْلَحاِلَب  الََتْمَنُع  َكاَنْت  ِإَذا  َبُسوٌء   َناَقٌة 
ِلْلِفَها ِإيَّاُه

]ب ش أ[
 feth-i bâ™ ve şîn-i mu¡ceme) [Beşâ™et] َبَشاَءُة
ve medd ile) Bâdiyede bir mevzi¡ ismidir.
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mâddesi asl bir mekânın müsâvât-ı 
eczâsı, ya¡nî her yeri düz ve berâber ol-
mak ma¡nâsına mevzû¡dur; ٌّنُُبو [nubuvv] 
mukâbilidir ki eczâ-yı mekâniyyenin 
münâfâtından ¡ibârettir ve ma¡ânî-i sâ™ire 
bi’l-cümle ona râci¡dir. Meselâ bir şey™e 
rücû¡ ve inkıtâ¡ gûyâ ki onu mekân-ı 
muvâfık bulmakla ona râci¡ ve munkatı¡ 
olmuş olur. Ve َتْبِويٌء [tebvî™]-i rumh ki bir 
kimseye mızrak doğrultmaktır, gûyâ ki 
onun bedenini mızrağa mekân-ı muvâfık 
tehyi™e eylemiş olur ve ُكْفٌو [kufv] ve َعِديٌل 
[¡adîl] ve ِإْقَراٌر [i…râr] ve ِإْعِتَراٌف [i¡tirâf] 
ma¡nâlarında dahi tesâvî hâleti derkârdır. 
İntehâ. Ve 

ٌء  Kelimesi uymak, muvâfakat [™bev] َبوأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء ِبِه ِإَذا َواَفَق  ve َباَء الشَّ
tekûlu: َواَفَقِني أَْي  ْيُء  الشَّ -Ve ikrâr eyle َباَءِني 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّباَء ِبَدِمِه أَْي أََقر
Şârih der ki ikrâr ma¡nâsında dâ™imâ 
¡aleyh ve mazarrat mevki¡inde isti¡mâl 
olunur, menfa¡at cihetinde isti¡mâl olun-
maz, hattâ seyyidü’l-istigfârda ”ِبَذْنِبي  “أَبُوُء 
bu mâddedendir ki “Kendi cürmümü ikrâr 
ve istid¡â-yı ¡afv ve magfiret-i perverdigâr 
ederim.” demektir. İntehâ. Ve 

ٌء ve [™bev] َبوأ

 Bir (vezninde [selâm] َسالٌَم) [™bevâ] َبَواٌء
günâhı üzerine alıp yüklenmek yâhûd 
günâhı i¡tirâf eylemek ma¡nâsınadır ki 
mâ¡nâ-yı sâbıkın ¡aynı olur ve takrîr-i 
şârih üzere husûs dahi yoktur, yukâlu: َباَء 
ِبِه أَِواْعَتَرَف  أَِياْحَتَمَلُه  َوَبَواًء  َبْوًءا   Ve kısâsta ِبَذْنِبِه 
maktûl-i sânîyi evvele ¡adîl ve hemtâ kıl-
mak ma¡nâsınadır ki kanı kana berâber 
tutmak ta¡bîr olunur; yukâlu: ِبَدِمِه َدَمُه   َباَء 
 Ve kısâsta nazîr olmak, ya¡nî kâtil أَْي َعَدَلُه
kısâsen maktûl olmakla kan kana berâber 

Geciktirmek ve matl ve te™hîr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرُه َبطَّأَ َعَلْيِه ِبالَْمِر أَْي أَخَّ

]ب ك أ[
ُء  bâ’nın fethi ve kâf’ın) [™el-bek] اءَبكأ
sükûnuyla) ve

-veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-bekâ™et] اءَبَكاَءُة
de) ve

ve (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™el-bukû] اءُبُكوُء

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [™el-bukâ] اءُبَكاُء
Nâkanın sütü az olmak ma¡nâsınadır, 
lâkin: 

Şârih ta¡mîm eylemiştir; yukâlu: َبَكأَِت النَّاَقُة 
الثَّاِلِث اْلَباِب  ِمَن  َوبَُكاًء  َوبُُكوًءا  َوَبَكاَءًة  َبْكًئا   َوَبُكَؤْت 
َواْلَخاِمِس ِإَذا َقلَّ َلَبنَُها
ve (vezninde [fa¡îl] َفِعيٌل) [™el-bekî] اءَبِكيُء

 Sütü az olan (hâ’yla) [el-bekî™et] اءَبِكيَئُة
nâkaya denir. Cem¡leri ِبَكاٌء [bikâ™] ge-
lir; َكِريٌم [kerîm] ve ِكَراٌم [kirâm] gibi ve 
 َخَطاَيا ve [a†î™et»] َخِطيَئٌة ,gelir [bekâyâ] َبَكاَيا
[«a†âyâ] gibi.

ُء  bâ’nın fethi ve kâf’ın) [™el-bek] اءَبكأ
sükûnuyla) ve

-bâ’nın fethi ve elif’in kas) [el-bekâ] اءَبَكا
rıyla) Bir nev¡ nebât adıdır; müfredleri ٌَبْكَئة 
[bek™et] ve ٌَبَكاة [bekât] gelir hâ’yla.

]ب و أ[
ُء  bâ’nın fethi ve vâv’ın) [™el-bev] اءَبوأ
sükûnuyla) Bir nesneye rücû¡ edip varmak 
ma¡nâsınadır. ¡alâ-kavlin eşyâ-ı sâ™ireden 
bi’l-külliyye munkatı¡ olup o nesneye mü-
tehassıs olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َباَء 
 Ve bâ-i  ta¡diye ile ِإَلْيِه َيُبوُء َبْوئًا ِإَذا َرَجَع أَِواْنَقَطَع
sılalandıkta ircâ¡ ma¡nâsına olur; tekûlu: 
أَْرَجْعُتُه أَْي  ِإَلْيِه  ِبِه  -Ve ¡inde’l-Kisâ™î bi بُْؤُت 
nefsihi müte¡addî olur; tekûlu: بُْؤتُُه أَْي أَْرَجْعُتُه
Mü™ellif Ba§â™ir’de demiştir ki َبَواٌء [bevâ™] 



132اإِلَباَءُة BÂBU’L-HEMZE

me™hûzdur. Ve 

 [menzil] َمْنِزٌل ,Konağa denir [bâ™et] َباَءةٌ
ma¡nâsına.

ِويُء  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [™et-tebvî] اءتَّبأ
Nikâh eylemek, ya¡nî cimâ¡ yâhûd tezev-
vüc eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َأ  َبوَّ
ُجُل اْلَمْرأََة َتْبِويًئا ِإَذا أَْنَكَحَها -Ve bir kimseyi ko الرَّ
nağa kondurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُأَه  َبوَّ
 Ve bir kimseye karşı َمْنِزالً َوِفي اْلَمْنِزِل أَْي أَْنَزَلُه
mızrak doğrultmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َدُه ْمَح َنْحَوُه ِإَذا َقاَبَلُه َيْعِني َسدَّ أَ الرُّ -Ve konağa ko َبوَّ
nup yerleşmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َأ  َبوَّ
اْلَمَكاَن ِإَذا َحلَُّه َوأََقاَم ِبِه
َباَوأَُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mubâve™et] اءأ
vezninde) Kâtilin kanını maktûlün kanına 
berâber tutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََباَوأ 
ُفالًَنا ِبُفالٍَن ُمَباَوأًَة ِإَذا ُقِتَل ِبِه َفَقاَوَمُه
-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [™et-tebâvu] اءتََّباُوُؤ
de) İki nesne birbirine ¡adîl ve yeksân olup 
berâberleşmek ma¡nâsınadır, gerek kem-
miyyet ve gerek keyfiyyet cihetiyle olsun; 
yukâlu: َْيَئاِن َتَباَوئَا أَْي َتَعاَدال الشَّ
 (bâ’nın kesri ve meddiyle) [el-bî™et] اءِبيَئُة
 ten ismdir, yurda yâ konağa[ibâ™et] ِإَباَءةٌ
konmak hâletine denir ve yurda ve kona-
ğa da ِبيَئٌة [bî™et] ıtlâk olunur, َمْنِزٌل [menzil] 
gibi. Ve mutlakan hâlet ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: ِإنَُّه َلَحَسُن اْلِبيَئِة أَِي اْلَحاَلِة
أَُة بأ َُ  mîm’in fethi ve bâ’nın) [el-meb™et] اءأ
sükûnuyla) Konağa ve yurda denir, َمْنِزٌل 
[menzil] ma¡nâsına; yukâlu: اْلَمْبأَِة َرْحُب   ُهَو 
اْلَمْنِزِل  Ve dağlarda olan arı yuvasına أَِي 
ve sûrâhına denir. Ve rahimde olan yav-
ru yatağına denir, zih-dân ma¡nâsına. Ve 
yaban öküzünün yatağına denir. Ve suya 
karîb yerde olan deve yatağına denir, َمْعِطٌن 
[ma¡†in] ma¡nâsına.

ُؤ ٌل) [™et-tebevvu] اءتََّبوُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ

tutulmak ma¡nâsınadır. Ve gâh olur ki 
bir kabîleden birisi âher kabîleden bir 
kimseyi katl eylemekle maktûlün kavmi 
dahi kâtilin kavminden bir adamı katl edi-
cek ¡âdet-i A¡râb u Terâkime üzere kısâs 
muvâfık olmuş olur; yukâlu: َباَء ُفالٌَن ِبُفالٍَن ِإَذا 
ُقِتَل ِبِه َفَقاَوَمُه أَْي َعاَدَلُه
 (hemzenin kesriyle) [el-ibâ™et] اإِلَباَءُة
Bir nesneyi şey™-i âhere ircâ¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْرَجْعُتُه أَْي  ِإَلْيِه   Ve أََبْأتُُه 
kâtili kısâsen katl eylemekle kanı maktûlün 
kanına berâber tutulmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفَقاَوَمُه ِبِه  ُقِتَل  ِإَذا  ِبُفالٍَن  ُفالًَنا  -Ve ko أََباَء 
nağa kondurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِفيِه أَْنَزَلُه  أَْي  اْلَمْنِزِل  ِفي   :ve tekûlu’l-¡Arab أََباَءُه 
 Bu kelâm beyâbânın َفالَةٌ تُِبيُء ِفي َفالٍَة أَْي َتْذَهُب
fart-ı vüs¡atinden kinâyedir; ya¡nî “O 
beyâbân bir derecede vüs¡atlidir ki gûyâ 
ekâbir-i beyâbân dahi zamîme olmakla 
sâlikini zamîme-i mezbûreye îsâl ve inzâl 
eder” demektir. تُِبيُء [tubî™u] kelimesi, ٌِإَباَءة 
[ibâ™et]ten muzâri¡dir, yoksa Mütercim-i 
~i√â√’ın vehmi gibi sülâsîden ve zehâb 
ma¡nâsına değildir ki hattâ vâviyye ve 
yâ™iyye olması cây-ı te™emmül ola. Ve 

َباَءةٌ ٌِ  [ibâ™et] Konağa konup yerleşmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه َحلَّ ِإَذا  ِباْلَمَكاِن   أََباَء 
ِبِه  Ve deveyi yatağına çevirmek َوأََقاَم 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَلى َها  َردَّ ِإَذا  اِلِبَل   أََباَء 
-Ve kaçmak ma¡nâsına isti¡mâl olu اْلَمْبأَِة
nur; yukâlu: َّأََباَء ِمْنُه ِإَذا َفر Ve deriyi dibâgata 
yatırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أََباَء الَِديَم ِإَذا 
َباِغ َجَعَلُه ِفي الّدِ
ve (vezninde [bâ¡at] َباَعٌة) [el-bâ™et] اءَباَءُة

 Nikâh ma¡nâsınadır (hâ’sız) [™el-bâ] اءَباُء
ki tezevvüc ve cimâ¡dan e¡ammdır ve bu, 
ma¡nâ-yı âtîden ya¡nî mahall-i istirâhat 
ü itmi™nân olan menzil ma¡nâsından 
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murâd beyt-i A¡râb ve ahşam olan çadır ve 
obadır; yukâlu: َبَهأَ اْلَبْيَت َبْهًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا 
أَْخالَُه ِمَن اْلَمَتاِع أَْو َخَرَقُه
ِتَباُء -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-ibtihâ] اإِلبأ
de) Bu dahi alışıp üns ve ârâm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْبَتَهأَ ِبِه ِإَذا أَِنَس ِبِه
 vezninde ki [a†âmi…] َقَطاِم) [Behâ™i] َبَباِء
âhiri kesr üzere mebnîdir) Bir hatunun 
ismidir.

 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [™el-behâ] اءَبَباُء
Şol nâkadır ki sütünü sağan kişiye öğrenip 
alışmakla serkeşlik eylemez ola, ona alış-
kan ta¡bîr olunur; yukâlu: َناَقٌة َبَهاٌء أَْي َبُسوٌء
َباُء  Bu (hemzenin kesriyle) [™el-ibhâ] اإِلبأ
dahi hâneyi boşaltmak yâhûd hark eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْبَهأَ اْلَبْيَت ِإَذا أَْخالَُه 
ِمَن اْلَمَتاِع أَْو َخَرَقُه

de) Yurda ve konağa konup yerleşmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَ ِباْلَمَكاِن ِإَذا َحلَُّه َوأََقاَم  َتَبوَّ
ِبِه
َبَواُء  ,Berâberlik (bâ’nın fethiyle) [™el-bevâ] اءأ
sevâ™ ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَقْوُم َعَلى َبَواٍء أَْي 
 أََجابُوا َعْن َبَواٍء َواِحٍد أَْي :Ve minhu yukâlu َسَواٍء
َواِحٍد -Ya¡nî “Cümlesi, müttefikü’l ِبَجَواٍب 
kelime yeksân olmalarıyla yek-dehen ve 
yek-sühan olarak bir cevâbla cevâb verdi-
ler.” Ve 

 ;Küf™ ve hemtâ ma¡nâsınadır [™bevâ] َبَواٌء
yukâlu: ُهَو َبَواٌء َلُه أَْي ُكْفٌؤ Ve

 Arz-ı Tihâme’de bir vâdî [™Bevâ] َبَواٌء
ismidir.

ِبيَئُة ُُ  mîm’in zammı ve) [el-mubî™et] اءأ
bâ’nın kesr ve meddiyle) Pek gerekli 
mühimme ve hâcete denir; yukâlu: َحاَجٌة 
َشِديَدةٌ أَْي  -kelime [ibâ™et] ِإَباَءةٌ ,Ve bu ُمِبيَئٌة 
sinden ism-i fâ¡ildir, hâcet-i merkûme 
gûyâ ki havâyic-i sâ™ireden munkatı¡ ve 
hemân kendisine ihtisâs ve iktisâra bâ¡is 
olmuştur.

]ب هـ أ[
ُء َبهأ  bâ’nın fethi ve hâ’nın) [™el-beh] اءأ
sükûnuyla) ve 

ُبُبوُء ve (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™el-buhû] اءأ

َبَباُء  (vezninde [selâm] َسالٌَم) [™el-behâ] اءأ
Bir nesneye alışıp üns ü ülfet eylemek ve 
dadanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَهأَ ِبِه َوَبِهَئ 
اِبِع َواْلَخاِمِس  َوَبُهَؤ َبْهًئا َوبُُهوًءا َوَبَهاًء ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َوالرَّ
ِبِه أَِنَس   ;Ve şu¡ûr ve idrâk ma¡nâsınadır ِإَذا 
yukâlu: َما َبَهْأُت َلُه أَْي َما َفِطْنُت Ve 

ٌء  Hâneyi (vezninde [¡men] َمْنٌع) [™beh] َبهأ
esâsü’l-beyt ta¡bîr olunan eşyâdan hâlî 
eylemek, ya¡nî âher yere nakl edip hâneyi 
boşaltmak ma¡nâsınadır. ¡alâ-kavlin yırtıp 
paralamak ma¡nâsınadır ki bunda beytten 
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inzâl eder olan kişiye denir. Bu dahi sul-
bün rehâvetinden yâhûd şebakın şiddetin-
den neş¡et eder; yukâlu: َرُجٌل َتْيَتاٌء َوِتيَتاٌء َوِتْئَتاٌء 
أَْي يُْحِدُث ِعْنَد اْلِجَماِع أَْو يُْنِزُل َقْبَل اِليالَِج

]ت ف أ[
أُ َّ  (tâ’nın ve fâ’nın fethiyle) [™et-tefe] اءتَّ
Pek hiddetlenip hışm ve gazaba gelmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َتَفًئا ِمَن اْلَباِب  َتِفَئ الرَّ
اِبِع ِإَذا اْحَتدَّ َوَغِضَب الرَّ
يَئُة ِّ  [fa¡îlet] َفِعيَلٌة hemze ile) [et-tefî™et] اءتَّ
vezninde) Bir nesnenin zamân ve 
hengâmına denir; yukâlu: أَْي ْيِء  الشَّ  َتِفيَئُة 
َوَزَمانُُه  unvânıyla¡ َوِإبَّانُُه Ba¡zı nüshada ِحينُُه 
mersûmdur.

Şârih der ki hemzeyi yâ’ya kalb ve 
idgâmla ve hemzenin takdîmi ve fâ’nın 
teşdîdiyle de lügattir. İntehâ. 

Nihâye’de ِإْثٌر   [i&r] ve َعِقٌب [¡a…ib] ile mü-
fesserdir ki bir şey™in bilâ-fâsıla ¡akibi de-
mektir. Ve mü™ellif ”أ،ف،ف“ mâddesinde 
dahi zikr eylemiştir. Kaldı ki َتِفيَئٌة [tefî™et] 
ٌة mâddesinden ve“ف،ي،أ”  [te™iffet] َتِئفَّ
 mâddesinden ki ikisi de şiddet-i “أ،ف،ف”
sür¡ate dâlldir, me™hûz olmak ba¡îd değil-
dir, fe’l-yunzar.

]ت ن أ[
-veznin [u¡ûd…] ُقُعودٌ nûn’la) [™et-tunû] اءتُّنُوُء
de) Mukîm olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَنأَ ِباْلَمَكاِن تُنُوًءا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أََقاَم
َناَءُة  (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [et-tinâ™et] اءّتِ
ondan ismdir, ikâmet ma¡nâsına.

 (vezninde [â√ib§] َصاِحٌب) [™et-tâni] اءتَّاِنُئ
Dihkân ma¡nâsınadır ki köy kethüdâsı 
demektir. Dihkân, dihhân-ı Fârisîden 
mu¡arrebdir ki köyün sâhibi ve ulusu 
demektir. Lisânımızda boy beyi ve köy 
kethüdâsı ta¡bîr olunur. Ve َتاِنٌئ [tâni™] laf-

FASLU’T-TÂ™İ’L-FEVKİYYE
)َفْصُل التَّاِء اْلَفْوِقيَِّة(

]ت أ ت أ[
-veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [et-te™te™et] اءتَّأأَتأَُة
de) Mutlakan bir nesnenin savtından 
hikâyedir. Ve hîn-i tekellümde lisân ekserî 
tâ™ harfine çalınmak ma¡nâsınadır, niteki 
fâ™ harfine çalınmağa ٌَفْأَفأَة [fe™fe™et] denir; 
yukâlu: ُد ِفي التَّاِء ِإَذا َتَكلََّم Ve ِفيِه َتْأَتأَةٌ أَْي َيَتَردَّ

 ve [te™te™et] َتأأَتأَةٌ

 (vezninde [selsâl] َسْلَساٌل) [™te™tâ] َتأأَتاٌء
Tekeyi keçiye aşmak için çağırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِلُيْقِبَل َدَعاُه  ِإَذا  التَّْيَس   َتْأَتأَ 
-Ve tıfl-ı sagîr emekleyerek yürü َفَيْنُزَو
mek ma¡nâsınadır ki bu ta¡bîr lisânımızda 
dahi vardır; yukâlu: َيْمِشي أَْي  ْفُل  الطِّ  Ve يَُتْأِتُئ 
meydân-ı muhârebede şecâ¡atine iftihâr ve 
a¡dâyı ihtikâr zımnında salını salını yürü-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلُمَحاِرُب   َتْأَتأَ 
َتَبْخَتَر ِفي اْلَحْرِب
 (vezninde [selsâl] َسْلَساٌل) [™et-te™tâ] اءتَّأأَتاُء
Hîn-i tekellümde lisânı ekserî tâ™ harfine 
çalınan kimsedir, o kimseye teteyi ta¡bîr 
olunur. Ve 

-Tekeyi keçiye aşmak için çağı [™te™tâ] َتأأَتاٌء
racak savttan hikâyedir.

]ت ت أ[
َتاُء  tâ’nın fethi ve elif’in) [™et-teytâ] اءتَّيأ
meddiyle) ve 

يَتاُء ve (tâ’nın kesriyle) [™et-tîtâ] اءّتِ

َتاُء ئأ  tâ’nın kesri ve hemze’nin) [™et-ti™tâ] اءّتِ
sükûnuyla) Şol kimsedir ki cimâ¡ eder 
iken hadesler, ya¡nî yestehler ola ki 
emrâzdandır, ona ِعْذَيْوٌط [¡i≠yev†] dahi der-
ler. Ve ¡alâ-kavlin idhâl eylemezden evvel 
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FASLU’¿-¿Â™İ’L-MÜSELLESE
)َفْصُل الثَّاِء اْلُمَثلََّثة(

]ث أ ث أ[
-veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [e&-&e™&e™et] اءثَّأأَثأَُة
de) Deveyi suya kandırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْرَواَها أَْي  َثْأَثأًَة  اِلِبَل  -Ve susuz ko َثْأَثأَ 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َثْأَثأَ اِلِبَل ِإَذا َعطََّشَها 
Bu sûrette azdâddan olur. 

Şârih der ki gerçi mü™ellifin temsîlinden 
deve kısmına mahsûs olmak müstefâd 
olur, lâkin ¡umûm üzeredir. İntehâ. Ve 

 ;Def¡ eylemek ma¡nâsınadır [e™&e™et&] َثأأَثأَةٌ
yukâlu: َعْنُهْم َدَفَع  ِإَذا  اْلَقْوِم  َعِن  -Ve alıko َثْأَثأَ 
mak, habs ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجَل الرَّ  َثْأَثأَ 
َحَبَسُه ِإَذا  الَْمِر   Ve sükûn u ârâm bulmak َعِن 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َثْأَثأَ اْلَغَضُب ِإَذا َسَكَن Ve 
bir nesneyi yerinden ayırıp bertaraf eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء أَْي أََزاَل  َثْأَثأَ الشَّ
 ;Ve âteşi söndürmek ma¡nâsınadır َعْن َمَكاِنِه
yukâlu: أَْطَفأََها أَْي  النَّاَر  -Ve tekeyi dişi َثْأَثأَ 
ye çekmek için çağırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفاِد  Ve deve َثْأَثأَ ِبالتَّْيِس ِإَذا َدَعاُه َيْعِني ِللّسِ
susamak ma¡nâsınadır ki lâzım olur; 
yukâlu: َعِطَشْت ِإَذا  اِلِبُل  -Ve suya kan َثْأَثأَِت 
mak ma¡nâsına olmakla kezâlik azdâddan 
olur; yukâlu: َثْأَثأَِت اِلِبُل ِإَذا َرِوَيْت

َُ -veznin [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [™et-te&e™&u] اءتََّثأأثُ
de) Sefere ¡azîmeti fesh ve ferâgatle meks 
ve ikâmet eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل أَْي أََراَد َسَفًرا ثُمَّ َبَدا َلُه اْلُمَقاُم -Ve bir nes َتَثْأَثأَ الرَّ
neden heybetlenip havf u endîşe eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَثْأَثأَ ِمْنُه ِإَذا َهاَبُه
-veznin [selsâl] َسْلَساٌل) [¡e&-&e™&â] اءثَّأأَثاُء
de) Tekeyi keçiye çekmek için çağıracak 
savttan hikâyedir.

 َرْمٌي Hemzenin kesriyle ki [el-i&â™et] اإِلَثاَءُة

zının cem¡i تُنَّاٌء [tunnâ™] gelir tâ’nın zammı 
ve nûn’un teşdîdiyle, ُسكَّاٌن [sukkân] vez-
ninde. Ve 

 .muhaddisînden İbrâhîm b [™Tânî] َتاِنٌئ
Yezîd ve Mu√ammed b. ¡Abdullâh ve 
A√med b. Mu√ammed b. el-◊âri& ki 
‰aberânî sâhibidir ve Mu√ammed b. 
¡Ömer b. Mu√ammed b. ¡Abdurra√mân 
b. Tâne nâm zevâtın lakablarıdır. Bunlar 
.ile müştehirlerdir [Tâni™ûn] َتاِنئُوَن
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]ث ر ط أ[
ِطَئُة َأ

-â’nın ve †â’nın kes&) [e&-&ir†i™et] اءثِّ
riyle) Sakîl ve nâ-tırâş ve girân-cân olan 
bodur kimseye denir, ere ve ¡avrete ıtlâk 
olunur. Ba¡zı nüshada vâv ile mersûm 
olmakla sakîl kimseye ve bodur kimseye 
¡alâ-hidetin denmek olur.

]ث ط أ[
ُء  â’nın fethi ve †â’nın&) [™†e&-&e] اءثَّطأ
sükûnuyla) Bir nesneyi ayakla basıp çiğ-
nemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َثْطًئا   َثَطأَُه 
اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َوِطَئُه
 Ahmak ve (fethateynle) [™e&-&e†a] اءثََّطأُ
sebük-magz olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا َحُمَق ُجُل َثَطًئا ِمَن اْلَباِب الرَّ َثِطَئ الرَّ
أَُة  â’nın zammı ve fethi ve&) [e&-&u†™at] اءثُّطأ
†â’nın sükûnuyla) Bir nev¡ böcek adıdır.

Şârih der ki sâhibu’l-¡Ayn, َعْنَكُبوٌت 
[¡ankebût] ile tefsîr eylemiştir.

]ث ف أ[
اُء َّّ اٌء) [™e&-&uffâ] اءثُّ  (vezninde [™urrâ…] ُقرَّ
Hardal ismidir ki ma¡rûf devâyî tohum-
dur, ¡alâ-kavlin ُحْرٌف [√urf] ismidir ki tere 
tohumu ve acı tere tohumu dedikleridir. 
Ve ba¡zılar ¡indinde ُحْرٌف [√urf], üzerlik to-
humudur. Müfredi ٌاَءة .tir hâ’yla[uffâ™et&] ثُفَّ

ُء  â’nın fethi ve fâ’nın&) [™e&-&ef] اءثَّفأ
sükûnuyla) Tencerede olan şey™in kay-
namasını teskîn eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َثَفأَ اْلِقْدَر َثْفًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َكَسَر َغَلَياَنَها

]ث م أ[
ُء  â’nın fethi ve mîm’in&) [™e&-&em] اءثَّمأ
sükûnuyla) Bir kimseye yağlı ve çerb 
ta¡âm yedirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََثَمأ 
َسَم الدَّ أَْطَعَمُهُم  أَْي  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َثْمًئا   Ve اْلَقْوَم 
bir kimsenin başını yarmak ma¡nâsınadır; 

[remy] ma¡nâsınadır, ”ث،و،أ“ den me™hûz 
olmakla mâddesinde zikr olunur. Cevherî, 
vehmine binâ™en burada resm eylemiştir. 

Şârih der ki Kisâ™î ve Ebû ¡Amr dahi bu-
rada zikr eylediler ve mü™ellif, ”أ،ث،أ“ 
mâddesinde dahi zikr eylemiştir. İntehâ.

]ث د أ[
اُء ََّ  ُزنَّاٌر dâl’ın şeddesiyle) [™e&-&uddâ] اءثُّ
[zunnâr] vezninde) Bir nev¡ nebâttır; 
 ki Fârisîde uştur-gâz ve [&arâ&î†] َطَراِثيُث
Türkîde deve dikeni ve kolgan dikeni 
dedikleri ottur, bunun dibinde nâbit olur. 
Müfredi ٌاَءة .tir hâ’yla[uddâ™et&] ثُدَّ

أَُة َُ  â’nın zammı ve&) [e&-&undu™et] اءثُّنأ
nûn’un sükûnu ve dâl-ı mazmûme ile) Er 
kişinin memesine denir, niteki ¡avretin 
memesine َثْدٌي [&edy] denir, ¡alâ-kavlin 
memenin düğmeciğine denir, yâhûd 
memenin çevresinde olan ete denir. Ve 
kelime-i mezbûrenin kaçan ki evvelini 
mazmûm eylesen hemze ile ٌثُْنُدأَة [&undu™et] 
kırâ™at edersin ve meftûh kılsan vâv ile 
telaffuz edersin ki ٌُفْعُلَوة [fu¡luvet] veznin-
de olur. Mi§bâ√’ta böylece mersûmdur 
ki ٌثُْنُدأَة [&undu™et] kelimesi ki fâ’nın ve 
¡ayn’ın zammıyladır, vezni ُفْنُعَلٌة [fun¡ulet]
tir. Ve ba¡zılar nûn’unu asliyye i¡tibâr 
eylemekle vâv zâ™id olup ona göre vezni 
 olur. Ve Bâri¡ nâm kitâbda [fu¡luvet] ُفْعُلَوةٌ
&â’nın zammıyla ma¡a’l-hemze ve &â’nın 
fethiyle ma¡a’l-vâv olarak müsebbettir ki 
mü™ellifin zikr eylediği, bu kavl olur.

Ve şârih der ki ekser-i ehl-i lügat ¡indin-
de ٌثُْنُدأَة [&undu™et] erkek adam memesine 
denir. Hattâ peygâmber-i enâm ¡aleyhi’s-
salâtu ve’s-selâm vasfında »الثُّْنُدأََتْيِن  »َعاِري 
eseri vârid olmuştur ki “Mübârek meme-
lerinde çokluk et yoktu” demektir. İntehâ. 
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FASLU’L-CÎM 
)َفْصُل اْلِجيِم(

]ج أ ج أ[
َبأأَجاُء -veznin [selsâl] َسْلَساٌل) [™el-ce™câ] اءأ
de) Hezîmet ya¡nî savaşta ¡asker sınıp 
bozulmak ma¡nâsına ismdir. Ve asl-ı َهْزٌم 
[hezm] karpuz makûlesi nesneyi basıp 
ezmek ma¡nâsınadır, َهِزيَمٌة [hezîmet] on-
dan ismdir; leşkerin şikest olması ondan 
me™hûzdur; yukâlu: أَِي اْلَجْأَجاُء  َعَلْيِهُم   َوَقَع 
اْلَهِزيَمُة

َُ ُج َأ ُب -veznin [hudhud] ُهْدُهٌد) [™el-cu™cu] اءأ
de) Göğüse denir, sadr ma¡nâsına. Cem¡i 
-veznin [selâsil] َسالَِسُل gelir [™ce™âci] َجآِجُئ
de. Ve

َُ ُج َأ -Ba√reyn diyârında bir kar [™Cu™cu] ُج
ye adıdır.

َبأأَجأَُة -veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-ce™ce™et] اَءأ
de) Deveyi ِجْئ ِجْئ [ci™ ci™] diye su içmeğe 
çağırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِباِلِبِل  َجْأَجأَ 
ْرِب ِبِجْئ ِجْئ  [™ci] ِجْئ Burada َجْأَجأًَة ِإَذا َدَعاَها ِللشُّ
kelimesi, َمِجيٌء [mecî™] mâddesinden emr-
dir, “gel” demektir.

 (vezninde [¡cî] ِجيٌع kesr ile) [™el-cî] اءأِبيُء
Ondan ismdir, deveyi su içmeğe çağırma-
ğa denir.

َُ -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [™et-tece™cu] اءتََّبأأُج
ninde) Bir kimse nehy olunduğu nesneden 
nehyi kabûlle ictinâb edip ondan ferâgatle 
geri durmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََتَجْأَجأ 
َواْنَتَهى َوَنَكَص  َكفَّ  ِإَذا  ُجُل  -Ve bir nesne الرَّ
den heybetlenip havf u endîşe eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَجْأَجأَ َعْنُه ِإَذا َهاَبُه

]ج ب أ[
ُء  cîm’in fethi ve bâ’nın) [™el-ceb] اءأَبجأ

yukâlu: َثَمأَ َرْأَسُه أَْي َشَدَخُه Ve ekmeği doğra-
yıp tirit eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََثَمأ 
َثَرَدُه ِإَذا   Ve mantarı yağ içre batırmak اْلُخْبَز 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َطَرَحَها ِفي اْلَكْمأََة   َثَمأَ 
ْمِن  :Ve boyamak ma¡nâsınadır; yukâlu السَّ
 Ve tagavvut eylemek َثَمأَ ِلْحَيَتُه ِباْلِحنَّاِء ِإَذا َصَبَغ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َثَمأَ َما ِفي َبْطِنِه ِإَذا َرَماُه
اُء َُ ِث -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [™el-in&imâ] اإِلنأ
de) Baş yarılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََثَمأ 
َرْأَسُه َفاْنَثَمأَ أَْي َشَدَخُه َفاْنَشَدَخ

]ث و أ[
 Hu≠eyl (vezninde [bâ¡at] َباَعٌة) [â™et¿] َثاَءُة
kabîlesi bilâdında bir mevzi¡ adıdır.

 َرْمٌي Hemzenin kesriyle ki [el-i&â™et] اإِلَثاَءُة
[remy] ma¡nâsınadır, ”أ،ث،أ“ mâddesinde 
zikr olundu.
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yukâlu: اْلَكْمُء ِبِه  َكثَُر  ِإَذا  اْلَمَكاُن   Ve tarlada أَْجَبأَ 
olan ekini henüz idrâk eylemezden mu-
kaddem satmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َأَْجَبأ 
َصالَِحِه بُُدّوِ  َقْبَل  َباَعُه  ِإَذا  ْرَع  -Ve pinhân eyle الزَّ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَذا َواَراُه  أَْجَبأَ الشَّ
Ve bayır ve tepe gibi bir mürtefi¡ mahal-
den nâgehânî çıkagelmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َيْعِني َطَلَع ِإَذا أَْشَرَف َعَلْيِهْم  اْلَقْوِم  َعَلى   أَْجَبأَ 
َعَلْيِهْم ُفَجاَءًة ِمْن َمَحّلٍ َعاٍل
أُ ُببَّ  ُسكٌَّر cîm’in zammıyla) [™el-cubbe] اءأ
[sukker] vezninde ve elif’in meddiyle lü-
gattir) Korkak, cebân ma¡nâsınadır. Ve bir 
nev¡ okun ismidir. Şârihin beyânına göre 
yeleksiz ve temrensiz, ucu yumru oktur ki 
tomar oku ta¡bîr olunur. Ve 

اٌء -Hoş (elif’in meddiyle) [™cubbâ] ُجبَّ
manzar olmayan hatuna denir. ٌاَءة  ُجبَّ
[cubbâ™et] dahi denir hâ’yla; bed-likâ ol-
makla gûyâ ki nazar, tâkat getirmeyip 
munsarıf olur; yukâlu: َاَءةٌ أَْي ال اٌء َوُجبَّ  ِإْمَرأَةٌ ُجبَّ
 Ve َيُروُعَك َمْنَظُرَها

اُء  Îrân’da »ûzistân eyâletinde [™Cubbâ] ُجبَّ
bir kûre, ya¡nî bir kazâ adıdır. Ve Nehrevân 
kazâsında bir karye ismidir. Ve ¡Irâ…’ta 
Hît nâm belde kazâsında bir karyedir. Ve 
Baπdâd eyâletinde Ya¡…ûbâ nâhiyesinde 
bir karyedir.

اُء َببَّ اٌد) [™el-cebbâ] اءأ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Öküzün boynuzunun ucuna denir.
ٌ  (vezninde [cebel] َجَبٌل) [™Cebe] َجَبأ
Yemen’de bir karyedir.

 (vezninde [â√ib§] َصاِحٌب) [™el-câbi] اءأَباِبُئ
Çekirgeye denir.

أَُة َببأ  (vezninde [cebhet] َجْبَهٌة) [el-ceb™et] اءأ
Papuççuların üzerinde iş kesip biçtikleri 
kütüğe denir ki ba¡zı diyârda papuççu kü-
lesi ta¡bîr olunur. Ve devenin geğrekleri 

sükûnuyla) ve

ُبُبوُء ve (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™el-cubû] اءأ
َبَبأُ -Bir nesne (fethateynle) [™el-cebe] اءأ
den men¡ olunup keff-i yed eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu:َجَبأَ َعْنُه َوَجِبَئ َجْبًئا َوُجُبوًءا 
اِبِع ِإَذا اْرَتَدَع  Ve bir şey™i َوَجَبًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َوالرَّ
beğenmeyip kerîh görmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا َكِرَهُه  Ve çıkmak, hurûc َجَبأَ الشَّ
ma¡nâsınadır.

Şârihin beyânına göre mühevvil ve müf-
zi¡ nesnenin hurûcuna mahsûstur; yukâlu: 
َخَرَج ِإَذا  الََسُد  َعَلْيِه   Ve pinhân olmak َجَبأَ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َتَواَرى  Ve َجَبأَ الرَّ
aşı boyası satmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْلَمْغَرَة أَِي  اْلَجْأَب  َباَع  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve boynu َجَبأَ 
bir tarafa eğmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أََماَلَها أَْي  ُعنَُقُه   Ve göz ve kılıç yayınmak َجَبأَ 
ma¡nâsınadır, ya¡nî bir kerîh ve nahoş 
yâhûd be-gâyet mehîb ve mühevvil nesne 
olmakla nazar, tâkat getirmeyip munsarıf 
olmak. Kezâlik kılıç darîbeye kâr-ger ol-
mayıp geri atılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيُف ِإَذا َنَبا َجَبأَ اْلَبَصُر َوالسَّ
ُء  cîm’in fethi ve bâ’nın) [™el-ceb] اءأَبجأ
sükûnuyla) Mantara denir, ٌَكْمأَة [kem™et] 
ma¡nâsına. Ve tepeye denir أََكَمٌة [ekemet] 
ma¡nâsına. Ve ba¡zı kayalarda vâki¡ hılkî 
oyma çukura denir ki onda yağmur suyu 
irkilir. Cem¡i أَْجُبٌؤ [ecbu™] gelir أَْفُلٌس [ef-
lus] vezninde ve ٌِجَبأَة [cibe™et] gelir ٌِقَرَدة 
[…iredet] vezninde ve ٌَجَبأ [cebe™] gelir fet-
hateynle ٌَنَبأ [nebe™] vezninde.

Şârih der ki sâhibü’l-Lisân vezn-i ahîrin 
ism-i cem¡ olmasını tansîs eylemiştir, zîrâ 
sükûn-ı ¡ayn’la fa¡l, fethateynle fa¡al üzere 
cem¡lenmez. İntehâ.

َباُء  (hemzenin kesriyle) [™el-icbâ] اإِلجأ
Yerde mantar çok olmak ma¡nâsınadır; 
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cânver içeri girip tu¡meye yapıştıkta o taş 
düşüp kapıyı seddeder. Ve َجِريَئٌة [cerî™et]in 
cem¡i َجَراِئُئ [cerâ™i™] gelir hemzeteynle. Ve

يَئٌة َِّ  َقاِنَصٌة ,Kursağa denir [cirrî™et] ِج
[…âni§at] ma¡nâsına. Ve boğaza denir, 
يَّةٌ ma¡nâsına. Niteki [ul…ûm√] ُحْلُقوٌم -cir] ِجّرِ
riyyet] dahi denir yâ-yı müşeddede ile ki 
hemze yâ’ya kalb ve idgâm olunmuştur.

]ج ز أ[
ُء ْأ ُب  cîm’in zammı ve zâ-yı) [™el-cuz] اءأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Bir nesnenin bir 
pâresine ve bir bölüğüne denir, َبْعٌض [ba¡∂] 
ma¡nâsına. Cîm’in fethiyle de lügattir. 
Cem¡i أَْجَزاٌء [eczâ™] gelir; yukâlu: ُهَو ُجْزٌء ِمْنُه 
Ve أَْي َبْعٌض

ٌء ْأ  ¡Bir mevzi (cîm’in zammıyla) [™Cuz] ُج
adıdır. Ve bir kumluk adıdır. Ve

ٌء ْأ  ,masdar olur (cîm’in fethiyle) [™cez] َج
bölük bölük bölmek, َم  [asseme…] َقسَّ
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َجْزًءا  ْيَء  الشَّ  َجَزأَ 
َمُه أَْجَزاًء -Ve kanâ¡at ve iktifâ ey الثَّاِلِث ِإَذا َقسَّ
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيِء  ِبالشَّ  َجَزأَ 
ِبِه  Ve bir nesneyi pekiştirip muhkem اْكَتَفى 
eylemek ma¡nâsınadır, düğümü muh-
kem çekip bağlamak gibi; yukâlu: ََجَزأ 
ُه َشدَّ ِإَذا  ْيَء   Ve devâbb ve mevâşî ter ü الشَّ
tâze çayır otlamakla onunla su içmekten 
iktifâ ve istignâ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu:ْطِب َعِن اْلَماِء َوَجِزئَْت َجْزًءا  َجَزأَِت اِلِبُل ِبالرُّ
اِبِع ِإَذا َقِنَعْت  Ve ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َوالرَّ

ٌء ْأ  Veled-i (cîm’in zammıyla) [™cuz] ُج
ünsâya ya¡nî kız evlâdına ıtlâk olunur 
ki oğlan mukâbilidir; ve minhu kavluhu 
ta¡âlâ: َوَجَعُلوا َلُه ِمْن ِعَباِدِه ُجْزًءا﴾ أَْي ِإَناًثا﴿ Ya¡nî 
“Melâ™ikeyi benât-ı »udâ i¡tikâd ettiler.”

Şârih der ki Zema«şerî bu ma¡nâyı teşnî¡ 
ve ¡Arab’a iftirâdır ve istişhâd eyledikleri 

uçlarından göbeğine ve memesine varınca 
¡uzva denir ki sepetlik ta¡bîr olunur.

]ج ر أ[
أَُة َأ ُب  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-cur™et] اءأ
ve

ُة ََ ُب -vez [ubet&] ثَُبٌة hemzesiz) [el-curet] اءأ
ninde) ve

اَءُة ََ َب -veznin [kerâhet] َكَراَهٌة) [el-cerâ™et] اءأ
de) ve 

اِئَيُة ََ َب  [kerâhiyet] َكَراِهَيٌة) [el-cerâ™iyet] اءأ
vezninde) ve

اَيُة ََ َب  hemzeyi yâ’ya ibdâlle) [el-cerâyet] اءأ
ki bu nâdirdir) Mecmû¡u bahâdırlık ve yi-
ğitlik, şecâ¡at ma¡nâsınadır; yukâlu: َجُرَؤ 
اْلَباِب ِمَن  َوَجَراَيًة  َوَجَراِئَيًة  َوَجَراَءًة  َوُجَرًة  ُجْرأًَة  ُجُل   الرَّ
اْلَخاِمِس ِإَذا َشُجَع
يُء َِ َب  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™el-cerî] اءأ
Cür™etli, bahâdır ve mikdâm olan adama 
denir. Cem¡i أَْجَراٌء [ecrâ™] gelir أَْشَراٌف [eşrâf] 
vezninde. Ve 

يٌء َِ .Arslana ıtlâk olunur [™cerî] َج

يُء َِ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [™et-tecrî] اءتَّبأ
de) Bir kimseyi sebeb-i şecâ¡at olan hâle 
tergîb edip ve kuvvet-i kalb vermek-
le cür™etlendirmek, teşcî¡ ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْعُتُه ْأتُُه َعَلْيِه َتْجِريًئا أَْي َشجَّ َجرَّ
اُء ََ ِت  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-ictirâ] اإِلجأ
Cür™etlenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْأتُُه  َجرَّ
َفاْجَتَرأَ
ُئ َِ َت بأ ُُ -ism-i fâ™il bünyesiy) [™el-mucteri] اءأ
le) Arslana ıtlâk olunur.

يَئُة َِ َب -veznin [a†î™et»] َخِطيَئٌة) [el-cerî™et] اءأ
de) Şol gömeltiye denir ki onda yırtıcı 
cânverler şikâr olunur, taştan yapıp kapısı 
üzere san¡atla bir büyük taş vaz¡ ederler 
ve gömeltinin nihâyetine tu¡me korlar, 
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kâfî olup sâ™irden müstagnî eder ise ben 
dahi sana öylece kâfî olup seni ignâ eyle-
dim.” Ve 

اٌء َْ جأ ٌِ  [iczâ™] Bıçak makûlesine sap geçir-
mek ma¡nâsınadır; tekûlu: اْلِمْخَصَف  أَْجَزْأُت 
 Ve parmağa hâtem takmak أَْي َجَعْلُت َلُه ُجْزأًَة
ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْجَزْأُت اْلَخاَتَم ِفي ِإْصَبِعي 
أَْدَخْلُتُه  Ve mer¡âda otluk firâvân olmak أَْي 
ma¡nâsınadır ki bâ¡is-i iktifâ-ı râ¡iyedir; 
yukâlu: َنْبُتُه اْلَتفَّ  ِإَذا  اْلَمْرَعى   Ve hatun أَْجَزأَ 
kız doğurmak ma¡nâsınadır ki ُجْزٌء [cuz™] 
mâddesinde güzerân eyledi; yukâlu أَْجَزأَِت 
َناَث  Ve bir nesneye bedel olup اْلُمُّ ِإَذا َوَلَدِت اْلِ
ödemek ve yerini tutmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu ِفي لَُغٌة  َوِهَي  َقَضْت  أَْي  َعْنَك  َشاةٌ   أَْجَزأَْت 
 Ve “َجَزْت” أَْصُلُه َجِزَيْت ِمَن اْلُمْعَتّلِ

اٌء َْ جأ ٌِ  [iczâ™] Kifâyet eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيُء ِإيَّاَي أَْي َكَفاِني أَْجَزأَ الشَّ
 (cîm’in fethiyle) [™el-cevâzi] اءأَبَواِزُئ
Hayvânât-ı vahşîye ıtlâk olunur, sığın ve 
âhû gibi. Müfredi َجاِزئٌَة [câzi™et]tir, yaş ot 
yemekle çokluk sudan müstagnî olurlar.

يُء ِْ َب  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™el-cezî] اءأ
Kâfî ve müşbi¡ olan ta¡âma denir; yukâlu: 
َطَعاٌم َجِزيٌء أَْي ُمْجِزٌئ َيْعِني ُمْشِبٌع
 ;Kâfî ma¡nâsınadır [™el-câzi] اءأَباِزُئ
yukâlu: َكاِفيَك َيْعِني  َناِهيَك  أَْي  َرُجٍل  ِمْن   َجاِزئَُك 
[Ve] َناِهي [nâhî] kelimesi َنْهٌي [nehy]den 
ism-i fâ¡ildir, “O kimse her cihetle sana 
kâfî ve vâfî olmakla seni sâ™ire mürâca¡at 
ve ihtiyâctan nehy eder” ya¡nî “berî eder” 
demektir.

أََة َْ تُبأ -tâ’nın zam) [Ebû Tucze™et] أَبُو 
mı ve cîm’in sükûnuyla) »abîbe nâm 
sahâbiyyenin pederi künyesidir.

ٌء ْأ  Esmâ-i (cîm’in zammıyla) [™Cuz] ُج
ricâldendir. 

ebyât, masnû¡adır diye tefzî¡ eylemiştir, 
lâkin Şihâb tevessü¡an te™vîl eylemiştir, 
ya¡nî Cenâb-ı ◊avvâ, Âdem ¡aleyhi’s-
selâmın cüz™-i a¡zâsından halk olunmakla 
bu münâsebetle ünsâya ُجْزٌء [cuz™] ıtlâkı 
sahîh olur ve bundan tasrîf edip ُّأَْجَزأَِت الُم 
derler; َناَث .ma¡nâsına َوَلَدِت اْلِ

يُء ِْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [™et-teczî] اءتَّبأ
Bir nesneyi pâre pâre bölmek ma¡nâsına; 
yukâlu: َمُه َقسَّ ِإَذا  اْلَماَل  أَ   Ve bir nesne ile َجزَّ
kanâ¡at ve iktifâ ettirmek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: ْطِب َعِن اْلَماِء أَْي أَْقَنْعُتَها ْأُت اِلِبَل ِبالرُّ َجزَّ
اُء َْ ِت  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-ictizâ] اإِلجأ
Bir nesne ile kanâ¡at ve iktifâ edip sâ™irden 
müstagnî olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيِء ِإَذا اْكَتَفى ِبِه ِإْجَتَزأَ ِبالشَّ
ُؤ ُّْ ٌل) [™et-tecezzu] اءتََّب -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi bir nesne ile kanâ¡at ve iktifâ 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيِء ِبالشَّ أَ   َتَجزَّ
ِإَذا اْكَتَفى ِبِه
أُ َْ بأ َُ ve [™el-mecze] اءأ

أَُة َْ بأ َُ  mîm’lerin fethi ve) [el-mecze™et] اءأ
zammıyla masdar-ı mîmîlerdir) Gınâ ve 
kifâyet ma¡nâsınadır, ke-mâ se-yuzkeru.

أَُة ْأ ُب  cîm’in zammı ve zâ’nın) [el-cuz™et] اءأ
sükûnuyla) Bıçak ve hançer makûlesinin 
sapına denir, deste ve nisâb ma¡nâsına. Ve 
asma çubuklarının altına dayadıkları ağa-
ca denir ki asmalık ve herek ta¡bîr olunur, 
.gibi [√mirza] ِمْرَزٌح

اُء َْ  Bir (hemzenin kesriyle) [™el-iczâ] اإِلجأ
nesne ile kanâ¡at ettirmek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: أَْي اْلَماِء  َعِن  ْطِب  ِبالرُّ اِلِبَل   أَْجَزْأُت 
 Ve bir nesne kâfî olmakla eşyâ-ı أَْقَنْعُتَها
sâ™ireden müstagnî ve bî-niyâz eylemek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ُفالٍَن َمْجَزأَ  َعْنَك   أَْجَزْأُت 
َمْغَناُه َعْنَك  أَْغَنْيُت  أَْي   Ya¡nî “Ben sana َوَمْجَزأََتُه 
filânın gınâsını verdim ki sana o ne gûne 
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zulmeti yâhûd deryânın mevcesi ejdehâ 
gibi basıp hücûm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعَلْيَك َوأَْشَرَف  أَْظَلَم  ِإَذا  َواْلَبْحُر  ْيُل  اللَّ  َجَشأَ 
Ve koyun boğazını seslendirip öttürmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَشأَِت اْلَغَنُم ِإَذا أَْخَرَجْت 
ُحُلوِقَها ِمْن   Ve bir arzdan arz-ı dîgere َصْوًتا 
hurûc eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََجَشأ 
اْلَقْوُم ِإَذا َخَرُجوا ِمْن أَْرٍض ِإَلى أَْرٍض
ُء  cîm’in fethi ve şîn’in) [™el-ceş] اءأَبشأ
sükûnuyla) Çok, kesîr ma¡nâsınadır. Ve 
çekmesi âsân olan hafîf yaya denir. Cem¡i 
 gelir [ceşe™ât] َجَشآٌت gelir ve [™ecşâ] أَْجَشاٌء
fetehâtla.

َُ ٌل) [™et-teceşşu] اءتََّبشُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

ِشَئُة -veznin [tef¡ilet] َتْفِعَلٌة) [et-tecşi™et] اءتَّبأ
de) Geğirmek ma¡nâsınadır ki sıklet-i 
ta¡âmdan yâhûd mi¡deye rîh hulûlünden 
neş™et eder; yukâlu: ِإَذا أَ  َوَجشَّ ُجُل  الرَّ أَ   َتَجشَّ
َسْت َمِعَدتُُه َتَنفَّ
 ُهَمَزةٌ cîm’in zammıyla) [el-cuşe™et] اءأُبَشأَُة
[humezet] vezninde) ve

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [™el-cuşâ] اءأُبَشاُء
ve

أَُة ) [el-cuş™et] اءأُبشأ  (vezninde [umdet¡] ُعْمَدةٌ
ondan ismdir, geğirmeğe denir; Fârisîde 
ârûg derler.

ِتَشاُء -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-ictişâ] اإِلجأ
ninde) Bir kimseye bir mahal, uygunsuz 
nâ-muvâfık olmak ma¡nâsınadır, gerek 
havâ cihetiyle ve gerek sâ™ir cihetle olsun; 
yukâlu: اَْلِبالََد ُفالٌَن   ِإْجَتَشأَْتُه :ve yukâlu ِإْجَتَشأَ 
اْلِبالَُد ِإَذا َلْم تَُواِفْقُه
 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [™el-cuşâ] اءأُبَشاُء
Gecenin zulmeti ve deryânın mevcesi 
def¡aten basmak hâletine denir ki ismdir; 
yukâlu: ْيِل َواْلَبْحِر أَْي ُدْفَعُتُهَما ُجَشاُء اللَّ

]ج س أ[
أَُة  cîm’in zammı ve sîn-i) [el-cus™et] اءأُبسأ
mühmelenin sükûnuyla) İnsânın ve 
dâbbenin boyunları büküntülerinde ¡ârız 
olan nasırlığa ve kuruluğa ve katılığa de-
nir; yukâlu: ِفي َمْعِطِفِه ُجْسأَةٌ أَْي يُْبٌس Ve 

أَةٌ  Masdar olur, ke-mâ [cus™et] ُجسأ
se-yuzkeru.

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™el-cusû] اءأُبُسوُء
ve

أَُة  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-cus™et] اءأُبسأ
Bir nesne katı ve yâbis olmak ma¡nâsınadır 
kesret-i ¡amelden, meselâ yed’in tarâvet-i 
halkıyyesi zâ™il olup nasır bağlamak gibi; 
yukâlu: ْيُء ُجُسوًءا َوُجْسأًَة ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث  َجَسأَ الشَّ
ِإَذا َصُلَب
ُء  cîm’in fethi ve sîn’in) [™el-ces] اءأَبسأ
sükûnuyla) Dürüşt ve haşîn olan deriye 
denir. Ve mâ-ı câmide denir.

ُسوأَُة بأ َُ  (mîm’in fethiyle) [el-mecsû™et] اءأ
Pek huşûnetli arza denir; yukâlu: ُجِسَئِت 
َمْجُسوأَةٌ َفِهَي   Mâdde-i merkûmeden الَْرُض 
me™hûzdur.

 (hemzenin meddiyle) [™el-câsiyâ] اءأَباِاَياُء
Peklik, gılzat ve salâbet ma¡nâsına ismdir.

آُء  (vezninde [™amrâ√] َحْمرآُء) [™el-ces™â] اءأَبسأ
Kesret-i ¡amelden nasırlanmış ele denir; 
yukâlu: َيٌد َجْسآُء ِإَذا َكاَنْت ُمْكِنَبًة ِمَن اْلَعَمِل

]ج ش أ[
 ُقُعوٌد şîn-i mu¡ceme ile) [™el-cuşû] اءأُبُشوُء
[…u¡ûd] vezninde) Yürek yerinden oyna-
yıp kalkmak ma¡nâsınadır ki ifrât-ı hüzn ü 
gamdan yâhûd nâgehânî havf ve feza¡dan 
neş™et eder; yukâlu: َجَشأَْت َنْفُسُه ُجُشوًءا ِمَن اْلَباِب 
َفَزٍع ِإَذا َنَهَضْت َوَجاَشْت ِمْن ُحْزٍن أَْو  -Ve gö الثَّاِلِث 
nül bulanıp gaseyân gelmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجَشأَْت َنْفُسُه ِإَذا َثاَرْت ِلْلَقْيِء Ve gecenin 
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hâr u hâşâk makûlesine denir ki selinti 
ta¡bîr olunur.

َُ ُّّ ٌل) [™et-teceffu] اءتََّب -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir yerin hayr u menfa¡ati zâ™il olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َذَهَب ِإَذا  اْلِبالَُد  أَِت   َتَجفَّ
َخْيُرَها
أَُة ّأ ُب  cîm’in zammı ve fâ’nın) [el-cuf™et] اءأ
sükûnuyla ve ba¡zı nüshada cîm’in fet-
hiyle mazbûttur) Deve kısmının ekserî 
doğurup döl ve döş vermek hâletine de-
nir; yukâlu: يُْنَتَج ِباِلَضاَفِة َوُهَو أَْن  ِإِبِلَنا   اَْلَعاَم ُجْفأَُة 
 lafzı zarfiyyet üzere [el-¡âme] اْلَعاَم ve أَْكَثُرَها
mansûbdur.

]ج ل أ[
ُء  cîm’in fethi ve lâm’ın) [™el-cel] اءأَبلأ
sükûnuyla) ve

ve (vezninde [selâm] َسالٌَم) [™el-celâ] اءأَبالَُء

-veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-celâ™et] اءأَبالََءُة
de) Yere çalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َصَرَعُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َوَجالََءًة  َوَجالًَء  َجْلًئا   َجَلَُه 
Ve atmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَلَ ِبَثْوِبِه ِإَذا 
َرَماُه

]ج م أ[
أُ َُ َب  Darılmak (fethateynle) [™el-ceme] اءأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجِمَئ َعَلْيِه َجَمأً ِمَن اْلَباِب 
اِبِع ِإَذا َغِضَب  Ve الرَّ
ٌ أ َُ  Şahs ve sevâd (fethateynle) [™ceme] َج
ma¡nâsınadır ki Fârisîde kâlbed ve Türkîde 
kâlıb denir; her şey™in cirm-i müşahhasın-
dan ¡ibârettir.

اُء َُ َب -veznin [selâm] َسالٌَم) [™el-cemâ] اءأ
de) Bu dahi şahs ve kalıp ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َرأْيُت َجَمأَُه وَجَماَءُه أَْي َشْخَصُه

َُ ُُّ ٌل) [™et-tecemmu] اءتََّب -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Libâsını toplayıp devşirinmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َع َتَجمَّ ِإَذا  ِثَياِبِه  ِفي  أَ   َتَجمَّ

]ج ف أ[
ُء  cîm’in fethi ve fâ’nın) [™el-cef] اءأَبفأ
sükûnuyla) Yere çalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا َصَرَعُه َعَلى الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َجْفًئا   َجَفأَُه 
 Ve çömlek makûlesini boşaltmak الَْرِض
için baş aşağı kapamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكَفأََها ِإَذا  اْلَقْصَعِة  اْلُبْرَمَة ِفي   Ve nehr َجَفأَ 
yâhûd galeyân eden tencere taşra köpük 
atmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَواِدي  َجَفأَ 
َبِد  Ve galeyân eden َواْلِقْدُر ِإَذا َرَمَيا ِباْلُجَفاِء أَِي الزَّ
tencerenin köpüğünü silmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َزَبَدَها َمَسَح  ِإَذا  اْلِقْدَر   Ve çayın ve َجَفأَ 
sel suyunun yüzünde olan hâr u hâşâk 
makûlesini silip gidermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُغَثاَءُه َمَسَح  ِإَذا  اْلَواِدَي   Ve kapıyı َجَفأَ 
örtüp kapamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََجَفأ 
أَْغَلَقُه ِإَذا   Ve kapıyı açmak ma¡nâsına اْلَباَب 
olmakla azdâddan olur; yukâlu: اْلَباَب  َجَفأَ 
َفَتَحُه  Ve otu kökünden çekip koparmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمْن َقَلَعُه  ِإَذا  اْلَبْقَل   َجَفأَ 
أَْصِلِه
اُء َّ -Ka (hemzenin kesriyle) [™el-icfâ] اإِلجأ
pıyı kapamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َأَْجَفأ 
أَْغَلَقُه ِإَذا   Ve dâbbeyi aç koyup ve pek اْلَباَب 
yormakla it¡âb ve dermânde eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْتَعَبَها أَْي  َماِشَيَتُه   أَْجَفأَ 
َيْعِلْفَها َوَلْم  ْيِر  -Ve bir nesneyi elden bı ِبالسَّ
rakmak ve yabana atmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َطَرَحُه ِإَذا  ْيِء  ِبالشَّ  Ve bir yerin أَْجَفأَ 
hayr u menfa¡ati zâ™il olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْجَفأَِت اْلِبالَُد ِإَذا َذَهَب َخْيُرَها
اُء َّ ِت  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-ictifâ] اإِلجأ
Bir nesneyi kökünden çekip koparmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمْن َقَلَعُه  ِإَذا  اْلَبْقَل   ِإْجَتَفأَ 
أَْصِلِه
اُء َّ ُب  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [™el-cufâ] اءأ
Suyun ve galeyân eden tencerenin köpü-
ğüne denir. Ve sel suyunun yüzünde olan 
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de) Bir nesne üzere mükib olup kapanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْجَنأَ َعَلْيِه َوَجاَنأَ َوَتَجاَنأَ ِإَذا 
أََكبَّ َعَلْيِه
َنأُ بأ ُُ -vez [mu¡@am] ُمْعَظٌم) [™el-mucne] اءأ
ninde) Kalkana ıtlâk olunur, تُْرٌس [turs] 
ma¡nâsına, ihdîdâbına binâ™en ıtlâk 
olunmuştur.

َنأَُة بأ ُُ -kezâlik mîm’in zam) [el-mucne™et] اءأ
mıyla) Kabr çukuruna denir, hufre-i gûr 
ma¡nâsına.

آُء َبنأ  (vezninde [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-cen™â] اءأ
Boynuzları ardına doğru kıvrık olan koyu-
na denir; yukâlu: َشاةٌ َجْنآُء ِإَذا َذَهَب َقْرَناَها أُُخًرا

]ج و أ[
 َيِجيُء (vezninde [™yebû] َيُبوُء) [™yecû] َيُبوُء
[yecî™u] kelimesinde lügattir ki َجْيٌء 
[cey™] ve َمِجيٌء [mecî™] mâddesinden fi¡l-i 
muzâri¡dir, masdarı َجْوٌء [cev™]dir; yukâlu: 
 Pes vâviyye َجاَء َيُجوُء َجْوًءا لَُغٌة ِفي َجاَء َيِجيُء َجْيًئا
ve yâ™iyye olur.

-Şârih tenvînle takyîd eylemiş) [™Câ] َجاٌء
tir) Bir recülün adıdır.

 (cîm’in zammıyla) [el-cû™et] اءأُبوَءُة
Yemen’de iki karye adıdır.

]ج ي أ[
ُء  cîm’in fethi ve yâ’nın) [™el-cey] اءأَبيأ
sükûnuyla) ve

َئُة َبيأ ve (hâ’yla) [el-cey™et] اءأ

ِبيُء َُ  mîm’in fethi ve cîm’in) [™el-mecî] اءأ
kesr ve meddiyle) Gelmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا َوَمِجيًئا  َوَجْيَئًة  َجْيًئا  َيِجيُء  ُجُل  الرَّ  َجاَء 
 kelimesi gâh olur ki fi¡l-i [câ™e] َجاَء Ve أََتى
nâkıs olarak isti¡mâl olunur, َصاَر [§âre] 
ma¡nâsına; yukâlu: َما أَْي  َحاَجَتَك  َجاَءْت   َما 
َصاَرْت
Şârih der ki kütüb-i nahviyyede َكاَن [kâne] 

Ve bir nesneyi altına yâ kucağına alıp bü-
rümekle pinhân eylemek ma¡nâsınadır; 
kuş, yumurtası üzere çöküp tahtında setr 
eyledigi gibi; yukâlu: أَ َعَلْيِه ِإَذا أََخَذُه َفَواَراُه  َتَجمَّ
Ve birikmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َأ  َتَجمَّ
ُعوا اْلَقْوُم ِإَذا َتَجمَّ
أُ َُ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [™el-ecme] األَجأ
ve
أُ َُ بأ ُُ -veznin [mu¡@am] ُمْعَظٌم) [™el-mucme] اءأ
de) Şol ata denir ki cebhesinde sabâhu’l-
hayr ta¡bîr olunan gurresi, söbü ve tûlânî 
ola; yukâlu: ِة َفَرٌس أَْجَمأُ َوُمْجَمأٌ أَْي أَِسيَلُة اْلُغرَّ
اُء َُ  (hemzenin kesriyle) [™el-icmâ] اإِلجأ
Ondan ismdir, atın gurresi vasf-ı mezkûr 
üzere olmak hâletine denir ve bu, masdar 
sûretindedir.

]ج ن أ[
ve (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™el-cunû] اءأُبنُوُء
َبَنأُ  Bir (vezninde [cebel] َجَبٌل) [™el-cene] اءأ
nesne üzere yüzü koyu mükib olup avrı-
lıp kapanmak ma¡nâsınadır; mâder, veled 
üzere ve fâris, eyer üzere kapandığı gibi; 
yukâlu: ُجُل َعَلْيِه َوَجِنَئ ُجنُوًءا َوَجَنًئا ِمَن اْلَباِب  َجَنأَ الرَّ
اِبِع ِإَذا أََكبَّ َعَلْيِه الثَّاِلِث َوالرَّ
ٌ  Bir kimsenin (fethateynle) [™cene] َجَنأ
yağrınısı, göğüsü üzere düşkün olmak; 
ya¡nî arka taşra çıkıp göğüs içeri girmek 
vechiyle kambur olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا أَْشَرَف ُجُل َجَنًئا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َجِنَئ الرَّ
Ve َكاِهُلُه َعَلى َصْدِرِه
َنأُ -veznin [a√mer] أَْحَمُر) [™el-ecne] األَجأ
de) Sıfat-ı merkûme üzere olan kambura 
denir.

َناُء ve (hemzenin kesriyle) [™el-icnâ] اإِلجأ

َباَنأَُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mucâne™et] اءأ
vezninde) ve

َُ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [™et-tecânu] اءتََّبانُ
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 Rû-be-rû olmak [mucâye™et] ُمَباَيأَةٌ
ma¡nâsına isti¡mâl olunur, sebebiyyet 
¡alâkasına mebnî; yukâlu: أَْي ُفالٌَن   َجاَيأَِني 
 Ve muvâfakat ma¡nâsına isti¡mâl َقاَبَلِني
olunur; yukâlu: َجاَيأَِني ُمَجاَيأًَة َوِجَياًء أَْي َواَفَقِني
َئُة َبيأ ve (cîm’in fethiyle) [el-cey™et] اَءأ

َباِيَئُة  Yaradan akan kan ve [el-câyi™et] اَءأ
irin makûlesi çirke denir; yukâlu: َُساَلْت ِجيَئة 
ُم Ve اْلُقْرِح َوَجاِيَئُتُه أَِي اْلَقْيُح َوالدَّ

-Etrâftan su gelip müctemi¡ ola [cî™et] ِجيَئٌة
cak mevzi¡e denir. Ve bu ma¡nâda eşher 
ve a¡ref olan ٌة  olmaktır yâ’nın [ceyyet] َجيَّ
teşdîdiyle ki َجَوى [cevâ] mâddesinden 
me™hûzdur, fesâd-ı cevf ma¡nâsına, zîrâ 
su irkilip bir müddet durdukta elbette 
fâsid ve mütegayyir olur, lâkin gelmek 
mâddesinden me™hûz olmak dahi ba¡îd de-
ğildir. Ve 

-Ayakkabı yamayacak tasma [cî™et] ِجيَئٌة
ya ve kayışa denir ki pîne ta¡bîr olunur, 
¡alâ-kavlin gön ve sahtiyân dikecek sırıma 
denir.

ُء ve (cîm’in fethiyle) [™el-cey] اَءأَبيأ

-Birer ke (cîm’in kesriyle) [™el-cî] اَءأِبيُء
limedir ki onlar ile bir kimseyi ta¡âm ve 
şarâba da¡vet ederler, niteki lisânımızda 
buyur ta¡bîr olunur.

Şârih der ki ِجيٌء [cî™] nefs-i şerâbda dahi 
isti¡mâl olunur, niteki ِهيٌء [hî™] kelimesi 
nefs-i ta¡âmda müsta¡meldir.

َبأأَجأَُة -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-ce™ce™et] اَءأ
ninde) Deve kısmını su içmeğe çağırmak 
ma¡nâsınadır ki mâdde-i mezbûreden 
me™hûzdur, niteki sadr-ı faslda dahi zikr 
olundu; yukâlu: ْرِب َجْأَجأَ ِباِلِبِل ِإَذا َدَعاُه ِللشُّ
ِبَئُة ve (vezninde [ci¡at] ِجَعٌة) [el-ci™et] اَءأ

ِبيَئُة  Bu (vezninde [cî¡at] ِجيَعٌة) [el-cî™et] اَءأ

ma¡nâsıyla meşrûhtur. Ve َما [mâ] kelime-
si, istifhâmiyyedir. َجاَءْت [câ™et] zamîri, is-
midir, َما [mâ] kelimesine râci¡dir. Te™nîsi, 
haber-i mü™ennes i¡tibârıyladır. Ve َحاَجَتَك 
[√âceteke] haber-i mansûbudur. Ba¡zılar 
ref¡le rivâyet eylemekle ona göre َحاَجُتَك 
[√âcetuke] lafzı َجاَءْت [câ™et] fi¡linin ismi 
ve َما [mâ] mukaddem haberi olur; ve ¡alâ-
kavlinَما [mâ] nâfiyedir.

ِبيَئُة  [cî¡at] ِجيَعٌة cîm’in kesriyle) [el-cî™et] اءأ
vezninde] ismdir, Gelmeğe denir; yukâlu: 
َبطَُؤْت ِجيَئُتُه أَْي َمِجيئُُه
َبيَّاُء اٌد) [™el-ceyyâ] اءأ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
ve

َبئَّاُء ve (yâ’yı hemzeye kalble) [™el-ce™™â] اءأ

 İsm-i (maklûb olarak) [el-câ™iyy] اءأَباِئيُّ
fâ¡illerdir.

-Ge (hemzenin kesriyle) [el-icâ™et] اإِلَجاَءُة
tirmek ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْي ِإَجاَءًة   أََجْأتُُه 
ِجْئُت ِبِه
Şârih der ki sülâsî dahi bi-nefsihi 
müte¡addî olur; tekûlu: ِجْئُت َزْيًدا أَْي أََتْيُت ِإَلْيِه 
ve ٌِإَجاَءة [icâ™et] Muztarr ve mültecî kılmak 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; tekûlu: ِإَلْيِه  أََجْأتُُه 
ِإَلْيِه َواْضَطَرْرتُُه  أَْلَجْأتُُه  -dedik [cî™et] ِجيَئٌة Ve أَْي 
leri, kayış pâresiyle ayakkabıyı yamamak 
yâhûd sırıp dikmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أََجاَء النَّْعَل ِإَذا َرَقَعَها أَْو َخاَطَها
َباَيأَُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mucâye™et] اَءأ
vezninde) Bâb-ı mugâlebede isti¡mâl olu-
nur ki birbirine çok gelip gitmek bâbında 
bahs ve mu¡âraza eylemekten ¡ibârettir; 
tekûlu: ِبَكْثَرِة َغاَلَبِني  أَْي  أَِجيُء  َفِجْئُتُه   َجاَيأَِني 
َفَغَلْبُتُه  Ve bu vech-i mezkûr üzere اْلَمِجيِء 
mu¡tellü’l-¡ayn ve mehmûzü’l-lâm olmak-
la mevzi¡-i zikri bu mahaldir. Cevherî, 
vehmine mebnî ُمَجاَءاًة  unvânıyla¡ َجاَءأَِني 
mu¡tellü’l-yâ™ bâbında sebt eylemiştir. Ve 
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FASLU’L-HÂ™İ’L-MÜHMELE 
)َفْصُل اْلَحاِء اْلُمْهَمَلِة(

 ]ح أ ح أ[
َحأأَطأَُة -veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-√a™√a™at] اَءأ
de) Tekeyi keçiye aşmak için yâhûd su iç-
mek için çağırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْرِب َفاِد أَِو الشُّ َحْأَحأَ ِبالتَّْيِس ِإَذا َدَعاُه ِللّسِ

-â’ların kesri ve hemzele√) [™i™ √i√] ِطئأِحئأ
rin sükûnuyla) Eşek kısmını su içmek için 
çağıracak savttan hikâyedir.

]ح ب أ[
َحَبأُ -â’nın ve bâ-yı muvah√) [™el-√abe] اَءأ
hadenin fethiyle) Pâdişâhın hem-nişîn ve 
nedîm ve hâssa ve mukarrebi olan kimse-
ye denir, hâlen mâ-beynciler gibi. Cem¡i 
 أَْسَباٌب ve [sebeb] َسَبٌب ,gelir [™a√bâ] أَْحَباٌء
[esbâb] gibi; yukâlu: ُهَو ِمْن أَْحَباِء اْلَمِلِك أَْي ِمْن 
ِه ُجَلَساِئِه َوَخَواّصِ
أَُة َحبأ -veznin [temret] َتْمَرةٌ) [el-√ab™et] اَءأ
de) Siyâh balçığa denir, tîne-i sevdâ™ 
ma¡nâsına, ٌَحْمأَة [√am™et] lafzında lügattir.

]ح ب ط أ[
َطأُ َحَبنأ -â’nın ve bâ’nın fet√) [™el-√aben†a] اَءأ
hiyle َسَفْرَجٌل [sefercel] vezninde) ve

َطأَُة َحَبنأ ve (â’yla√) [el-√aben†a™et] اَءأ

َحَبنأَطى ve (elif’in kasrıyla) [el-√aben†â] اَءأ

َبنأِطُئ حأ ُُ -ism-i fâ¡il bünye) [™el-mu√ben†i] اَءأ
siyle ve bi-hemzin ve bilâ-hemzin) Kısa 
boylu, karnı büyük şişman kişiye denir; 
yukâlu: َرُجٌل َحَبْنَطأٌ َوَحَبْنَطأَةٌ َوَحَبْنَطى َوُمْحَبْنِطٌئ أَْي 
َقِصيٌر َسِميٌن َبِطيٌن
َطاُء ِبنأ  hemzenin ve bâ’nın) [™el-i√bin†â] اإِلطأ
kesriyle) Karın şişip kabarmak, ¡alâ-
kavlin hışm ve gayzla dolmak, ya¡nî pür-
gazab olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َِإْحَبْنَطأ 

dahi su irkilecek mevzi¡e denir.

ِييُء -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [™et-tecyî] اَءتَّبأ
de) Meşk ve tulum makûlesini dikmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجيَّأَ اْلِقْرَبَة َتْجِييًئا ِإَذا َخاَطَها
أُ َبيَّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [™el-muceyye] اَءأ
vezninde) Cimâ¡ ederken hades eden kişi-
ye denir, ِعْذَيْوٌط [¡i≠yev†] ma¡nâsına.

أَُة َبيَّ ُُ -Şol hatu (hâ’yla) [el-muceyye™et] اَءأ
na denir ki sebîleyni bir olmakla ¡inde’l-
cimâ¡ hades eder ola; yukâlu: ِاْمَرأَةٌ ُمَجيَّأَةٌ أَْي 
ُمْفَضاةٌ تُْحِدُث ِإَذا ُجوِمَعْت
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[mu…l] ta¡bîr olunan semerden yaptıkları 
kavut olacaktır.

َتأأُو ِحنأ  â’nın kesri ve nûn’un√) [el-√inte™v] اَءأ
sükûnu ve tâ’nın fethiyle) Kısa boylu, 
sagîrü’l-cüsse kimseye denir ki cüce ta¡bîr 
olunur; yukâlu: َرُجٌل ِحْنَتْأٌو أَْي َقِصيٌر َصِغيٌر

]ح ج أ[
ُء  â’nın fethi ve cîm’in√) [™el-√ac] اَءأَحجأ
sükûnuyla) Şâd ve mesrûr olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَجأَ ِبالَْمِر َحْجًئا ِمَن اْلَباِب 
ِبِه َفِرَح  ِإَذا   ;Ve alıkomak ma¡nâsınadır الثَّاِلِث 
yukâlu: َحَبَسُه ِإَذا  َكَذا  َعْنُه  -Ve bir nesne َحَجأَ 
ye pek harîs ve mûla¡ olmakla bir kimse-
ye vermeyip ona buhl ve dınnet eylemek 
ma¡nâsınadır, ¡alâ-kavlin bir nesne sebe-
biyle ferah-nâk olmak ve ¡alâ-re™yin bir 
nesneyi salıvermeyip ondan ayrılmamak, 
vech üzere tutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا َضنَّ ِبِه َوأُوِلَع أَْو َفِرَح  َحِجَئ ِبِه َحْجًئا ِمَن اْلَباِب الرَّ
َك ِبِه َوَلِزَمُه أَْو َتَمسَّ
َحَبأُ  Bu dahi şâd (fethateynle) [™el-√ace] اَءأ
ve mesrûr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا َفِرَح ِبِه َحِجَئ ِبالَْمِر َحَجًئا ِمَن اْلَباِب الرَّ

َُ ٌل) [™et-te√accu] اَءتََّحبُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir nesneden ayrılmayıp dâ™imâ 
ona mülâzemet eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َك ِبِه َوَلِزَمُه ْيِء ِإَذا َتَمسَّ أَ ِبالشَّ َتَحجَّ
َبأُ حأ َُ ٌ [™el-ma√ce] اَءأ  vezninde [™melce] َمْلَجأ
ve mürâdifidir ki sığınıp penâh edecek 
mahalle denir; yukâlu: ٌُهَو َمْحَجأٌ أَْي َمْلَجأ
 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™el-√acî] اَءأَحِبيُء
Lâyık ve çesbân ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهَو 
 Ve penâh-âver ve mültecî َحِجيٌء ِبَكَذا أَْي َخِليٌق
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهَو َحِجيٌء ِإَلْيِهْم أَْي الَِجٌئ

]ح د أ[
أَُة ََ ِح  ِعَنَبٌة â’nın kesriyle√) [el-√ide™et] اَءأ
[¡inebet] vezninde) Çaylak kuşuna denir, 

ُجُل ِإْحِبْنَطاًء ِإَذا اْنَتَفَخ َجْوُفُه َواْمَتلَ َغْيًظا  ,Cevherî الرَّ
işbu ٌ  mâddesini nûn’u [™aben†a√] َحَبْنَطأ
zâ™id vehm eylemekle ”ح،ط،أ“ terkîbinin 
zeylinde îrâd eylemiştir.

Şârih der ki Cevherî mesleki, Ba§riyyûn 
re™yidir. Ve musannif hurûfunun 
mecmû¡unu asl ¡add eylemiştir. Ve İbn 
Berrî demiştir ki savâb olan bu mâdde, 
 terkîbinde zikr olunmaktır, zîrâ “ح،ب،ط”
hemzesi zâ™idedir; yekûlûne: ِإَذا َبْطنُُه   َحَبَط 
.İntehâ اْنَتَفَخ

]ح ت أ[
ُء  â’nın fethi ve tâ-yı√) [™el-√at] اَءأَحتأ
fevkiyyenin sükûnuyla) Vurmak, darb 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َحْتًئا  ُفالًَنا   َحَتأَ 
َضَرَبُه ِإَذا  الثَّاِلِث   Ve cimâ¡ eylemek اْلَباِب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْنَكَحَها ِإَذا  اْلَمْرأََة   َحَتأَ 
َجاَمَعَها -Ve bir nesneye çok zamân ba أَْي 
kıp durmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَتأَُه 
ِإَلْيِه النََّظَر  أََداَم   Ve devenin arkasından أَْي 
yükü indirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََحَتأ 
ِبِل ُجُل ِإَذا َحطَّ اْلَمَتاَع َعِن اْلِ  Ve dikiş dikmek الرَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َخاَطُه الثَّْوَب   Ve َحَتأَ 
kilim ve mik¡ad makûlesinin saçağını 
bükmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَتأَ اْلِكَساَء ِإَذا 
 Ve düğümü muhkem çekip üstüvâr َفَتَل ُهْدَبُه
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَتأَ اْلُعْقَدَة ِإَذا 
َها  Ve mutlakan bir nesneyi metîn ve َشدَّ
muhkem eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َحَتأَ اْلِجَداَر َوَغْيَرُه ِإَذا أَْحَكَمُه
َتاُء  Zikr (hemzenin kesriyle) [™el-i√tâ] اإِلطأ
olunan dört ma¡ânî-i ahîrede َحْتٌء [√at™] 
kelimesiyle mürâdiftir ki esvâb dikmek ve 
saçak bükmek ve düğümü çekip pekiştir-
mek ve bir nesneyi kavî ve muhkem eyle-
mek ma¡nâlarınadır.

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™el-√atî] اَءأَحِتيُء
 ُمْقٌل sevîkına denir ki A¡râbın [mu…l] ُمْقٌل
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ma¡nâsınadır; yukâlu: ََلَجأ ِإَذا  ِإَلْيِه   Ve َحِدَئ 
darılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلْيِه  َحِدَئ 
َغِضَب  Ve koyunun rahiminde kuzuluk ِإَذا 
ta¡bîr olunan yufka deri, doğurur iken 
kesilip pârelenmekle koyun hasta olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْنَقَطَع ِإَذا  اُة  الشَّ  َحِدئَِت 
َسالََها ِفي َبْطِنَها َفاْشَتَكْت
ُء َأ َح  â’nın fethi ve dâl’ın√) [™el-√ad] اَءأ
sükûnuyla) Bir nesneyi bir semte sarf ve 
tahvîl eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََحَدأ 
ْيَء َحْدًءا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َصَرَفُه الشَّ
أأُو ََ ِحنأ  vezninde [inte™v√] ِحْنَتْأٌو [el-√inde™v] اَءأ
ve mürâdifidir ki boyu kısa, cüssesi sagîr 
kimseye denir ki cüce ta¡bîr olunur.

]ح ر ب أ[
َباُء نأ َِ  hemzenin ve râ’nın) [™el-i√rinbâ] اَإِلطأ
kesriyle) Bir kimseye hışm ve gazabla 
şerr ü şûr îkâ¡ına hâzır u âmâde olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َأ َتَهيَّ ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْحَرْنَبأَ 
ّرِ ِلْلَغَضِب َوالشَّ

]ح ز أ[
ُء ْأ َح  â’nın fethi ve zâ-yı√) [™el-√az] اَءأ
mu¡cemenin sükûnuyla) َسَراٌب [serâb] 
leme¡ân eyledikçe önünde ve semtinde 
olan nesnenin şahsını yukarı yukarı tahyîl 
ve irâ™et eylemek ma¡nâsınadır. Ve َسَراٌب 
[serâb] şol pusarıktır ki nısf-ı nehârda 
ıraktan su hey™etinde leme¡ân ederek 
nümâyân olur ve leme¡ânıyla önünde olan 
eşhâsı yukarı yukarı kalkır gibi gösterir; 
yukâlu: ْخَص َحْزًءا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َراُب الشَّ  َحَزأَ السَّ
 Ve develeri dertop biriktirip sürmek ِإَذا َرَفَعُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَمَعَها ِإَذا  اِلِبَل   َحَزأَ 
 ;Ve cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır َوَساَقَها
yukâlu: َحَزأَ اْلَمْرأََة ِإَذا َجاَمَعَها
اُء َْ ي ِْ -veznin [if¡î¡âl] ِإْفِعيَعاٌل) [™el-i√zîzâ] اإِلطأ
de) Deve toplanıp birikmek ma¡nâsınadır; 

Fârisîde zegan ve mûş-gîr derler. Cem¡i 
ٌ  vezninde ve [ineb¡] ِعَنٌب gelir [™ide√] ِحَدأ
 vezninde ve [kitâb] ِكَتاٌب gelir [™idâ√] ِحَداٌء
 .vezninde [πizlân] ِغْزالٌَن gelir [id™ân√] ِحْدآٌن
Ve 

أَةٌ ََ  Atın boynundan baş tarafına [ide™et√] ِط
doğru gelen yerine denir ki َساِلَفٌة[sâlifet] 
ve َهاِدَيٌة [hâdiyet] dahi denir; yukâlu: َضَرَب 
ِحَدأََة اْلَفَرِس أَْي َساِلَفَة ُعنُِقِه
أَُة ََ َح  İki ağızlı (fethateynle) [el-√ade™et] اَءأ
baltaya denir, ¡alâ-kavlin baltanın ağızı-
na denir ve ok temrenine denir. Cem¡i ٌَحَدأ 
[√ade™] gelir hâ’sız ki cem¡-i cinsidir ve 
.vezninde [kitâb] ِكَتاٌب gelir [™idâ√] ِحَداٌء

اُء ََ  Esmâ-i (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [™idâ◊] ِط
ricâldendir: ◊idâ™ b. Nemire, Yemen’de bir 
kabîlenin pederidir; ve minhu’l-meselu: 
 ve Bundu…a b. Ma@@a “ِحَدأَ ِحَدأَ َوَراَءِك بُْنُدَقُة”
kezâlik Yemen’de bir kabîle pederidir. 
◊idâ™, ibtidâ Bundu…a kabîlesine şeb-hûn 
edip emvâl ü eşyâlarını nehb ü gâret eyle-
di, ba¡de-burhetin Bundu…a dahi igâre edip 
◊idâ™ kabîlesini yek-ser mazhar-ı şemşîr-i 
intikâm eylediler. Bu mesel lisânımızda 
“Gâfil olma ¡Arab ardında senin!” mese-
linin ¡aynıdır. Ve ¡alâ-kavlin burada ِحَداٌء 
[√idâ™] kelimesi ٌِحَدأَة [√ide™et]ten murah-
hamdır, zikr olunduğu üzere çaylak kuşu-
na denir ve بُْنُدَقٌة [bundu…at] tüfek fındığı 
olacaktır. Mesel-i mezbûr, müte¡akkab ve 
der-pey olan şerr-i mütekâribden tahzîr 
mevki¡inde darb olunur.
أُ ََ َح  Mazlûma (fethateynle) [™el-√ade] اَءأ
nusret edip üzerinden zulm ü sitemi men¡ 
ve def¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا َنَصَرُه َوَمَنَعُه  َحِدَئ َعَلْيِه َوِإَلْيِه َحَدًءا ِمَن اْلَباِب الرَّ
الظُّْلِم  ;Ve yere yapışmak ma¡nâsınadır ِمَن 
yukâlu: ِبِه َلِزَق  ِإَذا  ِباْلَمَكاِن   Ve sığınmak َحِدَئ 



ُء 148اَءأَحشأ BÂBU’L-HEMZE

yukâlu: َحَبَق ِإَذا  ِباْلَمْرأَِة  أَْي  ِبَها   Ekserî َحَصأَ 
firâş içre yatar iken zartaladıklarından 
nâşî ona müte¡allik misâlde ِباْلَمْرأَِة [bi’l-
mer™et] ¡unvânıyla zikr eylemek ¡âdet-i 
lügaviyyûndur.

َصاُء  (hemzenin kesriyle) [™el-i√§â] اإِلطأ
Kandırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْحَصأَُه أَْي 
أَْرَواُه
َصأُ ِحنأ ve [™el-√in§a] اَءأ

ِحنأَصأَُة  â’nın kesri ve√) [el-√in§a™et] اَءأ
nûn’un sükûnuyla) Cüssesi sagîr ve za¡îf 
olan kimseye denir ki cura ta¡bîr olunur.

]ح ض أ[
ُء  â’nın fethi ve ∂âd-ı√) [™∂el-√a] اَءأَحضأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Âteş yakmak 
yâhûd ¡alevlenmek için eşeleyip ölçermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَضأَ النَّاَر َحْضًئا ِمَن اْلَباِب 
الثَّاِلِث ِإَذا أَْوَقَدَها أَْو َفَتَحَها ِلَتْلَتِهَب
ِتَضاُء -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-i√ti∂â] اإِلطأ
de) O ma¡nâyadır; yukâlu: ِبَمْعَنى النَّاَر   ِإْحَتَضأَ 
َحَضأََها
َضأُ حأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [™el-mi√∂a] اَءأ
de) ve

َضاُء حأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [™el-mi√∂â] اَءأ
ninde) Âteş ölçerecek ağaca denir ki kö-
seği ta¡bîr olunur.

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™el-√a∂î] اَءأَحِضيُء
Ziyâdesiyle ak olan şey™e denir. Ekserî 
 gibi te™kîd [¡nâ§i] َناِصٌع lafzına [{∂ebya] أَْبَيُض
için vasf olarak îrâd olunur; yukâlu: أَْبَيُض 
َحِضيٌء أَْي َيِقٌق

]ح ط أ[
ُء  â’nın fethi ve †â’nın√) [™†el-√a] اَءأَحطأ
sükûnuyla) Yıkmak ve yere çalmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحْطًئا الَْرَض  ِبِه   َحَطأَ 
َصَرَعُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب   Ve el ayasıyla ِمَن 

yukâlu: ِإْحَزْوَزأَِت اِلِبُل ِإَذا اْجَتَمَعْت Ve yumurta 
basan kuş, kanatlarını devşirip yumurta 
üzerinden bertaraf olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعْن َوَتَجاَفى  َجَناَحْيِه  َضمَّ  ِإَذا  الطَّاِئُر   ِإْحَزْوَزأَ 
َبْيِضِه

]ح ش أ[
ُء  â’nın fethi ve şîn-i√) [™el-√aş] اَءأَحشأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Bir kimsenin 
yâhûd bir hayvânın karnına ve yanlarına 
harıl harıl vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 َحَشأَُه ِبَسْوٍط َحْشًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َضَرَب ِبِه َجْنَبُه
-Ve bir kimseyi ok ile vurup içerisi َوَبْطَنُه
ne işletmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَشأَُه 
 Ve cimâ¡ eylemek ِبَسْهٍم ِإَذا َرَماُه َوأََصاَب ِبِه َجْوَفُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَكَحَها ِإَذا  اْلَمْرأََة   َحَشأَ 
َباَضَعَها  ;Ve âteş yakmak ma¡nâsınadır أَْي 
yukâlu: َحَشأَ النَّاَر ِإَذا أَْوَقَدَها
َشأُ حأ ُِ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [™el-mi√şe] اَءأ
ve

َشاُء حأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [™el-mi√şâ] اَءأ
ninde) Kalın kilime denir, ¡alâ-kavlinşol 
beyâz küçük ihrâma denir ki ¡Arablar 
bellerine izâr gibi bürünürler yâhûd şol 
fûta ve izâra denir ki bedenlerine bürünüp 
sarınırlar.

]ح ص أ[
ُء  â’nın fethi ve §âd’ın√) [™§el-√â] اَءأَحصأ
sükûnuyla) Tıfl-ı radî¡ mi¡desi süt ile 
memlû olunca kadar emmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبيُّ َوَحِصَئ َحْصًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث  َحَصأَ الصَّ
َبْطنُُه اْمَتلَ  َحتَّى  َرِضَع  ِإَذا  اِبِع  -Ve suya kan َوالرَّ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َوَحِصَئ   َحَصأَ 
 ,Ve davar şiddetle ¡alef yemek اْلَماِء ِإَذا َرِوَي
¡alâ-kavlin şiddetle su içmek yâhûd şiddet 
üzere ekl ü şürb eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْو أَْكُلَها  اْشَتدَّ  أَِي  َوَحِصَئْت  النَّاَقُة   َحَصأَِت 
 ;Ve zartalamak ma¡nâsınadır ُشْربَُها أَْو ِكالَُهَما
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ِحنأِطُئ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [™el-√in†i] اَءأ
Bu dahi bodur adama denir.

ُحَنِطَئُة  â’nın zammı ve√) [el-√una†i™et] اَءأ
nûn’un fethiyle ُعَلِبَطٌة [¡ulebi†at] veznin-
de) Yassı gövdeli, iri ve dızman koyuna 
ve keçiye denir; yukâlu: َعْنٌز ُحَنِطَئٌة أَْي َعِريَضٌة 
َضْخَمٌة
َطأُ َحَبنأ  mâddesi “ح،ب،أ” [™el-√aben†a] اَءأ
zeylinde zikr olundu, Cevherî, vehmine 
mebnî burada îrâd eylemiştir.

]ح ظ أ[
َظأأُو ِحنأ  â-yı mu¡ceme ile@) [el-√in@a™v] اَءأ
 vezninde) Kasîrü’l-kâme [cirda√l] ِجْرَدْحٌل
kimseye denir.

]ح ف أ[
ُء  â’nın fethi ve fâ’nın√) [™el-√af] اَءأَحفأ
sükûnuyla) Yere çalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجَفأَُه أَْي  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َحْفًئا  ْيَء  الشَّ  َحَفأَ 
َيْعِني َصَرَعُه َوَرَمى ِبِه اْلَْرَض
أُ َّ َح  [berdiyy] َبْرِديٌّ (fethateynle) [™el-√afe] اَءأ
ismidir ki koğalık ve hasır otu dedikle-
ri sâzlıktır, ¡alâ-kavlin henüz menbitinde 
olarak tâzesine yâhûd köküne denir ki ak 
ve me™kûl olur.

اُء َّ ِت -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-i√tifâ] اإِلطأ
de) Nebât-ı mezbûru kökünden koparmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْقَتَلَعُه ِمْن اْلَحَفأَ   ِإْحَتَفأَ 
َمْنِبِتِه

]ح ف س أ[
َسأُ يأ َّ َح  [¡semeyda] َسَمْيَدٌع) [¡el-√afeyse] اَءأ
vezninde) Kasîrü’l-kâme ve le™îmü’l-
hilkat bed-şekl ve bed-endâm olan kimse-
ye denir. Bu lügati Ebû Na§r ya¡nî Cevherî 
vehmine mebnî ”ح،ف،س“ mâddesinde zikr 
eyledi ve mü™ellif dahi mahall-i mezbûrda 
min-gayri-tenebbühin îrâd eylemiştir.

bir kimsenin arkasına tabanca vurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَيِدِه ِإَذا َضَرَب  ُفالًَنا   َحَطأَ 
 ;Ve cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır َمْبُسوَطًة
yukâlu: َجاَمَعَها ِإَذا  اْلَمْرأََة   Ve zartalamak َحَطأَ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َضِرَط  Ve َحَطأَ الرَّ
tagavvut eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل َحْطًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َوالثَّاِني ِإَذا َجَعَس  Ve َحَطأَ الرَّ
vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَطأَُه ِإَذا َضَرَبُه 
Ve def¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 ;Ve atmak ma¡nâsınadır َحَطأَ ِبِه َعْن َرْأِيِه ِإَذا َدَفَعُه
yukâlu: ْيَء ِإَذا َرَماُه َحَطأَ الشَّ
ُء -Kapta ka (â’nın kesriyle√) [™†el-√i] اَءأِحطأ
lan su bakiyyesine denir.

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™el-√a†î] اَءأَحِطيُء
Fürû-mâye ve rezîl ve hoyrat kimseye de-
nir; yukâlu: َرُجٌل َحِطيٌء أَْي ُرَذاٌل 
َئُة ُحَطيأ -Tas (zamm-ı √â’yla) [el-√u†ay™et] اَءأ
lak, bed-likâ ve bed-endâm kimseye de-
nir, َدِميٌم [demîm] ma¡nâsına yâhûd kısa 
boylu, bodur kimseye denir. Fi’l-asl ٌُحَطاَءة 
[√u†â™et] kelimesinin musaggarıdır ki zar-
ta ve ٌَعِذَرة [¡a≠iret] ma¡nâlarınadır, bed-
likâ ve bed-manzara ıtlâkı ma¡nâ-yı sânî 
i¡tibârıyla ve bodura ıtlâkı ma¡nâ-yı evve-
le göredir; zîrâ zarta gibi yere yakın olur. 
Şirrîr-i şu¡arâ olan Cervel b. Evs el-¡Absî 
nâm şâ¡ire lakab vaz¡ olunmuştur. Vakt-i 
sa¡âdette İslâm’a gelip sonra mürted ol-
muştur, esîr oldukta yine İslâm’a gelmiş-
tir, ebeveyn ve birâder ve zevcesini ve 
kendi nefsini hicv eylemiştir.

َطأأُو ِحنأ -vez [cirda√l] ِجْرَدْحٌل) [el-√ın†a™v] اَءأ
ninde) ve

َطأأَوُة ِحنأ -Karnı bü (â’yla√) [el-√an†a™vet] اَءأ
yük kimseye denir, اْلَبْطِن -a@îmu’l¡] َعِظيُم 
ba†n] ma¡nâsına. Ve 

َطأأٌو  Kısa boylu, bodur kişiye [in†a™v√] ِطنأ
denir.
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ma¡nâsınadır; yukâlu: َضَرَبُه ِإَذا  ْيِف  ِبالسَّ  َحَلَُه 
 :Ve yere yıkmak ma¡nâsınadır; yukâlu ِبِه
َصَرَعُه ِإَذا  الَْرَض  ِبِه   Ve cimâ¡ eylemek َحَلَ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَكَحَها ِإَذا  اْلَمْرأََة   َحَلَ 
َجاَمَعَها  ;Ve vermek, i¡tâ™ ma¡nâsınadır أَْي 
yukâlu: َُحَلَ ُفالًَنا َكَذا ِدْرَهًما أَْي أَْعَطاُه ِإيَّاه Ve deri-
nin yüzünü kazıyıp soymak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحَلَ اْلِجْلَد ِإَذا َقَشَرُه َوَبَشَرُه
 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™el-√ulû] اَءأُحُلوُء
Zikr olunan tûtiyâ taşını birbirine sü-
rüp tûtiyâ peydâ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحَلَ َلُه ُحُلوًءا ِإَذا َحكَّ اْلَحُلوَء َلُه
-vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-√alâ™et] اَءأَحالََءُة
ninde) Ağaçlık yere denir, dırahtistân 
ma¡nâsına. Ve 

 Bir mevzi¡ adıdır; √â’nın [alâ™et◊] َطالََءةٌ
kesriyle de menkûldür.

 (â’nın zammıyla√) [el-√ulâ™et] اَءأُحالََءُة
Debbâgların deri yüzünden soydukları so-
yuntuya ve kazıntıya denir.

 ِحالٌَء (â’nın kesriyle√) [el-√ilâ™et] اَءأِحالََءُة
[√ilâ™] müfredidir ki ◊icâz’da ِميَطاُن [Mî†ân] 
nâm mevzi¡ kurbünde birkaç dağlara ıtlâk 
olunur, cümlesi nebâttan hâlî sengistândır, 
onlardan değirmen taşı kat¡ ve Medîne-i 
münevvere’ye celb olunur.

-veznin [abûr§] َصُبوٌر) [™el-√alû] اَءأَحُلوُء
de) Tûtiyâ taşına denir ki ¡illet-i remede 
mübtelâ olanlar onunla istişfâ ederler.

ِليُء  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [™et-ta√lî] اَءتَّحأ
ve

ِلَئُة -veznin [tecribet] َتْجِرَبٌة) [et-ta√li™et] اَءتَّحأ
de) Tard ve men¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َئُه َتْحِليًئا َوَتْحِلَئًة ِإَذا َطَرَدُه َوَمَنَعُه -Ve ver َحلَّ
mek i¡tâ™ ma¡nâsına; yukâlu: أَْي ِدْرَهًما  َئُه   َحلَّ
ِويَق :ve emmâ kavluhum أَْعَطاُه ِإيَّاُه َ السَّ -fe َحـلَّ
hemezû gayre mehmûzin, ya¡nî bu mâdde 

]ح ك أ[
ُء  â’nın fethi ve kâf’ın√) [™el-√ak] اَءأَحكأ
sükûnuyla) Düğümü pek çekip muhkem 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلُعْقَدَة  َحَكأَ 
َها َحْكًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َشدَّ
َكاُء  َحْكٌء (hemzenin kesriyle) [™el-i√kâ] اإِلطأ
[√ak™] ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلُعْقَدَة   أَْحَكأَ 
َها َشدَّ
ِتَكاُء  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-i√tikâ] اإِلطأ
 ِإْحَتَكأَ :ma¡nâsınadır; yukâlu [™i√kâ] ِإْحَكاٌء
أَْحَكأََها ِبَمْعَنى  -Ve hâtırda bir nesne ge اْلُعْقَدَة 
zinip halecân eylemek ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur ki hâtırda ¡ukde gibi mün¡akid olur; 
yukâlu: َما اْحَتَكأَ ِفي َصْدِري ِمْنَها َشْيٌء أَْي َما َتَخاَلَج 
Ba¡zı nüshada َأَْحَكأ  unvânıyladır; lâkin¡ َما 
şârihin nüshası ifti¡âldendir.

أَُة  â’nın zammı ve kâf’ın√) [el-√uk™et] اَءأُحكأ
sükûnuyla) ve

ُحَكأَُة ) [el-√uke™et) اَءأ  (vezninde [tu™edet] تَُؤَدةٌ
ve

-veznin [burâdet] بَُراَدةٌ) [el-√ukâ™et] اَءأُحَكاَءُة
de) Bir küçük cânver adıdır, ¡alâ-kavlin 
iri kertenkeleye denir, َعَظاَيٌة َضْخَمٌة [¡a@âyet 
∂a«met] ma¡nâsına.

]ح ل أ[
-veznin [burâdet] بَُراَدةٌ) [el-√ulâ™et] اَءأُحالََءُة
de) ve

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [™el-√alû] اَءأَحُلوُء
Sürme taşının ezilmişine denir ki sürme 
taşlarını birbirine sürmekle hâsıl olan 
gubârdır, murâd, tûtiyâ olacaktır ki ُكْحٌل 
 gibi, onunla da […ku√l meshû] َمْسُحوٌق
iktihâl olunur.

ُء  â’nın fethi ve lâm’ın√) [™el-√al] اَءأَحلأ
sükûnuyla) Göze tûtiyâ çekmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َحْلًئا   َحَلَُه 
 Ve bir nesne ile vurmak الثَّاِلِث ِإَذا َكَحَلُه ِباْلَحُلوِء
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]ح م أ[
أَُة ُأ َح  â’nın fethi ve mîm’in√) [el-√am™et] اَءأ
sükûnuyla) Siyâh ve müntin ve müte¡affin 
balçığa denir.
أُ َُ َح  [am™et√] َحْمأَةٌ (fethateynle) [™el-√ame] اَءأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَقُعوا ِفي َحْمأٍَة َوَحَمٍإ أَِي 
يِن الَْسَوِد اْلُمْنِتِن الطِّ
ُء  â’nın fethi ve mîm’in√) [™el-√am] اَءأَحمأ
sükûnuyla) ve
أُ َُ َح -Zikr olu (fethateynle) [™el-√ame] اَءأ
nan siyâh ve müntin balçık ihtilâtıyla su 
bulanıp mütegayyir olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا  َحِمَئ اْلَماُء َحْمًئا َوَحَمًئا ِمَن اْلَباِب الرَّ
َفَكِدَر اْلَحْمأَُة   Ve darılmak ma¡nâsına َخاَلَطْتُه 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َغِضَب ِإَذا  َعَلْيِه   َحِمَئ 
Ve 

ٌء  â’nın fethi ve mîm’in√) [™ham] َطمأ
sükûnuyla) Kuyudan zikr olunan siyâh 
balçığı çekip çıkarmakla kuyuyu pâk ey-
lemek ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْي اْلِبْئَر   َحَمْأُت 
َنَزْعُت َحْمأََتَها
اُء َُ -Ku (hemzenin kesriyle) [™el-i√mâ] اإِلطأ
yuya zikr olunan siyâh ve bed-bûy balçık 
ilkâ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْحَمْأُت 
اْلِبْئَر أَْي أَْلَقْيُت اْلَحْمأََة ِفيَها
ُء  â’nın fethi ve mîm’in√) [™el-√am] اءأَحمأ
sükûnuyla ve fethateynle nâdiren câ™izdir) 
ve

ا َُ َح ve (vezninde [a§â¡] َعَصا) [el-√amâ] اَءأ

و ُُ َح  [delv] َدْلٌو yâhûd [ebû] أَبُو) [el-√amu] اَءأ
vezninde) ve

 [yed] َيٌد âhiri mahzûf olarak) [el-√am] اَءأَحُم
ve َدٌم [dem] gibi ki cümlesi beş lügattir) 
Hatunun zevcinin pederine denir ki zev-
cenin kayın atası olur, اْلَمْرأَِة َزْوِج   ebû] أَبُو 
zevci’l-mer™et] ma¡nâsına, ¡alâ-kavlin 
zevc ve zevceden her birinin ekârib ve 

fi’l-asl َحْلَواء [√alvâ™] lafzından me™hûz 
olmakla mu¡tel olup mehmûz değil iken 
mehmûz diyerek isti¡mâl eylediler.

ِليُء ve [™et-ti√lî] اَءّتِحأ

ِلَئُة  tâ’ların kesri ve √â’nın) [et-ti√li™et] اَءّتِحأ
sükûnu ve lâm-ı meksûre ile) Derinin yü-
zünde olan tüylere ve câ-be-câ leke ve ve-
saha denir. Ve 

ِليٌء  Şol deriye denir ki soyulup [™ti√lî] ِتحأ
kazınır iken bıçak rahneleriyle fâsid ve 
tebâh olmuş ola. Ve 

ِلَئٌة -Şol sakîl ve bed-meniş kim [ti√li™et] ِتحأ
seye denir ki deri vesahı gibi adama ya-
pışıp elbette magmûm ve mükedder eder 
ola; yukâlu: ُه َرُجٌل ِتْحِلَئٌة أَْي َيْلَزُق ِباِلْنَساِن َفَيُغمُّ
َحَلُ  [u…bûl¡] ُعْقُبوٌل (fethateynle) [™el-√ale] اَءأ
ma¡nâsınadır ki dudakta hâdis olan hur-
de sivilcedir, uçuk ta¡bîr olunur, ekserî 
hummâ-yı gıb ¡ârızasında zuhûr eylemek-
le Fârisîde teb-hâle derler. Ve 

-Masdar olur, derinin yüzü tüy [™ale√] َطَلٌ
lü ve vesah-nâk olmak ma¡nâsınadır ki ka-
zıyıp sıyırmadıkça dibâgate vaz¡ olunmaz; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا َصاَر ِفيِه  َحِلَئ الَِديُم َحَلًئا ِمَن اْلَباِب الرَّ
 Gerçi edîm, deriden ahasstır, lâkin الّتِْحِليُء
şârihاَْلِجْلُد [el-cild] kelimesiyle tefsîr eyle-
miştir. Ve 

َحَلُ  Hastalık ¡akibinde dudak [™el-√ale] اَءأ
uçuklamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحِلَئِت 
َفُة ِإَذا َبثَُرْت َبْعَد اْلَمَرِض الشَّ
َلَُة حأ ُِ  (mîm’in kesriyle) [el-mi√le™et] اَءأ
Debbâgların ve sağrıcıların deri kazıyıp 
soyacak âletlerine denir ki rende ta¡bîr 
olunur.

َحاِءَئُة -Bir nev¡ yılandır ki be [el-√âli™et] اَءأ
gâyet habîs ve kattâl olur.
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¡Alî ve Ya√yâ b. Mu√ammed ve Hârûn 
b. Muslim ve ¡Abdullâh b. Mu√ammed 
el-¢â∂î ve ◊useyn ibn Mu√ammed 
ki cüz™-i meşhûr sâhibidir ve birâderi 
¡Alî b. Mu√ammed ve Câbir b. Yâsîn 
ve Mu√ammed b. ¡Ubeydullâh el-
◊innâ™iyyûn vech-i mezkûr üzere kına 
bey¡ine mensûblardır.

ُء  â’nın fethi ve nûn’un√) [™el-√an] اَءأَحنأ
sükûnuyla) Yerin nebâtı yemyeşil tâze 
ve firâvân ve birbirine sarmaşık olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَنأَ اْلَمَكاُن َحْنًئا ِمَن اْلَباِب 
َنَباتُُه َواْلَتفَّ  اْخَضرَّ  ِإَذا   Ve cimâ¡ eylemek الثَّاِلِث 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَنأَ اْلَمْرأََة ِإَذا َجاَمَعَها
 Sîga-i mezbûreden neseb [™el-√âni] اَءأَحاِنُئ
üzere ism-i fâ¡ildir, أَْخَضُر [a«∂ar] lafzını 
te™kîd için îrâd olunur, niteki أَْبَيُض [ebya∂] 
 ile [™âni…] َقاِنٌئ [a√mer] أَْحَمُر ve [¡nâ§i] َناِصٌع
te™kîd olunur; yukâlu: أَْخَضُر َحاِنٌئ
ِنيُء ve [™et-ta√nî] اَءتَّحأ

ِنَئُة  َتْفِعَلٌة ve [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√ni™et] اَءتَّحأ
[tef¡ilet] vezninde) Kına yakmak ve kına 
ile boyamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحنَّأَ َرْأَسُه 
َتْحِنيًئا َوَتْحِنَئًة ِإَذا َخَضَبُه ِباْلِحنَّاِء

َُ ٌل) [™et-te√annu] اَءتََّحنُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Kınalanmak ve kına yakınmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََحنَّأَُه َفَتَحنَّأ
ِحنَّاَءُة  Bir (â’nın kesriyle√) [el-◊innâ™et] اَءأ
kuyu ismidir ve bir recül adıdır.

ِحنَّاَءَتاِن -tesniye bünye) [el-◊înnâ™etân] اَءأ
siyle) Benû Temîm arzında iki kumluk 
adıdır.

ِحنَّاِء اءأ  Yemen’de [™Vâdi’l-√innâ] َواِدي 
Zebîd ve Ta¡izz nâm beldeler beyninde bir 
ma¡rûf vâdîdir ki onda pek çok nebât-ı ِحنَّاٌء 
[√innâ™] nâbit olur.

tebârından birine denir her kim olursa 
olsun, eh ve ¡amm ve hâlları gibi. Ve bu, 
esmâ-i meşhûre-i muzâfe-i sittedendir. 
Cem¡i أَْحَماٌء [a√mâ™] gelir, أَْشَخاٌص [eş«â§] 
vezninde.

Mütercim der ki Müfredât’ta Râπıb: أَْحَماُء 
 اْلَمْرأَِة ُكلُّ َمْن َكاَن ِمْن ِقَبِل َزْوِجَها َوَذِلَك ِلَكْوِنِهْم ُحَماًة
 ِحَماَيةٌ ibâretiyle sebt eylemekle ona göre¡ َلَها
[√imâyet] mâddesinden me™hûz ve yalnız 
zevc tarafından olan ekâribe mahsûs olur. 
Kezâlik Muπrib’de, Mu†arrizî: َوأَْحَماُء اْلَمْرأَِة 
ِل أَِي اْلِحَماَيِة لَنَُّهُم ا ِمَن الَوَّ  َذُوو َقَراَبِة َزْوِجَها َوُهَو ِإمَّ
ِإْحَماِء النَّاِر ابُّوَن أَْو ِمَن الثَّاِني أَْي ِمْن  َلَها َوالذَّ  اْلَحاُموَن 
َشَفَقِتِهْم -unvânıyla resm eylemek¡ ِلَحَراَرِة 
le ¡alâ-kile’l-vecheyn mu¡tel olup vech-i 
mezkûr üzere ekârib-i zevce muhtas olur. 
Ve Mi§bâ√’ta mu¡tel bâbında mersûm 
olup ve İbn Fâris’ten menkûl olarak zevc 
ve zevceden her birinin kayın atasına ıtlâk 
olunur. Ve mü™ellif kezâlik bâb-ı mu¡telde 
dahi zikr eylemiştir; zâhiren mehmûz ve 
mu¡telde lügat olmasına mebnîdir, niteki 
zikr olundu.

أَُة ُأ َح -veznin [temret] َتْمَرةٌ) [el-√am™et] اَءأ
de) Bir nev¡ nebât adıdır, arz-ı Necd’e 
mahsûstur.

ُئ ُِ َح  (vezninde [acil»] َخِجٌل) [™el-√ami] اَءأ
-ma¡nâsınadır ki baktığı nes [uyûn¡] ُعُيوٌن
neye nazarı isâbet eden kimseye denir; 
yukâlu: َرُجٌل َحِمُئ اْلَعْيِن أَْي َعُيوٌن

]ح ن أ[
ِحنَّاُء  â’nın kesri ve nûn’un√) [™el-√innâ] اَءأ
teşdîdiyle) Kınaya denir ki nisvân elle-
rine ve ayaklarına yakarlar. Cem¡i ُحْنآٌن 
[√un™ân] gelir √â’nın zammı ve nûn’un 
sükûnuyla.

ِحنَّاِئيُّ -Kı (yâ-yı nisbetle) [el-√innâ™iyy] اَءأ
nacıya denir. Muhaddisînden İbrâhîm b. 
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FASLU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME 
)َفْصُل اْلَخاِء اْلُمْعَجَمِة(

]خ ب أ[
ُء  â’nın fethi ve bâ’nın») [™el-«ab] اَءأَبجأ
sükûnuyla) Gizlemek ve setr ve pinhân 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  َخَبأَ 
 Ve َخْبًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َسَتَرُه

ٌء  Gizli ve saklı olan şey™e denir [™ab»] َخجأ
ki ismdir yâhûd tesmiye bi’l-masdardır, 
 ma¡nâsına. Ve [™ma«bû] َمْخُبوٌء

ِض األَرأ ُء   Yere izâfetle [∂ab™u’l-ar»] َخجأ
sebze ve nebâta ıtlâk olunur, zemînde 
mestûr olduğu için. Ve

اِء َُ ُء اءسَّ  Yağmura ıtlâk [™ab™u’s-semâ»] َخجأ
olunur, onda gûyâ ki mestûr idi; yukâlu: 
َماِء َخْبَء الَْرِض أَِي اْلَمَطُر النََّباَت Ve أَْخَرَج َخْبُء السَّ

ٌء  Şehr-i Medyen kazâsında bir [™ab«] َخجأ
mevzi¡ ve Medîne’de ¢ubâ yanında bir 
vâdî ismidir.

ِبَئُة -veznin [tef¡ilet] َتْفِعَلٌة) [et-ta«bi™et] اَءتَّبأ
de) Bir nesneyi pek saklayıp gizlemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَُه َتْخِبَئًة ِإَذا َسَتَرُه َخبَّ
ِتَباُء  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-i«tibâ] اإِلخأ
Evvel ma¡nâyadır; yukâlu: أَُه ِإْخَتَبأَُه ِبَمْعَنى َخبَّ
ُبَبأَُة  ُهَمَزةٌ â’nın zammıyla») [el-«ube™et] اَءأ
[humezet] vezninde) Şol hatundur ki 
dâ™imâ hânesine mülâzemet edip aslâ taş-
ra çıkıp gezmez ola; yukâlu: أَْي ُخَبأَةٌ   ِاْمَرأَةٌ 
َرةٌ الَ َتْبُرُز ِمْنُه ةٌ ِفيِه ُمَخدَّ  Lâkin الَِزَمٌة َبْيَتَها َيْعِني ُمْسَتِقرَّ
Esâs’ta ve ba¡zı ümmehâtta ibtidâ görünüp 
sonra erkekten saklanıp taşra çıkmaz olan 
hatunla müfesserdir ve ba¡zı ümmehâtta 
gâh kendiyi gösterip ve gâh pinhân olanla 
mübeyyendir. 

ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™el-«abî] اَءأَبِبيُء

]ح و أ[
 Bir recülün (medd ve tenvînle) [™â◊] َطاٌء
ismidir; Medîne-i münevvere’de Bi™r-i 
◊â™ ona muzâftır. Ve bu mâdde âhir-i 
kitâbda elif-i leyyine bâbında i¡âde olunur 
inşâ™allâhu ta¡âlâ.
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ta gûyâ merkûmun ve pederinin ism-
lerinden teşe™™ümü ta¡rîzle: ِفي َلَنا  َحاَجَة   الَ 
َيْكِنُز َوأَبُوُه  َيْخَبأُ  ُهَو   Ya¡nî “Kendi eline ِوالََيِتِه 
giren şey™i saklar ve pederi defn eder.” 
buyurdular. Ve »abî™e b. Râşid ve Ebû 
»ubey™e ki ُجَهْيَنُة [cuheynet] veznindedir, 
ismi Mu√ammed b. »âlid’dir ve Şu¡ayb b. 
»ubey™e muhaddisîndendir.

 Hâyib ve hâsir [™el-«âbi] اَءأَباِبُئ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخاِئٌب أَْي  َخاِبٌئ   َكْيٌد 
Zâhiren maklûbdur.

َباَبأَُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu«âbe™et] اَءأ
vezninde) Bilmece ve mu¡ammâ ve lugaz 
söyleşmek ٌُمَحاَجاة [mu√âcât] ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َخاَبْأتُُه َماَكَذا أَْي َحاَجْيُتُه
َباِبَئُة  Büyük husrevânî küpe [el-«âbi™et] اَءأ
denir, mâdde-i mezbûreden me™hûzdur. 
Gerçi mezkûr üzere mehmûz olup lâkin 
tahfîfen hemzesini yâ’ya kalb eylediler; 
yukâlu: ٌَّلُه َخاِبَيٌة ِمْن َخّلٍ أَْي ُخب

]خ ت أ[
ُء -â’nın fethi ve tâ-yı fev») [™el-«at] اَءأَبتأ
kiyyenin sükûnuyla) Bir kimseyi bir nes-
neden geri durdurmak ve ondan ferâgat 
ettirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعِن ُفالًَنا   َخَتأَ 
ُه الَْمِر َخْتًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َكفَّ
ِتَتاُء  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-i«titâ] اإِلخأ
Bir kimseyi aldatmak ve reng ve dubara 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َلُه   ِإْخَتَتأَ 
 Ve bir kimseden korkmak yâ utanmak َخَتَلُه
sebebiyle ondan gizlenip saklanmak, ¡alâ-
kavlin korkmak ma¡nâsınadır; yukâlu:َِإْخَتَتأ 
َخاَف أَْو  َحَياًء  أَْو  َخْوًفا  أَِياْسَتَتَر   ,Ve kapmak ِمْنُه 
ihtitâf ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  ِإْخَتَتأَ 
-Ve havftan nâşî reng-i rûyu müte أَِياْخَتَطَفُه
gayyir olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َِإْخَتَتأ 
ُجُل ِإَذا َتَغيََّر َلْونُُه ِمْن َمَخاَفِة ُسْلَطاٍن َوَنْحِوِه الرَّ

َبِبيَئُة  (hâ-i nakliyye ile) [el-«abî™et] اَءأ
Mestûr ve pinhân olan şey™e denir. Ve 
¡Arablar ِإْخَتَبأَ َلُه َخِبيًئا derler. Bir ismi yâhûd 
sâ™ir bir nesneyi ta¡miye ve ilgâz vechiy-
le yâhûd elinde ve bir yerinde saklayıp 
berây-ı imtihân bir kimseden su™âl eylese; 
yukâlu: َعْنُه ثُمَّ َسأََلُه  َلُه َشْيًئا  ى  ِإَذا َعمَّ َلُه َخِبيًئا   ِإْخَتَبأَ 
Ve 

-Riyâ√ b. Yerbû¡ nâm kim [abî™et«] َخِبيَئُة
senin kızı ismidir. Ve Ebû »abî™e el-Kûfî, 
 ile mülakkab olan [Su™ru’l-esed] ُسْؤُر اْلََسِد
kimsedir.

َئُة َببأ -veznin [temret] َتْمَرةٌ) [el-«ab™et] اَءأ
de) Kız evlâdına ıtlâk olunur; ِبْنٌت [bint] 
ma¡nâsına. Lüzûm-ı beyt ile erkekten 
nihân olduğu için.

ِبَباُء  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [™el-«ibâ] اَءأ
Pek soy olan nâkanın mevzi¡-i mestûrunda 
ya¡nî görünmez yerine basılan bir nev¡ 
damga ismidir. Cem¡i أَْخِبَئٌة [a«bi™et] gelir. 
Ve 

-Ebniyeden binâ-i ma¡rûf ismi [™ibâ»] ِخَباٌء
dir ki Türkmenler ve sahrâ-nişîn olanlar 
kurdukları muhtasarî haymeden ¡ibârettir, 
çerge ve alaçık ve oba ta¡bîr olunur; iki yâ 
üç direkli keçeden ve ¡abâdan ve kıldan bir 
küçük çadırdır. Ve ¡inde’l-ba¡zِخَباٌء [«ibâ™] 
bu ma¡nâda mu¡teldir, mehmûz değildir.

َبأَُة بأ ُُ  [mukremet] ُمْكَرَمٌة) [el-mu«be™et] اَءأ
vezninde) Şol perdegî ve muhaddere duh-
terdir ki henüz tezevvüc eylememiş ola; 
yukâlu: ْج َبْعُد َجاِرَيٌة ُمْخَبأَةٌ أَْي َلْم َتَتَزوَّ
َئٌة  â’nın kesri ve bâ’nın») [ib™et»] ِخبأ
sükûnuyla) İsm-i İbn Kennâz’dır ki 
Emîrü’l-mü™minîn ¡Ömer el-Fârû… 
radıyallâhu ¡anhu zamânında Ubulle-i 
Ba§ra’ya vâlî olup sonra Hazret-i ¡Ömer, 
¡azl eyledi. Sebebinden istifsâr olunduk-
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tiyye iledir; َتَناِجي [tenâcî] gibi; zîrâ cîm 
eğer mazmûmen kırâ™at olunursa resm-i 
hat elbette hemze ile olup ve meksûren 
kırâ™at olunursa hasbe’l-kâ¡ide hemzesiz 
olmak lâzımdır; zîrâ َتَفاُعٌل [tefâ¡ul] vezni-
nin hakkı mazmûmü’l-¡ayn olmaktır; َتَقابٌُل 
[te…âbul] ve َتَضاُرٌب [te∂ârub] gibi. Meğer 
ki mu¡tellü’l-lâm ola, o sûrette meksûr 
olur; َتَغاِزي [teπâzî] ve َتَراِمي [terâmî] gibi, 
lâkin ~i√â√’ta َتَخاُجٌؤ [te«âcu™] ¡unvânında 
mersûm olmakla zâhiren mü™ellifin nüsha-
sında sûret-i merkûmede mersûm tesâdüf 
eylemiştir. Ve 

ٌَ  İnsânın mak¡adı basur [™te«âcu] َتَباُج
mislli ¡ârıza sebebiyle müteverrim olup 
mu™ahharı ki sofra ta¡bîr olunur, man-
tar şeklinde gerisine devrilip çıkmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َم َتَورَّ ِإَذا  ِإْسُتُه   َتَخاَجأَ 
ُرُه ِإَلى َما َوَراُه َوَخَرَج ُمَؤخَّ

]خ ذ أ[
ُء  â’nın fethi ve ≠âl-ı») [™≠el-«a] اَءأَبذأ
mu¡cemenin sükûnuyla) ve

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™el-«u≠û] اَءأُبُذوُء
ve
َبَذأُ  Bir kimseye (fethateynle) [™el-«a≠e] اَءأ
ser-fürû eyleyip râm ve münkâd olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخْذًءا َلُه  َوَخِذَئ  َلُه   َخَذأَ 
اْنَخَضَع ِإَذا  اِبِع  َوالرَّ الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َوَخَذًءا   َوُخُذوًءا 
 Ve َواْنَقاَد َلُه
ٌ  Za¡f-ı nefs (fethateynle) [™a≠e»] َخَذأ
ma¡nâsınadır ki bî-zehre ve bî-sebât kalb 
olmakla bir ¡ârızadan çabuk müte™essir 
olup havf u endîşe eylemeyi mûcib 
hâletten ¡ibârettir; yukâlu:َضْعُف أَْي  َخَذأٌ   ِبِه 
َنْفٍس
َذاُء ِتبأ -vez [istif¡âl] ِإْسِتْفَعاٌل) [™el-isti«≠â] اإِلاأ
ninde) Bu dahi huzû¡ ve inkıyâd eylemek 

َتِتَئُة بأ ُُ  [mu¡tezilet] ُمْعَتِزَلٌة) [el-mu«teti™et] اَءأ
vezninde) Şol tenhâ ve hâlî beyâbâna de-
nir ki onda aslâ şenlik eseri olmayıp ve 
âbâdânlığa be-gâyet ba¡îd olmakla ne bir 
semte yol bulunup ve ne insân ve hayvân 
âvâzesi istimâ¡ oluna; yukâlu: َمَفاَزةٌ ُمْخَتِتَئٌة أَْي 
الَ يُْسَمُع ِفيَها َصْوٌت َوالَ يُْهَتَدى

]خ ج أ[
ُء  â’nın fethi ve cîm’in») [™el-«ac] اَءأَبجأ
sükûnuyla) Vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َضَرَبُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َخْجًئا   Ve gece َخَجأَُه 
meyl eylemek ya¡nî çoğu gidip azı kal-
mak ma¡nâsınadır; ْيُل ِإَذا َماَل  Ve zelîl َخَجأَ اللَّ
ve makhûr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْنَقَمَع ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve cimâ¡ eylemek َخَجأَ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخَجأَ اْلَمْرأََة ِإَذا َجاَمَعَها
 â’nın zammıyla») [el-«uce™et] اَءأُبَبأَُة
 ¡vezninde) Kesîrü’l-cimâ [humezet] ُهَمَزةٌ
olan kişiye denir. Ve cimâ¡a müştehîye 
olan ¡avrete denir. Ve şişman olup sakîl 
ve girân-cân kişiye denir. Ve ahmak ve 
nâdâna denir.
َبَبأُ  Utanmak (fethateynle) [™el-«ace] اَءأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َخَجًئا  ُجُل  الرَّ  َخِجَئ 
أَِياْسَتْحَيا اِبِع  الرَّ  Ve fuhş ve nâ-sezâ söz اْلَباِب 
söylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  َخِجَئ الرَّ
ِإَذا َتَكلََّم ِباْلُفْحِش
َباُء  (hemzenin kesriyle) [™el-i«câ] اإِلخأ
Sâ™il su™âlde pek ibrâm ve ilhâh eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اِئُل ِإَذا أََلحَّ َعَلْيِه  أَْخَجأَُه السَّ
َؤاِل ِفي السُّ

َُ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [™et-te«âcu] اَءتََّباُج
de) Batâ™et eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَباَطأَ ِإَذا  اْلَمْشِي  ِفي   Cevherî, vehmine َتَخاَجأَ 
mebnî َتَخاِجٌئ ¡unvânıyla mehmûz olarak 
resm eylemiştir. Bu sûrette asveb olan, 
-unvânıdır ki yâ-yı tah¡ [te«âcî] َتَخاِجي
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yukâlu: َخَسأَ اْلَكْلَب َخْسًئا َوُخُسوًءا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث 
َطَرَدُه -Ve bu ma¡nâda lâzım olur; sürül ِإَذا 
mekle yıkılıp gitmek ma¡nâsına; yukâlu: 
 Ve bâsıra hîre ve za¡îf َخَسأَ اْلَكْلُب َنْفُسُه ِإَذا َبُعَد
ve fersiz olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: ََّخَسأَ اْلَبَصُر ِإَذا َكل
َبَسأُ  Bu dahi (fethateynle) [™el-«ase] اَءأ
sürülüp kovulmakla yıkılıp gitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َخَسًئا  اْلَكْلُب   َخِسَئ 
اِبِع ِإَذا َبُعَد اْلَباِب الرَّ
-veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [™el-in«isâ] اإِلنأِبَساُء
de) ٌ  ُفالٌَن :ma¡nâsınadır; yukâlu [™ase»] َخَسأ
َكاْلَكْلِب ِإَذا ِقيَل َلُه ِإْخَسْأ ِإْنَخَسأَ
 Şol kelb ve hınzîr [™el-«âsi] اَءأَباِاُئ
makûlesine denir ki hemîşe tard ve teb¡îd 
olunup kurbe yaklaştırılmaya, ya¡nî her 
kime yakın olup sürünmek kaydında 
oldukça sürüp kovalar, fâ¡il bi-ma¡nâ 
mef¡ûldür.

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™el-«asî] اَءأَبِسيُء
Koyun yününün kemterine ıtlâk olunur 
ki işe yaramaz ola, َرِديٌء  [™ûf redî§] ُصوٌف 
ma¡nâsına.

َباَاأَُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu«âse™et] اَءأ
vezninde) ve

َُ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [™et-te«âsu] اَءتََّباُا
de) Taş atışmak ma¡nâsınadır ki mâdde-i 
mezbûreden me¡hûzdur; yukâlu:َخاَسُؤوا 
ُمَخاَسأًَة َوَتَخاَسُؤوا َتَخاُسًؤا ِإَذا َتَراَمْوا َبْيَنُهْم ِباْلِحَجاَرِة

]خ ط أ[
ُء  â’nın fethi ve †â’nın») [™†el-«a] اَءأَبطأ
sükûnuyla) ve
َبَطأُ ve (fethateynle) [™el-«a†a] اَءأ

 Yanlışlık (medd ile) [™el-«a†â] اَءأَبَطاُء
ma¡nâsınadır ki savâbın zıddıdır; yukâlu: 
َواِب  Ve ِفيِه َخْطأٌ َوَخَطأٌ َوَخَطاٌء أَْي ِضدُّ الصَّ
ٌ -masdar olur, ya (fethateynle) [™a†a»] َخَطأ

ma¡nâsınadır; yukâlu: اْنَخَضَع ِإَذا  َلُه   ِإْسَتْخَذأَ 
َواْنَقاَد
َذاُء  (hemzenin kesriyle) [™el-i«≠â] اإِلخأ
Serkeş kimseyi râm ve münkâd eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُ َ أَْخَذأَ ُفالًَنا ِإَذا َذهللَّ

]خ ر أ[
ُء َأ َب  â’nın fethi ve râ’nın») [™el-«ar] اَءأ
sükûnuyla) ve

اَءُة ََ َب -veznin [kerâhet] َكَراَهٌة) [el-«arâ™et] اَءأ
de; «â’nın kesriyle de câ™izdir) ve

وُء َُ ُب -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™el-«urû] اَءأ
de) Def¡-i tabî¡î eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َخْرًءا َوَخَراَءًة َوُخُروًءا ِمَن اْلَباِب  َخِرَئ الرَّ
اِبِع ِإَذا َسَلَح الرَّ
ُء َأ ُب  Necâsete (â’nın zammıyla») [™el-«ur] اَءأ
denir, ٌَعِذَرة [¡a≠iret] ma¡nâsına. Cem¡i 
 ُجنُوٌد ve [cund] ُجْنٌد ,gelir [™urû»] ُخُروٌء
[cunûd] gibi ve ُخْرآٌن [«ur™ân] gelir «â’nın 
zammıyla.

أَُة ََ بأ َُ -vez [mef¡alet] َمْفَعَلٌة) [el-ma«re™et] اَءأ
ninde) ve

اُة ََ بأ َُ ve (iskât-ı hemze ile) [el-ma«rât] اَءأ

َؤُة َُ بأ َُ  mîm’in fethi ve) [el-ma«ru™et] اَءأ
râ’nın zammıyla) İsm-i mekândır, memşâ 
ve edeb-hâneye denir.

اُء ََ ِب  â’nın kesri ve elif’in») [™el-«irâ] اَءأ
meddiyle ismdir) Def¡-i tabî¡î eylemek 
hâletine denir.

]خ س أ[
ُء  â’nın fethi ve sîn’in») [™el-«as] اَءأَبسأ
sükûnuyla) ve

-vez [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™el-«usû] اَءأُبُسوُء
ninde) Sürüp kovmak, tard ve teb¡îd 
ma¡nâsınadır, lâkin gerek mü™ellifin ve 
gerek sâ™ir ümmehâtın temsîllerine göre 
köpek kısmını sürüp kovmağa mahsûstur; 
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-Ya¡nî “emr-î dîn ve mez َسِبيَل َخَطٍإ َعاِمًدا أَْو َغْيَرُه
hebde râst ve savâb olmayan tarîka ¡amden 
ev sehven sülûk eylemek” ma¡nâsınadır. 
Ba¡zılar sülâsînin mefhûmunda ¡amd ü 
kasd ve mezîdde bî-kasd olmak i¡tibâr et-
tiler, ke-mâ se-yuzkeru.

َطاُء ve (hemzenin kesriyle) [™el-i«†â] اإِلخأ

 (vezninde [âfiyet¡] َعاِفَيٌة) [el-«â†i™et] اَءأَباِطَئُة
Bunlar da yanılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َخِطَئ ِبَمْعَنى  َوَخاِطَئًة  ِإْخَطاًء  ُجُل  الرَّ -Ve bun أَْخَطأَ 
da َخاِطَئٌة [«â†i™et] kelimesi ki َعاِفَيٌة [¡âfiyet] 
vezninde masdardır, sülâsîden nâdir ve 
mezîdden enderdir. Bu mâddede bu vech 
üzere vârid olmuştur, niteki bu gûne 
emsâli ba¡zı mâddelerde mersûmdur. Ve 
 mâddesinin fi¡l-i mâzîsi olan [™i«†â] ِإْخَطاٌء
 kelimesinin hemzesini [a«†a™tu] أَْخَطْأُت
yâ’ya ibdâlle gerçi أَْخَطْيُت ¡unvânıyla da 
meşhûd olmuştur, lâkin yâ ٌة [luπayye] لَُغيَّ
dir ki lügat-ı redî™edir yâhûd لُْثَغٌة [lu&πat]
dır ki bilâ-kâ¡ide bir harfi harf-i âhere 
ibdâlden ¡ibârettir. Ve 

َطاٌء ٌِخأ  [i«†â™] ¡Âmiden ev sâhiyen emr-i 
dînde râst ve savâb olmayan tarîke sülûk 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  أَْخَطأَ 
َغْيَرُه أَْو  َعاِمًدا  َخَطٍإ  َسِبيَل  َسَلَك  ٌ Niteki ِإَذا   َخَطأ
[«a†a™] dahi bu ma¡nâya gelir. Bunun ism-i 
fâ¡ilinde ُمْخِطٌئ [mu«†i™] ve sülâsînin ism-i 
fâ¡ilinde َخاِطٌئ [«â†i™] denir. Ve ¡inde’l-
ba¡zُمْخِطٌئ [mu«†i™] bilâ-kasd sâlik olana 
ve َخاِطٌئ [«â†i™] müte¡ammiden sâlik olana 
ıtlâk olunur. Ve 

َطاٌء ٌِخأ  [i«†â™] Bir kimseyi yanıltmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْخَطأَُه أَْي أَْوَقَعُه ِفي اْلَخَطِإ

َُ ٌل) [™et-te«a††u] اَءتََّبطُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Hatâ eylemek ma¡nâsınadır, lâkin 
bunun mefhûmunda tekellüf mu¡teberdir; 
yukâlu: َُجُل ِبَمْعَنى أَْخَطأ  Ve bir kimseyi َتَخطَّأَ الرَّ

nılmak ma¡nâsına; yukâlu: ُجُل َخَطًئا  َخِطَئ الرَّ
اِبِع ِمَن اْلَباِب الرَّ
Şârih der ki ba¡zılar َسْهٌو [sehv] ile farkı-
nı bu vech üzere beyân eylediler ki َسْهٌو 
[sehv] müdrikeden fakat sûretin zevâlidir 
ki ednâ îmâ ve te™emmül ile mütenebbih 
olur ve َصَواٌب [§avâb] bir emr-i râst ve 
cihet-i müstakîmdir ki inkârı câ™iz olma-
yacak mertebede sâbit ola ve ٌ  [™a†a»] َخَطأ
bir emri, kuvvetten fi¡le getirmek murâd 
edip icrâsına şürû¡ olundukta, zamân yâ 
mekân yâhûd yârân işgâl ve igfâliyle tarz-ı 
melhûzdan bilâ-kasd ve-lâ sehv ve-lâ 
nisyân tahallüf ve tavr-ı menhiyy-i gayr-i 
menvî üzere cereyânından ¡ibârettir. Ve 
mü™ellif Ba§â™ir’de bu resme tahkîk eyle-
miştir ki ٌَخَطأ [«a†a™] cihet-i müstakîmeden 
¡udûl ve insirâf eylemek ma¡nâsına 
mevzû¡dur ve bu, üç gûne olur: Evvelâ, 
irâdesi kabîh olan nesneyi irâde ve kuv-
vetten fi¡le getirmektir ki hatâ-ı tâmm 
dedikleri budur, ahz ve ¡itâb ve ¡ikâb ona 
müteretteb olur; ve yukâlu:َخَطًئا َخِطَئ   ِفيِه 
اِبِع الرَّ اْلَباِب  ِمَن  اْلَخاِء  ِبَكْسِر  َوِخْطًئا   ,Sânî ِبَفْتَحَتْيِن 
fi¡li müstahsen olan bir nesneyi irâde edip 
lâkin bilâ-kasd hilâf-ı mâ-yurîd vukû¡-yâb 
ola ki bunda irâde cihetinden musîb ve fi¡l 
cihetinden muhti™ olur; ve yukâlu: أَْخَطأَ َفُهَو 
 Ve hâzâ huve’l-murâdu bi-kavlihi ُمْخِطٌئ
¡aleyhi’s-selâm”ْسَياُن َوالنِّ اْلَخَطأُ  ِتي  أُمَّ َعْن   ”ُرِفَع 
Ve müctehidin hatâsı bu kabîldendir. 
Sâlis, fi¡li hasen olmayan nesnenin fi¡lini 
murâd edip lâkin ittifâkî hilâfı zuhûr ey-
leye ki bunda muhti™ fi’l-irâde ve musîb 
fi’l-fi¡l olur ve bu kasd ve irâdesi cihetiyle 
mezmûm olup fi¡li cihetiyle de memdûh 
ve mahmûd olmaz. İntehâ. 

Ve yukâlu: َسَلَك ِإَذا  ِبَفْتَحَتْيِن  َخَطًئا  ِديِنِه  ِفي   َخِطَئ 
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ِإَذا َرَمْت ِبِه

َُ -tefâ¡ul] vez َتَفاُعٌل) [™et-te«â†u] اَءتََّباطُ
ninde) Bir kimseyi hatâya îkâ¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَخاَطأَُه أَْي أَْخَطأَُه
ِطَئُة َتبأ سأ ُُ  [™isti«†â] ِإْسِتْخَطاٌء [el-musta«†i™et] اَءأ
kelimesinden ism-i fâ¡il bünyesiyle gebe 
kalmayan nâkaya ıtlâk olunur; gûyâ ki 
fahlin hatâsını kabûl eylemiştir; yukâlu: 
َناَقٌة ُمْسَتْخِطَئٌة أَْي َحاِئٌل

]خ ف أ[
ُء  â’nın fethi ve fâ’nın») [™el-«af] اَءأَبفأ
sükûnuyla) Bir nesneyi kökünden çe-
kip koparıp yere çalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َخَفأَُه َخْفًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا اْقَتَلَعُه َفَضَرَب 
-Ve binâyı söküp yere kadar indir ِبِه الَْرَض
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َضُه َبْيَتُه أَْي َقوَّ  َخَفأَ 
 Ve kırbayı şakk edip havuz َفأَْلَقاُه َعَلى الَْرِض
üzere koymak ma¡nâsınadır; tâ ki yer, kır-
bada olan suyu neşf eylemeye; yukâlu: ََخَفأ 
َف الَْرُض َها َفَجَعَلَها َعَلى اْلَحْوِض ِلَئالَّ تَُنّشِ  اْلِقْرَبَة ِإَذا َشقَّ
َماَءُه

]خ ل أ[
ُء  â’nın fethi ve lâm’ın») [™el-«al] اَءأَبلأ
sükûnuyla) ve

ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [™el-«ilâ] اَءأِبالَُء

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™el-«ulû] اَءأُبُلوُء
Deve çökmek, ¡alâ-kavlin harûnluk eyle-
mekle yerinden ayrılmayıp taş gibi kal-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َخْلًئا النَّاَقُة   َخَلَِت 
 َوِخالًَء َوُخُلوًءا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َبَرَكْت أَْو َحَرَنْت َفَلْم
 Ve َتْبَرْح َوَكَذِلَك اْلَجَمُل أَْو َخاصٌّ ِباِلَناِث

-Bir kimse tembel olduğun [™ulû»] ُخُلوٌء
dan yâhûd muktezâ-yı tabî¡ati üzere ha-
reketten mahzûz olmayıp dâ™imâ yerine 
mülâzım olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: ُجُل ُخُلوًءا ِإَذا َلْم َيْبَرْح َمَكاَنُه َخَلَ الرَّ
ve [™el-«âli] اَءأَباِءُئ

hatâya îkâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَخطَّأَُه أَْي أَْخَطأَُه
 (vezninde [fa¡îlet] َفِعيَلٌة) [el-«a†î™et] اَءأَبِطيَئُة
Zenb ve günâha denir, ¡alâ-kavlin ¡amd ü 
kasd ile işlenen günâha denir, niteki ٌ  َخَطأ
[«a†â™] bi-gayri ¡amdin olanına denir. Ve 
 gelir [a†âyâ»] َخَطاَيا in cem¡i[a†î™et»] َخِطيَئٌة
ve َخَطاِئُئ [«a†â™i™] gelir fe¡â™il vezninde. Ve 

 Her nesneden mikdâr-ı [a†î™et»] َخِطيَئٌة
kalîle denir; َنْبٌذ َيِسيٌر [neb≠ yesîr] ma¡nâsına; 
yukâlu: َُطِب أَْي َنْبٌذ َيِسٌير ِمْنه َعَلى النَّْخَلِة َخِطيَئٌة ِمَن الرُّ
ُء  Bu dahi (â’nın kesriyle») [™†el-«i] اَءأِبطأ
ismdir, günâh ve zenb ma¡nâsınadır yâhûd 
¡amd ile olan günâha denir; yukâlu: ِفيِه 
َد ِمْنُه  Ve َخِطيَئٌة َوِخْطٌء أَْي َذْنٌب أَْو َما تُُعّمِ

ٌء َئٌة ve [™†i»] ِخطأ -â’ların kesriy») [i†™et»] ِخطأ
le) Masdar olurlar suç eylemek ve günâh 
işlemek ma¡nâsına; yukâlu: ُجُل ِخْطًئا  َخِطَئ الرَّ
َوِخْطَئًة أَْي أَْذَنَب
 İsm-i fâ¡ildir, mutlakan [™el-«â†i] اَءأَباِطُئ
ve ¡alâ-kavlin müte¡ammiden hatâ-kâr 
olana denir. Cem¡i َخَواِطُئ [«avâ†i™] gelir; 
ve minhu’l-meselu: ”َمَع اْلَخَواِطِئ َسْهٌم َصاِئٌب“ 
Ya¡nî “Nişândan hatâ eden sihâmla el-
bette isâbet edeni dahi bulunur.” Mesel-i 
mezbûr ekserî hatâ-kâr olup ahyânen 
musîb olan kimse hakkında darb olunur.

ِطَئُة -veznin [tef¡ilet] َتْفِعَلٌة) [et-ta«†i™et] اَءتَّبأ
de) ve

ِطيُء  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [™et-ta«†î] اَءتَّبأ
Bir kimseyi hatâ ettin diye hatâya nisbet 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتْخِطَئًة  َخطَّأَُه 
َوَتْخِطيًئا ِإَذا َقاَل َلُه “أَْخَطْأَت”
ُء  â’nın fethi ve †â’nın») [™†el-«a] اَءأَبطأ
sükûnuyla) Tencere kaynar iken yüzüne 
gelen köpüğünü taşra atmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَباِب الثَّاِلِث ِبَزَبِدَها َخْطًئا ِمَن  اْلِقْدُر   َخَطأَِت 
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FASLU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE 
اِل اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الدَّ

]د أ د أ[
أأَدأَُة ََّ -veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [ed-de™de™t] اء
de) ve 

اُء ََ ئأ َِّ  Pek (dâl’ın kesriyle) [™ed-di™dâ] اء
şiddetle yelmek, ¡alâ-kavlin sür¡atle se-
ğirtmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَبِعيُر  َدْأَدأَ 
 َوَغْيُرُه َدْأَدأًَة َوِدْئَداًء ِإَذا َعَدا أََشدَّ اْلَعْدِو أَْو أَْسَرَع َوأَْحَضَر
Ve bir kimsenin izine uyup ardınca git-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا أََثِرِه  ِفي   َدْأَدأَ 
َلُه ُمْقَتِفًيا   Ve bir nesneyi tahrîk eylemek َتِبَعُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكُه ْيَء إََذا َحرَّ  Ve َدْأَدأَ الشَّ
müteharriki sâkin kılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َنُه َسكَّ أَْي   Bu cihetle azdâddan َدْأَدأَُه 
olur, lâkin mü™ellif zıddiyyetinden sükût 
eylemiştir. Ve 

 Bir nesneyi örtüp bürümek [de™de™t] َدأأَدأَةٌ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َدْأَدأَُه أَْي َغطَّاُه Ve 

-Taşın su mecrâsına yu [de™de™et] َدأأَدأَةٌ
varlanıp düşdükte zuhûr eden savtından 
hikâyedir ki kütürtü ta¡bîr olunur; yukâlu: 
َصْوًتا أَْي  َدْأَدأًَة  ِلْلَحَجِر   Ve kalabalıktan َسِمْعُت 
nâşî sıkışmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََدْأَدأ 
َتَزاَحُموا إََذا   Ve hatun veledini uyutmak اْلَقْوُم 
için yattığı beşiği tahrîk eyledikte sudûr 
eden savttan hikâyedir.

أأُدُؤ ََ -veznin [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [™et-tede™du] اءتَّ
de) ٌَدْأَدأَة [de™de™et] kelimesinin mutâvi¡idir, 
müteharrik olmak ve sâkin olmak 
ma¡nâlarınadır; yukâlu: ََفَتَدْأَدأ ْيَء  الشَّ  Ve َدْأَدأَ 
yuvarlanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََتَدْأَدأ 
َتَدْحَرَج ِإَذا   Ve deve âvâzını içerisine اْلَحَجُر 
çekip derûnunda tercî¡ ve terdîd ile gir gir 
ötüp gümürdenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َعِت اْلَحِنيَن ِإَلى أَْجَواِفَها -Ve ge َتَدْأَدأَِت اِلِبُل ِإَذا َرجَّ

َبُلوَءُة -Gider (â’nın fethiyle») [el-«alû™et] اَءأ
ken çöken yâhûd harûn olan nâkaya denir.

ِلُئ  tâ’nın ve lâm’ın kesriyle) [™et-ti«li] اءّتِبأ
 vezninde; tâ’nın fethiyle de [≠tirmi] ِتْرِمٌذ
câ™izdir) Dünyâya denir, ¡alâ-kavlin ta¡âm 
ve şarâba denir; yukâlu: ُهَو ُمْنَهِمٌك ِفي الّتِْخِلِئ 
َراِب ْنَيا أَِو الطََّعاِم َوالشَّ أَِي الدُّ
َباألَُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muhâle™et] اءأ
vezninde) Bir nesneyi ferâgat edip dîger 
nesneye şürû¡ ve mübâşeret eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَقْوُم ِإَذا َتَرُكوا َشْيًئا  َخاَلَ 
َوأََخُذوا ِفي َغْيِرِه

]خ م أ[
أُ َُ َب  (vezninde [cebel] َجَبٌل) [™el-»ame] اَءأ
Bir mevzi¡ adıdır.

]خ ن أ[
ُء  â’nın fethi ve nûn’un») [™el-han] اَءأَبنأ
sükûnuyla) Kesmek, kat¡ ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َخَنْأُت اْلِجْذَع َخْنًئا أَْي َقَطْعُتُه َكَما يَُقاُل َخَنْيُتُه 
ِمَن اْلُمْعَتّلِ

]خ و أ[
 hemzenin kesr üzere binâsıyla) [â™i»] َخاِء
ism-i fi¡l-i emrdir) “Tez ve çabuk ol” ve 
“¡acele ve şitâb kıl” demektir; yukâlu: َخاِء 
ِبَك َياَرُجُل َعَلْيَنا أَِي اْعَجْل
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yukâlu: ْيُء َدْبًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َسَكَن  Ve َدَبأَ الشَّ
vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َدَبأَُه ِباْلَعَصا ِإَذا 
َضَرَبُه ِبَها
أَُة بأ ََّ  dâl’ın fethi ve bâ’nın) [ed-deb™et] اء
sükûnuyla) Kaçmak, firâr ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْبأَِة أَِي اْلِفَراِر َنَجا ِمْن َيِدِه ِبالدَّ

]د ث أ[

َثِئيُّ ََّ  â-yı müsellese ile&) [ed-de&e™iyy] اء

 vezninde) Havânın şiddet-i [arabiyy¡] َعَرِبيٌّ
harâreti ¡akibinde yağan yağmura denir. 
Ve koyun ve keçi kısmının yaz mevsimin-
de doğurdukları döle denir.

Şârih der ki bu iki ma¡nâda dahi yâ-yı nis-
betledir, lâkin mensûbu ma¡lûm değildir. 
Nihâyet mü™ellif ¡an-karîb ٌَّدَفِئي [defe™iyy] 
kelimesini ٌَّدَثِئي [de&e™iyy] ile tefsîr eyle-
mekle harâret ma¡nâsına olmakla harârete 
mensûb olmuş olurlar.

]د ر أ[
ُء رأ ََّ  dâl’ın fethi ve râ’nın) [™ed-der] اء
sükûnuyla) ve

أَُة رأ ََّ  Def¡ eylemek ve (hâ’yla) [ed-der™et] اء
savmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َدَرأَُه َدْرًءا َوَدْرأًَة 
َدَفَعُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب   Ve sel suyu def¡aten ِمَن 
zuhûr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََدَرأ 
ْيُل ِإَذا اْنَدَفَع [¡def] َدْفٌع [¡indifâ] ِإْنِدَفاٌع Burada السَّ
in mutâvi¡i değildir. Ve 

ٌء  Bir kimse nâgehânî çıkagelmek [™der] َدرأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َطَرأَ َوَخَرَج  َدَرأَ الرَّ
 Ve âteş ışılayıp parıldamak ma¡nâsına ُفَجاَءًة
isti¡mâl olunur, gûyâ ki ziyâ¡ıyla zulmeti 
def¡ eder; yukâlu: أََضاَءْت أَْي  النَّاُر   Ve َدَرأَِت 
devenin arkası şişip gudde dedikleri yum-
ru zuhûr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِة َوَرٌم ِفي َظْهِرِه اْلَبِعيُر ِإَذا أََغدَّ َوَمَع اْلُغدَّ  Gudde-i َدَرأَ 
mezbûre deve kısmının tâ¡ûnudur. Ve 

ٌء  Bir nesneyi yayıp döşemek [™der]َدرأ

cikmek, ِإْبَطاٌء [ib†â™] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve yük bir tarafa meyl edip َتَدْأَدأَ اْلَخَبُر ِإَذا أَْبَطأَ
ağmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِحْمُلُه   َتَدْأَدأَ 
 Ve iki tarafa temâyül ederek yürümek َماَل
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَماَيَل ِإَذا  َمْشِيِه  ِفي   َتَدْأَدأَ 
Ve kalabalıktan sıkışmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَزاَحُموا ِإَذا  اْلَقْوُم  -Ve bir nesne َتَدْأَدأَ 
den meyl ve i¡râz eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَدْأَدأَ َعْنُه ِإَذا َماَل
أأَداُء ََّ  dâl’ın fethi ve elif’in) [™ed-de™dâ] اء
meddiyle) ve

اُء ََ ئأ َِّ ve (dâl’ın kesriyle) [™ed-di™dâ] اء

ُدُؤ ؤأ َُّ  Ayın (dâl’ın zammıyla) [™ed-du™du] اء
âhir gününe denir, ¡alâ-kavlin yirmi beşin-
ci gecesi yâhûd yirmi altıncı yâhûd yirmi 
yedinci yâhûd yirmi sekizinci yâhûd yir-
mi dokuzuncu gecesidir yâhûd âhir üç 
gecesine denir. Cem¡i َدآِدُئ [de™âdi™] gelir 
 vezninde. Ay o gecelerde [mesâcid] َمَساِجُد
gurûba ٌَدْأَدأَة [de™de™et] ya¡nî sür¡at eyleme-
si, bâ¡is-i tesmiyedir.

 Küşâde ve (elif’in meddiyle) [™de™dâ] َدأأَداٌء
vâsi¡ meydâna denir, fezâ™ ma¡nâsına. Ve 
geniş ِتْلَعٌة [til¡at]a ve geniş vâdîye denir. 
Ve ِتْلَعٌة [til¡a] tâ’nın kesriyle yukarıdan 
olan su akıntısına denir.
أأَدأُ ََّ ve [™ed-de™de] اء

أأَدأَُة ََّ  hemze’lerin kasrı) [ed-de™de™et] اء
ve meddiyle) Pek karanu geceye denir; 
yukâlu: اِن أَْي َشِديَدُة الظُّْلَمِة َلْيَلٌة َدْأَدأٌ َوَدْأَدأَةٌ َويَُمدَّ

]د ب أ[
ِبيُء َأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [™et-tedbî] اءتَّ
Bir nesneyi örtüp saklamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء َوَعَلْيِه َتْدِبيًئا ِإَذا َغطَّاُه َوَواَراُه َدبَّأَ الشَّ
ُء بأ ََّ  dâl’ın fethi ve bâ’nın) [™ed-deb] اء
sükûnuyla) Bir nesne sâkin olmak 
ma¡nâsınadır ki hareket mukâbilidir; 
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ِفيَها﴾ اَرْءتُْم   idi, ittihâd-ı َتَداَرْأتُْم Bunun aslı َفادَّ
mahrece mebnî tâ, dâl’a kalb ve idgâm 
olunduktan sonra evveline hemze celb 
olunmuştur. Ve َراٌء  ifti¡âl [™iddirâ] ِإّدِ
bâbından dahi olur ki aslı ِإْدِتَراٌء idi, kezâlik 
tâ, dâl’a kalb ve idgâm olundu. Bu veznde 
olan َراٌء  َدِريَئٌة şikâr için zikri âtî [™iddirâ] ِإّدِ
[derî™et] ittihâz eylemek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: ْيَد أَِياتََّخْذُت َلُه َدِريَئًة َرْأُت الصَّ ِإدَّ
ِريَئُة ََّ  (vezninde [a†î™et»] َخِطيَئٌة) [ed-derî™et] اء
Şol halkadır ki ok ve mızrak meşk eden-
ler, remy ve ta¡nı onunla ta¡allüm ederler 
ki onu bir yere nasb ve üstüvâr edip oku 
içinden geçirmek için ona remy ve mız-
rakla onu ahz ederler. Ve 

-Sayyâdların saydları taras [derî™et] َدِريَئٌة
sud vaktinde igfâl için kendilere sütre 
edip siperlendikleri şey™e denir.

ُؤ رُّ ََ ٌل) [™et-tederru] اءتَّ  (vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
Firîb ve igfâl için bir nesneden tesettür ey-
lemek ma¡nâsınadır, şikârdan tesettür et-
tikleri gibi; yukâlu: ْيِء أَِياْسَتَتُروا َعِن الشَّ ُؤوا   َتَدرَّ
 Ve bir kimseye bâlâ-pervâzlıkla ِلَيْخِتُلوُه
kibr ve istîlâ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُروا ُؤوا َعَلْيِهْم ِإَذا َتَطاَولُوا أَْي َتَكبَُّروا َوَتَجبَّ َتَدرَّ
اِرُئ ََّ  Arkasında yumru çıkan [™ed-dâri] اء
nâkaya denir ki deve kısmının tâ¡ûnudur, 
yukâlu: ٌة  َناَقٌة َداِرٌئ أَْي ُمِغدَّ
Şârih der ki َداِرٌئ [dâri™] erkek deveye vasf 
olduğu gibi nâkaya dahi sıfat-ı hâssa men-
zilinde vech-i mezkûr üzere vasf olur.

ِرُئ َأ ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [™el-mudri] اءأ
ninde) Şol nâkadır ki doğurması hulûl ey-
lemekle memesine süt indirip tulum gibi 
sarkıtmış ola; yukâlu: َناَقٌة ُمْدِرٌئ أَْي أَْنَزَلِت اللََّبَن 
َتاِج َوأَْرَخْت َضْرَعَها ِعْنَد النِّ
يُء ّرِ َِّ يٌن) [™ed-dirrî] اء  (vezninde [sikkîn] ِسّكِ
Ziyâdesiyle tâbân ve rahşân olan yıldı-

ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَسَطُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve َدَرأَ 
mahall-i nâ-ma¡lûmdan nâgehânî garîb sel 
zuhûr eylemek ma¡nâsınadır ki önüne ge-
len nesneleri def¡ eylemek şânından ola. 
Bu ma¡nâda dâl’ın zammıyla da câ™izdir; 
yukâlu: َِمْن َمَكاٍن ال ْيُل َدْرًءا َوُدْرًءا ِإَذا اْنَدَرأَ   َجاَء السَّ
 Ve يُْعَلُم ِبِه

ٌء -Kargı ve ¡asâ makûlesi nesneler [™der]َدرأ
de olan meyl ve i¡vicâc hâletine denir. Ve 

ٌء  Arab’dan bir recül adıdır. Ve¡ [™der] َدرأ
şol nâdire ya¡nî sâkıtaya denir ki nâgâh 
dağdan kopup aşağıya sukût eyleye, kaya 
pâresi ve kar sahîfeleri gibi.

ُروُء َُّ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™ed-durû] اء
Yolda olan şukûk ve küsûr ve cürûfa de-
nir ki düz olmayıp câ-be-câ eğri büğrü 
yarık çukur olmakla bî-muhâbâ yürüyüp 
gitmeğe mâni¡ olur; yukâlu: ُدُروٍء ُذو   َطِريٌق 
أََخاِفيَق ُذو   [™der] َدْرٌء [™durû] ُدُروٌء Burada أَْي 
kelimesinin cem¡idir ki meyl ve i¡vicâc 
ma¡nâsınadır. Ve 

 Masdar olur; yıldız berk ve [™durû] ُدُروٌء
leme¡ân eylemek ma¡nâsına; yukâlu: ََدَرأ 
اْلَكْوَكُب ُدُروًءا ِإَذا َتَلَْلَ َوَتَوقََّد
َراُء َِ  (vezninde [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [™el-indirâ] اإِلنأ
Mekân-ı nâ-ma¡lûmdan nâgehân tedâfü¡le 
sel suyu gelmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيُل أَِياْنَدَفَع ِمْن َمَكاٍن الَ يُْعَلُم ِبِه -Ve bir nes ِإْنَدَرأَ السَّ
ne etrâfa yayılıp dağılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْنَدَرأَ اْلَحِريُق أَِياْنَتَشَر
اُرُؤ ََ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [™et-tedâru] اءتَّ
de) Nizâ¡ ve husûmet zımnında keşâkeş 
olup birbirini beri öte kakıştırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَداَرأَ اْلَقْوُم ِإَذا َتَداَفُعوا ِفي 
اْلُخُصوَمِة
َراُء  hemzenin ve dâl-ı) [™el-iddirâ] اإِلّدِ
müşeddenin kesriyle) َتَداُرٌؤ [tedâru™] 
ma¡nâsınadır; ve minhu kavluhu ta¡âlâ: ﴿
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َرأُ َأ ve [™et-tudre] اءتُّ

َرأَُة َأ  tâ’ların zammı ve) [et-tudre™et] اءتُّ
dâl’ların sükûnu ve râ’ların fethiyle) ¡İz-
zet ve satvet ve kudret ma¡nâsınadır ki 
medâr-ı def¡-i a¡dâdır. Bunların tâ’ları 
zâ™idedir; yukâlu: َرُجٌل ُذو تُْدَرٍإ َوتُْدَرأٍَة أَْي ُمَداِفٌع 
ُذو ِعّزٍ َوَمَنَعٍة

]د ر ب أ[
َُ بُ رأ ََ  bâ-yı muvahhade ile) [™et-tederbu] اءتَّ
 vezninde) Yuvarlanmak [teda√ruc] َتَدْحُرٌج
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء ِإَذا َتَدْهَدى َتَدْرَبأَ الشَّ

]د ف أ[
ُء فأ َِّ  dâl’ın kesri ve fâ’nın) [™ed-dif] اء
sükûnuyla ve fethateynle câ™izdir) Pek 
issilik ma¡nâsınadır ki hıddet-i berd 
nakîzidir. Ümmehât-ı sâ™irede hemân 
hilâfu’l-berd ile müfesserdir ki mutlak is-
silik, sühûnet ma¡nâsına olur. Cem¡i أَْدَفاٌء 
[edfâ™] gelir. Ve 

ٌء  Deveden hâsıl (dâl’ın kesriyle) [™dif] ِدفأ
olan menâfi¡e ıtlâk olunur; evlâd ve evbâr 
ve elbânı gibi. Ve onlar ile müntefi¡ ol-
mağa denir; yukâlu: ِنَتاُجَها أَْي  َكِثيٌر  اِلِبِل   ِدْفُء 
 Ve vergiye denir, ¡atiyye َوأَْوَباُرَها َواِلْنِتَفاُع ِبَها
ma¡nâsına. Ve 

ُء اءأَحاِئِط -Duvarın kuytusu [†dif™u’l-√â™i] ِدفأ
na denir; yukâlu: ِفي أَْي  اْلَحاِئِط  ِدْفِء  ِفي   أُْقُعْد 
ِه  Evkât-ı bâridede rüzgârdan siperlenip ِكنِّ
oturdukları için ıtlâk olunmuştur. Ve be-
deni kızdırıp germ-nâk eden şey™e denir; 
asvâf ve evbâr ve ¡abâ ve kürk ve sâ™irleri 
gibi; yukâlu: َما َعَلْيِه ِدْفٌء أَْي ماَ أَْدَفأَ ِمَن اْلَْصَواِف 
َواْلَْوَباِر
َفأُ ََّ ve (fethateynle) [™ed-defe] اء

َفاَءُة ََّ -vez [kerâhet] َكَراَهٌة) [ed-defâ™et] اء
ninde) Isınmak, tesahhun ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع ُجُل َدَفًئا َوَدُفَؤ َدَفاَءًة ِمَن اْلَباِب الرَّ  َدِفَئ الرَّ

za denir; Zühre ve Müşterî gibi; yukâlu: 
ُمَتَلِْلٌئ ٌد  ُمَتَوّقِ أَْي  يٌء  ِدّرِ يٌء Ve işbu َكْوَكٌب   ِدّرِ
[dirrî™] kelimesinde dâl’ın zammıyla da 
câ™izdir, lâkin nevâdirdendir, zîrâ kelâm-ı 
¡Arab’da zamm ve teşdîd ile يٌل  [fu¡¡îl] ُفّعِ
vezninde يٌء يٌق ve [™durrî] ُدّرِ -ke […murrî] ُمّرِ
limelerinden gayrı yoktur. يٌق  […murrî] ُمّرِ
 ismidir. Ve [u§fur¡] ُعْصُفٌر

يد  kelimesi (dâl’ın zammı [durriyy] ُدّرِ
ve yâ-yı nisbetle) ٌُّدر [durr]e, ya¡nî inci-
ye mensûb demektir; ”د،ر،ر“ mâddesinde 
mersûmdur.

اَرأَُة ََ ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mudâre™et] اءأ
vezninde) Müdâfa¡a ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَداَفْعُتُه َداَرْيُتُه  أَْي   Ve mülâyene َداَرْأتُُه 
ma¡nâsınadır ki rıfk ve lutf ve sühûletle 
mu¡âmele eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
.Bu sûrette azdâddan olur َداَرْأتُُه أَْي الََيْنُتُه

Mü™ellif ٌُمَداَرأَة [mudâre™et]i ٌُمَداَراة [mudârât] 
ile tefsîr edip: َوالََيْنُتُه َوَداَفْعُتُه  َداَرْيُتُه   َوَداَرْأتُُه 
¡unvânıyla resm eylemişlerdir. َداَفْعُتُه 
ve الََيْنُتُه kelimeleri َداَرْأتُُه lafzına ¡atf-ı 
tefsîr olmalarıyla ٌُمَداَراة [mudârât] dahi o 
ma¡nâlara olmuş olur. Kaldı ki ümmehât-ı 
sâ™irede mu¡tel bâbında dahi mersûmdur. 
Hattâ Esâs’ta َوَعَلْيَك َخاَتْلُتُه  َوَداَرْيُتُه  َخَتْلُتُه   َدَرْيُتُه 
تَُخاِتُلُه َكأَنََّك  اْلُمالََطَفُة  َوِهَي   ibâretiyle¡ ِباْلُمَداَراِة 
merkûmdur. Vâkı¡â meselâ düşmana 
müdârâ eylemek ki derûnda olan bugz 
ve kîneyi setr edip sûret-i zâhirde tevâzu¡ 
ve rûy-ı dil göstermekten ¡ibârettir; reng 
ve firîbi mutazammındır. Ve mâdde-i 
merkûmeyi mü™ellif gibi mehmûz ¡add 
edenler, sûret-i mülâyemetle müdâfa¡a ey-
lemek ma¡nâsıyla tefsîr ederler ki bu dahi 
akrebdir. Kaldı ki mü™ellif burada َداَرْيُتُه ile 
tefsîr eylemiş iken mu¡tel bâbında işâretten 
sükûtu zâhiren zühûle mahmûldür.
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ve

ِفيَئُة ََّ  (vezninde [a†î™at»] َخِطيَئٌة) [ed-defî™et] اء
ve

َفأَُة َأ َُ  mîm’in ve fâ’nın) [el-medfe™et] اءأ
fethiyle) Issı ve germ-nâk olan yere de-
nir ki ıstılâh-ı ¡avâmda sâhil ta¡bîr olunur; 
Fârisîde germ-sîr derler; yukâlu: َدِفَئٌة  أَْرٌض 
َوَدِفيَئٌة َوَمْدَفأَةٌ أَْي َذاُت ِدْفٍء
َفأَُة َأ ُُ  [mukremet] ُمْكَرَمٌة) [el-mudfe™et] اءأ
vezninde) ve

ِفَئُة َأ ُُ -vez [mu√sinet] ُمْحِسَنٌة) [el-mudfi™et] اءأ
ninde) ve

أَُة فَّ ََ ُُ  [mu¡a@@amet] ُمَعظََّمٌة) [el-mudeffe™et] اءأ
vezninde) Yünleri ve yağları firâvân olan 
develere denir; yukâlu: ٌِإِبٌل ُمْدَفأَةٌ َوُمْدِفَئٌة َوُمَدفَّأَة 
ُحوِم أَْي َكِثيُر الَْوَباِر َوالشُّ

َفِئيُّ ََّ ) [ed-defe™iyy] اء -vez [arabiyy¡] َعَرِبيٌّ
ninde) ٌَّدَثِئي [de&e™iyy] ma¡nâsınadır ki 
iştidâd-ı harâret-i havâ ¡akibinde yağan 
yağmura denir. Bu mâdde ”د،ث،أ“ zeylin-
de beyân olundu.

ٌة َفِئيَّ ََّ ٌة) [ed-defe™iyyet] اء  [arabiyyet¡] َعَرِبيَّ
vezninde) Yaz mevsiminin önünde ya¡nî 
henüz yaz mevsimi hulûlü hengâmında 
celb olunan zahîreye denir ki yaz zahîresi 
olacaktır.

]د ك أ[
ُء كأ ََّ  dâl’ın fethi ve kâf’ın) [™ed-dek] اء
sükûnuyla) Bir kimseyi sıkıştırıp 
müzâhame vererek öte kakıştırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َدْكًئا   َدَكأَُهْم 
الثَّاِلِث ِإَذا َداَفَعُهْم َوَزاَحَمُهْم

َُ اُك ََ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [™et-tedâku] اءتَّ
de) Birbiriyle sıkışıp müzâhame ediş-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَِياْزَدَحُموا  َتَداَكُؤوا 
َوَتَداَفُعوا

َن -keli [defâ™et] َدَفاَءةٌ Mü™ellif َواْلَخاِمِس ِإَذا َتَسخَّ
mesini gerçi َفاَءِة  unvânıyla ism olmak¡ َكالدَّ
üzere resm edip lâkin sahîh olan, vech-i 
mezkûr üzere bâb-ı hâmisten masdar ol-
maktır. Ve 
ٌ -Arkada olan büğ (fethateynle) [™defe] َدَفأ
rülük hâletine denir; yukâlu: ٌ َجَنأ أَْي  َدَفأٌ   ِفيِه 
َوُهَو أَْدَفأُ َوِهَي َدْفآى

َُ فُّ ََ ٌل) [™et-tedeffu] اءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir nesne ile ısınmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َن ِبِه َتَدفَّأَ ِبالثَّْوِب ِإَذا َتَسخَّ
َفاُء َأ ِت -vez [istif¡âl] ِإْسِتْفَعاٌل) [™el-istidfâ] اإِلاأ
ninde) ve

َفاُء -hemzenin ve dâl-ı mü) [™el-iddifâ] اإِلّدِ
şeddenin kesriyle ِإْفِتَعاٌل [ifti¡âl] vezninde) 
 ;dir ِإْدَتَفأَ ma¡nâsınadır, aslı [¡tedeffu] َتَدفٌُّؤ
yukâlu: ََفأَ ِبَمْعَنى َتَدفَّأ ِإْسَتْدَفأَ َوِإدَّ
َفاُء َِّ -Be (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [™ed-difâ] اء
deni kızdırıp germiyyet veren şey™e denir; 
libâs ve kürk ve sâ™ir nesne gibi.

َفاُء  Bir (hemzenin kesriyle) [™el-idfâ] اإِلدأ
kimseye bedenini kızdırıcı nesne giydir-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َفاَء  أَْدَفأَُه أَْي أَْلَبَسُه الّدِ
Ve bir kimseye ¡atiyye-i kesîre vermek 
ma¡nâsınadır ki bürûdet-i fakrdan tahlîs 
eylemektir; yukâlu: َكِثيًرا أَْعَطاُه  أَْي   Ve أَْدَفأَُه 
nâs birikmek ma¡nâsınadır ki tezâhümle 
birbirini teshîn ederler; yukâlu: أَْدَفأَ اْلَقْوُم ِإَذا 
اْجَتَمُعوا
آُن فأ ََّ -veznin [a†şân¡] َعْطَشاُن) [ed-def™ân] اء
de) Dâ™imâ ısıtıcı sevb telebbüs eden ki-
şiye denir, ُمْسَتْدِفٌئ [mustedfi™] ma¡nâsına. 
Mü™ennesinde َدْفآى [def™â] denir َسْكَرى 
[sekrâ] vezninde.

ِفيُء ََّ -Ev (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™ed-defî] اء
vel ma¡nâyadır.

ِفَئُة ََّ  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [ed-defi™et] اء
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ma¡nâsınadır. Cem¡i أَْدَواٌء [edvâ™] gelir. 
Şârih der ki bundan gayri müfredi ve 
cem¡i memdûden gelmiş yoktur. Ve َداٌء 
[dâ™] masdar olur, ke-mâ se-yuzkeru. 

ُء وأ ََّ  dâl’ın fethi ve vâv’ın) [™ed-dev] اء
sükûnuyla) ve 

اُء ََّ  Hasta ve derd-nâk (medd ile) [™ed-dâ] اء
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َيَداُء ُجُل  الرَّ  َداَء 
َيا ِدْئَت  يَُقاُل  ِإَذا َمِرَض َوَقْد  اِبِع  اْلَباِب الرَّ  َدْوًءا َوَداًء ِمَن 
َرُجُل َيْعِني ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث أَْي َمِرْضَت َفُهَو َداٍء
Şârih der ki burada ”َداٍء“ kelimesi ism-i 
fâ¡ildir, ref¡ledir, aslı َداِوٌئ idi, َمَرٍض  ُذو 
ma¡nâsınaki neseb üzeredir. İntehâ. 

َواُء  (hemzenin kesriyle) [™el-idvâ] اإِلدأ
Marîz ve derd-nâk olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإْدَواًء ِإَذا َمِرَض أَْدَوأَ الرَّ
يُء َِ

ُُ -veznin [¡mu†î] ُمِطيٌع) [™el-mudî] اءأ
de) Bundan ism-i fâ¡ildir; َمِريٌض [merî∂] 
ma¡nâsına; mü™ennesinde ُمِديَئٌة [mudî™et] 
denir.

-veznin [i…âmet] ِإَقاَمٌة) [el-idâ™et] اإِلَداَءُة
de) Bu dahi if¡âlden masdardır, evvelki 
aslı üzeredir, marîz ve derd-nâk olmak 
ma¡nâsınadır, yukâlu: أَْي ِإَداَءًة  َرُجُل  َيا   أََدْأَت 
 Ve bir kimseyi derde uğratıp marîz َمِرْضَت
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أََدْأتُُه أَْي أََصْبُتُه 
Ve ِبَداٍء

َواٌء دأ ٌِ  [idvâ™] ve

َداَءةٌ ٌِ  [idâ™et] Bir kimseye töhmet ilkâ ey-
lemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
ُجَل ِإَداَءًة َوأَْدَوْأتُُه ِإْدَواًء أَْي أَْتَهْمُتُه أََدْأُت الرَّ
ئأِج اءّذِ  ;Açlıktan kinâyedir [dâ™u’≠-≠i™b] َداُء 
kurt kısmı ekserî aç durduğu için.

يُِّئ ََّ ٌر) [™ed-deyyi] اء  (vezninde [ayyir»] َخّيِ
Hasta ve marîze denir; yukâlu: َديٌِّئ  َرُجٌل 
َداٍء  denir [deyyi™et] َديَِّئٌة Mü™ennesinde أَْي 
hâ’yla.

]د ن أ[
ِنيُء ََّ  (vezninde [fa¡îl] َفِعيٌل) [™ed-denî] اء
Soysuz ve alçak ve kat¡â harâmdan sakın-
maz lâübâlî baldırı çıplağa denir; yukâlu: 
Ve َرُجٌل َدِنيٌء أَْي َخِسيٌس َخِبيُث اْلَبْطِن َواْلَفْرِج َماِجٌن

 Hurde cüsseli hakîrü’l-manzar [™denî] َدِنيٌء
kimseye denir. Cem¡i أَْدَناٌء [ednâ™] gelir 
 ُدَنآُء gibi ve [eşrâf] أَْشَراٌف ve [şerîf] َشِريٌف
[dune™â™] gelir ُكَرَماُء [kuremâ™] gibi.

اِنُئ ََّ  ile ma¡nâ-yı [™denî] َدِنيٌء [™ed-dâni] اء
evvelde mürâdiftir.

نُوَءُة َُّ  ve (dâl’ın zammıyla) [ed-dunû™et] اء

َناَءُة ََّ -veznin [kerâhet] َكَراَهٌة) [ed-denâ™et] اء
de) Bir kimse denî olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ُدنُوَءًة َوَدَناَءًة ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا الرَّ  َدَنأَ 
َكاَن َدِنيًئا
ِنيَئُة ََّ  (vezninde [a†î™et»] َخِطيَئٌة) [ed-denî™et] اء
¡Ayb u nakîsa ma¡nâsınadır; yukâlu: أََتى 
ِنيَئِة أَِي النَِّقيَصِة ِبالدَّ
َناُء  Alçak (hemzenin kesriyle) [™el-idnâ] اإِلدأ
ve denî iş irtikâb eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َرِكَب َدِنيًئا أَْي أَْمًرا َحِقيًرا أَْدَنأَ الرَّ
َنأُ ََّ -Bir kim (fethateynle) [™ed-dene] اء
senin arkası büğrü ve kambur olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َدَنأً  ُجُل  الرَّ  َدِنَئ 
اِبِع ِإَذا َجِنَئ الرَّ
َنأُ -veznin [a√mer] أَْحَمُر) [™el-edne] األَدأ
de) Arkası kambur olan kişiye denir; 
mü™ennesinde َدْنآى [den™â] denir َسْكَرى 
[sekrâ] vezninde.

َُ نُّ ََ ٌل) [™et-tedennu] اءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir kimseyi denâ™ete haml ve sevk 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََتَدنَّأ  َتَدنَّأَُه أَْي 
َنائَِة ُجُل َصاِحَبُه ِإَذا َحَمَلُه َعَلى الدَّ الرَّ

]د و أ[
اُء ََّ  Derd ve maraz (medd ile) [™ed-dâ] اء
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FASLU’Z-ZÂLİ’L-MU¡CEME 
اِل اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الذَّ

]ذ أ ذ أ[
أأَذاُء ve [™e≠-≠e™≠â] اءذَّ

أأَذاَءُة  (elif›lerin meddiyle) [e≠-≠e™≠â™et] اءذَّ
Zecr ma¡nâsınadır ki bir kimseyi bir nes-
neden men¡ için âzâr eylemekten ¡ibârettir. 
Ve çalık ve muztarib ve perîşân yürüyüşe 
denir; yukâlu: ْأَذاَءَة أَْي ُمْضَطِرَبا ْأَذاَء َوالذَّ َيْمِشي الذَّ
ve (vezninde َتَزْلُزٌل) [™et-te≠e™≠u] اءتََّذأأُذُؤ

أأَذأَُة -veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [e≠-≠e™≠e™et] اءذَّ
de) Çalık ve muzdarib ve perîşân yürümek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َوَذْأَذأَ ِإَذا َمَشى  َتَذْأَذأَ الرَّ
ُمْضَطِرًبا

]ذ ب أ[
أَُة بأ  âl’ın fethi ve bâ’nın≠) [e≠-≠eb™et] اءذَّ
sükûnuyla) Şol tâze kıza denir ki mehzûle, 
ya¡nî bedeni aç, arık, çelimsizce ve hûb-
sîmâ dil-ber ve sebük-rûh ola; yukâlu: 
وِح َجاِرَيٌة َذْبأَةٌ أَْي َمْهُزوَلٌة َمِليَحٌة َخِفيَفُة الرُّ

]ذ ر أ[
ُء رأ  âl’ın fethi ve râ’nın≠) [™e≠-≠er] اءذَّ
sükûnuyla) Yaratmak, halk ma¡nâsına; 
yukâlu: َذَرأَ اهللُ اْلَخْلَق َذْرًءا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث أَْي َخَلَقُه 
Ve bir nesneyi çoğaltmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا َكثََّرُه يَّةٌ [Ve] َذَرأَ الشَّ  [urriyyet≠] ُذّرِ
bundan me™hûzdur, ke-mâ se-yuzkeru. Ve 
pîrlikten yâ ¡illetten nâşî ağızdan dişler 
dökülmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفوُه أَْي  َذَرأَ 
 Ve bu, zikrü’l-mahal َسَقَط َيْعِني َما ِفيِه ِمَن اْلَْسَناِن
ve irâdetü’l-hâl kabîlindendir. Ve tarla-
ya tohum ekmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َبَذَرَها ِإَذا  الَْرَض   Ve başın saçı ağarmak َذَرأَ 
ma¡nâsınadır, ke-mâ se-yuzkeru. Ve 

ٌء  :Şey™-i kalîl ma¡nâsınadır; yukâlu [™er≠] َذرأ

 Mekke-i mükerreme kurbünde [Dâ™et] َداَءُة
bir dağın adıdır. Ve Hu≠eyl kabîlesi yur-
dunda bir mevzi¡ ismidir.

َواُء  Bir (cem¡ bünyesiyle) [™el-Edvâ] األَدأ
mevzi¡ adıdır.

َدأَُة وأ ََّ  [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [ed-devde™et] اء
vezninde) Gırîv ve feryâd ve celebe 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ْوَدأَُة أَِي اْلَجَلَبُة َما َهِذِه الدَّ
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adamı gücendirip darıltmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْغَضَبُه -Ve bir kimseye kor أَْذَرأَُه أَْي 
ku vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي  أَْذَرأَُه 
 Ve bir kimseyi bir nesneye harîs ve َذَعَرُه
mûla¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْذَرأَُه 
ْيِء أَْي أَْوَلَعُه ِبِه  Ve bir nesneye muztarr ve ِبالشَّ
mültecî kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْذَرأَُه 
 ;Ve akıtmak ma¡nâsınadır ِإَلى َكَذا أَْي أَْلَجأَُه ِإَلْيِه
yukâlu: ْمَع ِإَذا أََساَلُه الدَّ  Ve nâka memeye أَْذَرأَ 
süt indirmek ma¡nâsınadır ki nitâc vak-
ti karîb olunca olur; yukâlu: ِإَذا النَّاَقُة   أَْذَرأَِت 
َبَن أَْنَزَلِت اللَّ
ِرُئ ذأ ُُ -veznin [mu√sin] ُمْحِسٌن) [™el-mu≠ri] اءأ
de) Karîbetü’n-nitâc olmakla memesine 
süt inzâl eden nâkaya denir.

آِنيُّ رأ  âl’ın fethi ve râ’nın≠) [e≠-≠er™âniyy] اءذَّ
sükûnuyla ٌَّفْرَغاَني [ferπâniyy] vezninde ve 
fethateynle câ™izdir) Ziyâdesiyle beyâz 
olan tuza denir; yukâlu: ٌَّوَذَرآِني َذْرآِنيٌّ   ِمْلٌح 
اْلَبَياِض َشِديَدُة   Bu tuz Hacı Bektaş tuzu أَْي 
dedikleridir. Ve ٌَّذْرآِني [≠er™âniyy] kelime-
si, ٌُذْرأَة [≠ur™et] mâddesinden me™hûzdur 
ki beyâz-ı re™s ma¡nâsınadır; tagyîr-i ne-
seb için elif ve nûn ziyâde olunmuştur. 

أَْنَذَراِنيٌّ -ta¡bîri, lahn-ı ¡avâmdan olmak ِمْلٌح 
la tekellümünden mü™ellif ٌّأَْنَذَراِني َتُقْل   َوالَ 
¡unvânıyla nehy eylemiştir.

أَُة رأ -Bir keli (âl’ın kesriyle≠) [e≠-≠ir™et] اءّذِ
medir ki onunla keçi kısmını sağmak için 
çağırırlar; yukâlu: ِذْرَء ِذْرَء َوُهَو ُدَعاُء اْلَعْنِز ِلْلَحْلِب
Şârih der ki bi-nefsihi keçiye ٌِذْرأَة [≠ir™et] 
ıtlâk olunur, sağmak için ِذْرَء  ir™e≠] ِذْرَء 
≠ir™e] diyerek çağırırlar. Pes mü™ellifin 
ta¡bîri müşevveştir. İntehâ.

]ذ م أ[
ُء مأ  âl’ın fethi ve mîm’in≠) [™e≠-≠em] اءذَّ
sükûnuyla) Bir kimseye güçlük edip me-
şakkat vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََذَمأ 

ِمْنُه َشْيٌء  أَْي  َخَبِر  ِمْن   Ve masdar bi-ma¡nâ َذْرٌء 
mef¡ûl olur; َمْخُلوٌق [ma«lû…] ma¡nâsına; 
yukâlu: ُهْم َذْرُء النَّاِر أَْي ُخِلُقوا َلَها Ve perde ve 
hâ™il ma¡nâsınadır; yukâlu: َما َبْيَنَنا َذْرٌء أَْي َحاِئٌل
يَُّة ّرِ  âl’ın harekât-ı selâsı≠) [e≠-≠urriyyet] اءذُّ
ve yâ’nın teşdîdiyle) Nesl ma¡nâsınadır ki 
ins ve cinnin nesline şâmildir; الثََّقَلْيِن  َنْسُل 
[neslu’&-&a…aleyn] ma¡nâsınadır; zikr olu-
nan teksîr ma¡nâsından me™hûzdur, hem-
zesi metrûkedir.

Şârih der ki vezni fu¡¡ûlet yâhûd fu¡¡îlettir 
teşdîd-i ¡aynla, ¡alâ-kavlin ٌَّذر [≠err] 
lafzından me™hûzdur ki َتْفِريٌق [tefrîk] 
ma¡nâsınadır; vezni fu¡liyyettir. İntehâ.

ِريُء -Bi (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™e≠-≠erî] اءذَّ
ma¡nâ َمْزُروٌء [mezrû™]dur, ekilmiş ekine de-
nir; yukâlu: َذْرٌع َذِريٌء أَْي َمْبُذوٌر
َءُة رأ  âl’ın zammı ve râ’nın≠) [e≠-≠ur™et] اءذُّ
sükûnuyla) Saç ve sakal ağarmak, َشْيٌب 
[şeyb] ma¡nâsınadır, ¡alâ-kavlin başın 
önünde olan kıllara henüz beyâzlık düşüp 
kır serpmek hâletine denir ki ibtidâ oradan 
ağarmağa bed™ eder.
َرأُ ve (fethateynle) [™e≠-≠ere] اءذَّ

ُء رأ -Ma¡nâ (vezninde [¡men] َمْنٌع) [™e≠-≠er] اءذَّ
yı mezbûrdan masdarlardır; yukâlu: َذِرَئ 
اِبِع َوالثَّاِلِث ِإَذا َشاَب  َشَعُرُه َذَرًءا َوَذَرأَ َذْرًءا ِمَن اْلَباِب الرَّ
ْأِس ِم الرَّ أَِو اْبَيضَّ َشْعُرُه ِفي ُمَقدَّ
َرأُ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [™el-ezre] األَذأ
Sıfat-ı mezbûre üzere olan kişiye denir; 
mü™ennesinde َذْرآى [≠er™â] denir َسْكَرى 
[sekrâ] vezninde. Ve 
َرأُ -Şol koç koyuna denir ki başın [™e≠re] أَذأ
da beyâz ola, ¡alâ-kavlin kulakları alaca ve 
sâ™ir a¡zâsı siyâh ola; yukâlu: َكْبٌش أَْذَرأُ ِإَذا َكاَن 
ِفي َرْأِسِه َبَياٌض أَْو أَْرَقُش الُُذَنْيِن َوَساِئُرُه أَْسَوُد
َراُء  Bir (hemzenin kesriyle) [™el-i≠râ] اإِلذأ
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FASLU’R-RÂ™İ’L-MÜHMELE 
اِء اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الرَّ

]ر أ ر أ[
أأَرأَُة ََّ -veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [er-re™re™et] اء
de) Gözün karasını oynatmak, ¡alâ-kavlin 
bir tarafa devirip çevirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبَها َقلَّ أَْو  اْلَحَدَقَة  ك  َحرَّ ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َرْأَرأَ 
Ve hiddet ü dikkatle dike dike bak-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  َرْأَرأَ 
النََّظَر َد   ve gözü çerâg gibi parıldatmak َحدَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقْت َبرَّ ِإَذا  اْلَمْرأَُة   َرْأَرأَِت 
 diye [er er] أَْر أَْر Ve koyunu ve keçiyi ِبَعْيَنْيَها
çağırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اِعي الرَّ  َرْأَرأَ 
أَْر ِبأَْر  اْلَغَنَم  َدَعا   Ve bir nesne parıldamak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َراُب ِإَذا َحاُب َوالسَّ  َرْأَرأَ السَّ
 Ve âhû ve keçi kısmı kuyruk salmak َلَمَعا
ma¡nâsınadır; yukâlu: َباُء أَْي َبْصَبَصْت  َرْأَرأَِت الظِّ
 ;Ve aynaya bakmak ma¡nâsınadır ِبأَْذَناِبَها
yukâlu: َرْأَرأَِت اْلَمْرأَُة ِإَذا َنَظَرْت ِفي اْلِمْرآِة
أأَرأَُة ََّ -veznin [debdebet] َدْبَدَبٌة) [er-re™re™et] اء
de) ve
أأَرأُ ََّ -vez [fedfed] َفْدَفٌد hâ’sız) [™er-re™re] اء
ninde) ve

أأَراُء ََّ  (vezninde [selsâl] َسْلَساٌل) [™er-re™râ] اء
Hemîşe zîr-i nikâbdan tahrîk-i hadeka ile 
gözünü leme¡ân ettiren hatuna denir.

أأَراَءُة ََّ  ve (medd ile) [er-Re™râ™et] اء

أأَراُء ََّ  .Murr b. Udd b (hâ’sız) [™er-Re™râ] اء
‰âbi«a b. İlyâs b. Mu∂ar’ın kızı ismidir; 
aynaya çok nazar eder olmakla onunla tes-
miye olunmuştur. 

]ر ب أ[
ُء بأ ََّ  râ’nın fethi ve bâ’nın) [™er-reb] اء
sükûnuyla) Düşmanı ya ¡askeri gözet-
mek için; dîd-bân yâ karakol olmak 

َعَلْيِه َذْمًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َشقَّ َعَلْيِه

]ذ ي أ[
ِييُء  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [™et-te≠yî] اءتَّذأ
Eti ziyâdesiyle pişirip müherrâ kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َذيَّأَ اللَّْحَم َتْذِييًئا ِإَذا أَْنَضَجُه 
أَ َحتَّى َتَهرَّ

َُ ٌل) [™et-te≠eyyu] اءتََّذيُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir nesne fâsid ve tebâh olmakla 
yeprimiş sevb gibi pâre pâre dökülür ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَغْيُرُه اْلُجْرُح   َتَذيَّأَ 
َوَفَسَد َتَقطََّع   Ve bir ¡uzv şişip kabarmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; ve ¡inde’l-ba¡z et, kemikten 
sıyrılıp ayrılmak ma¡nâsınadır, gerek zebh 
ve gerek fesâd sebebiyle olsun; yukâlu: 
 َتَذيَّأَ َوْجُهُه ِإَذا َوِرَم أَْو ُهَو اْنِفَصاُل اللَّْحِم َعِن اْلَعْظِم ِبَذْبٍح
أَْو َفَساٍد
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ve
َتَبأُ َأ ُُ  mîm’in zammı ve) [™el-murtebe] اءأ
tâ’nın fethiyle ism-i mekânlardır) Dîd-bân 
eğlenecek yüksek yere denir ki oradan 
etrâfa nazar-endâz olur; َمْرَقَبٌة [mer…abet] 
gibi.

َباُء َأ
ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [™el-mirbâ] اءأ

ninde) Merdivene denir, ٌِمْرَقاة [mir…ât] 
ma¡nâsına.

ِبَئُة َأ  (vezninde [tef¡ilet] َتْفِعَلٌة) [et-terbi™et] اءتَّ
Gidermek ma¡nâsınadır; yukâlu: َربَّأَُه َتْرِبَئًة أَْي 
أَْذَهَبُه

]ر ت أ[
تُوُء َُّ  ُقُعوٌد tâ-yı fevkiyye ile) [™er-rutû] اء
[…u¡ûd] veznindedir) Düğümü muhkem 
çekip bağlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َها َشدَّ ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  ُرتُوًءا  اْلُعْقَدَة   Ve َرَتأَ 
boğmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُفالًَنا   َرَتأَ 
 ;Ve ikâmet eylemek ma¡nâsınadır َخَنَقُه
yukâlu: أََقاَم ِإَذا  ُجُل  الرَّ -Ve bir semte git َرَتأَ 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْنَطَلَق ِإَذا  َزْيٌد   َرَتأَ 
Ve ta¡âmla ciğerin cû¡unu teskîn eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَيْوَم َكِبَدُه  َرَتأَ   َما 
ُجوَعُه يَُسّكُِن  َشْيًئا  أََكَل  َما  أَْي   Bu ma¡nâ da ِبَطَعاٍم 
hasâ™istendir; ya¡nî َكِبٌد [kebid]in gayrıda 
isti¡mâl olunmaz; misâl-i mezbûrde َكِبَدُه 
lafzı mef¡ûliyyet üzere mansûbdur.

َتآُن ََّ  [retekân] َرَتَكاُن ,Fetehâtla [er-rete™ân] اء
vezninde ve mürâdifidir ki deve adım-
larını birbirine karîb atarak yorgalamak 
ma¡nâsınadır ki at kısmında nakıllamak 
ta¡bîr olunur; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َرَتآًنا  اْلَبِعيُر   َرَتأَ 
الثَّاِلِث ِإَذا َرَتَك أَْي َقاَرَب َخْطَوُه
َتاُء  (hemzenin kesriyle) [™el-irtâ] اإِلرأ
Fütûr ve rehâvetle ister istemez gülmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي َضِحَك  ِإَذا  ُفالٌَن   أَْرَتأَ 
ُفُتوٍر

ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َرْبًئا  َلُهْم  َوَرَبأَ   َرَبأَُهْم 
َلُهْم َرِبيَئًة  َصاَر  ِإَذا  الثَّاِلِث   ,Ve yükselmek اْلَباِب 
¡ulüvv ü irtifâ¡ ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َواْرَتَفَع َعالَ  ِإَذا   Ve yukarı kaldırmak َرَبأَ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَفَعُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve َرَبأَ 
bir nesneyi ıslâh eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْصَلَحُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve gidermek َرَبأَ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْذَهَبُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve َرَبأَ 
ecnâs-ı ta¡âm biriktirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َطَعاٍم ُكّلِ  ِمْن  َجَمَع  ِإَذا  ُفالٌَن   Ve ağır َرَبأَ 
ağır yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََرَبأ 
ِمْشَيِتِه ِفي  َتَثاَقَل  ِإَذا  ُجُل   Ve yükseğe çıkmak الرَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْشَرَف أَْي  َجَبٍل  َعَلى   َرَبأَ 
Ve bir nesneye mübâlât edip onu kemâ-
huve idrâk eylemek ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; gûyâ ki dîd-bânın dikkat ve im¡ânı 
gibi dikkat ve mübâlâtla tahsîl-i vukûf ve 
ıttılâ¡ eder; yukâlu: َما َرَبْأُت َرْبأَُه أَْي َما َعِلْمُت ِبِه 
َوَلْم أَْكَتِرْث َلُه
ِبيَئُة ََّ  vezninde ki [fa¡îlet] َفِعيَلٌة) [er-rebî™et] اء
hâ-yı ismiyye iledir) Dîd-bâna denir ve ka-
rakola dahi denir; َطِليَعٌة [†alî¡at] ma¡nâsına.

ِتَباُء  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-irtibâ] اإِلرأ
Yükseğe çıkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا أَْشَرَف َيْعِني َطَلَع َعَلى ُعُلّوٍ ِإْرَتَبأَ الرَّ
اَبأَُة ََ ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-murâbe™et] اءأ
vezninde) Sakınmak, hazer ve ittikâ™ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َواتََّقْيُتُه َحِذْرتُُه  أَْي   َراَبْأتُُه 
Ve bir kimseyi gözetmek ve hâline dikkat 
ve im¡ân eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َراَقْبُتُه أَْي   Ve hıfz ve hirâset eylemek َراَبْأتُُه 
ma¡nâsına; yukâlu: َراَبْأتُُه أَْي َحاَرْسُتُه Ve bun-
larda müşâreket için olur.

أَُة بأ ََّ ) [er-reb™et] اء  vezninde) Şol [temret] َتْمَرةٌ
mataradır ki dört kıta gönden yâ telâtînden 
masnû¡ ola.
َبأُ َأ َُ ve [™el-merbe] اءأ

َبأَُة َأ َُ  (mîm’lerin fethiyle) [el-merbe™et] اءأ
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أَُة ثأ َُّ  Beyâz (râ’nın zammı) [er-ru&™et] اء
ve siyâh alacalığa denir, ُرْقَطٌة [ru…†at] 
ma¡nâsına, gerek siyâh olup noktalar 
beyâz ve gerek ber-¡aks olsun.
َثأُ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [™el-er&e] األَرأ
Vasf-ı mezbûr üzere olan erkek hayvâna 
denir; yukâlu: َكْبٌش أَْرَثأُ أَْي أَْرَقُط Mü™ennesinde 
 ;vezninde [sekrâ] َسْكَرى denir [re&™â] َرْثآى
yukâlu: َنْعَجٌة َرْثآى أَْي َرْقَطاُء
ِتَثاُء  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-irti&â] اإِلرأ
Tahlît eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َِإْرَتَثأ 
ِبالتَّْشِديِد َخلََّط  ِإَذا  َرْأِيِه   Ümmehât-ı sâ™irede ِفي 
أَِياْخَتَلَط أَْمُرُهْم  َعَلْيِهْم   unvânıyla mersûm¡ ِإْرَتَثأَ 
olmakla ِإْخِتالٌَط [i«tilâ†] ma¡nâsına olur ve 
muktezâ-yı mâdde dahi böyle olmaktır. 
Ve 

ِتَثاٌء رأ ٌِ  [irti&â™] Göremez içmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشِرَبَها ِإَذا  ِثيَئَة  الرَّ -Ve süt koyulan ِإْرَتَثأَ 
mak ma¡nâsınadır: yukâlu: َبُن ِإَذا َخثَُر ِإْرَتَثأَ اللَّ
َثاُء  (hemzenin kesriyle) [™el-ir&â] اإِلرأ
Bu dahi süt koyulanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبُن ِإَذا َخثَُر أَْرَثأَ اللَّ

]ر ج أ[
َجاُء  Te™hîr (hemzenin kesriyle) [™el-ircâ] اإِلرأ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْرَجأَ الَْمَر أَْي 
َرُه -Ve mutlakan gebe hayvânın doğur أَخَّ
ması gelip çatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َنَتاُجَها َدَنا  ِإَذا  النَّاَقُة   Ve sayyâd şikârdan أَْرَجأَِت 
hâ™ib ve mahrûm olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِئُد ِإَذا َلْم يُِصْب َشْيًئا أَْرَجأَ الصَّ
İşbu zikr olunan mevâdd-ı selâsın her 
birinde hemzenin terkiyle de lügattir ki 
mu¡tel olur; tekûlu: أَْرَجْأُت الَْمَر لَُغٌة ِفي أَْرَجْيُتُه 
َوِقْس َعَلْيِه اْلَبَواِقَي
Ve kurrâ-ı kirâmdan İmâm Nâfi¡ ve 
◊amza ve Kisâ™î ve ◊af§ hazerâtından 
mâ-¡adâsı sûre-i tevbede mütehallifîn-i 

]ر ث أ[
ُء ثأ ََّ -râ’nın fethi ve &â-yı müsel) [™&er-re] اء
lesenin sükûnuyla) Ekşi süt üzere koyu-
lanmak için tâze süt sağmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبَن َرْثًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َحَلَبُه َعَلى  َرَثأَ اللَّ
َفَخثَُر -keli [re&â] َرَثى Ve mu¡tel olan َحاِمٍض 
mesinde lügattır ki meyyite mersiye söy-
lemek ya¡nî meyyitin mehâsinini ta¡dâd 
ederek nazm-ı eş¡âr eylemek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َرَثْيُتُه أَْي   Ve bir şey™e şey™-i َرَثْأتُُه 
âher katıp karıştırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا َخَلَطُه ْيِء  ِبالشَّ ْيَء  الشَّ  Ve vurmak َرَثأَ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َضَرَبُه ِإَذا   Ve sütü َرَثأَُه 
göremez çalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََرَثأ 
-Ve bir kimse için ekl ey اللََّبَن أَْي َصيََّرُه َرِثيَئًة
lesin diye göremez yapmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َرِثيَئًة َلُهْم  َعِمَل  ِإَذا  اْلَقْوَم   Ve gazab َرَثأَ 
sâkin olmak ma¡nâsınadır: yukâlu: َرَثأَ َغَضُبُه 
َسَكَن  dedikleri [re&™et] َرْثأَةٌ Ve deveye أَْي 
¡illet ¡ârız olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََرَثأ 
 Ve اْلَبِعيُر إَذا أََصاَبْتُه َرْثأَةٌ

ٌء  Kıllet-i fitnat ve za¡f-ı zihn ü [™&re] َرثأ
idrâk ve humk ve belâhet ma¡nâlarınadır.

ِثيَئُة ََّ -veznin [a†î™et»] َخِطيَئٌة) [er-re&î™et] اء
de) Gûre-mâst muharrefi göremez ta¡bîr 
olunan nesnedir ki mayhoş süt üzere tâze 
süt sağıp yoğurt gibi çalarlar; ona ba¡zı 
diyârda hoşmerim dahi derler; ¡Arab ve 
Terâkime ekmek katığı ederler.

Şârih der ki”اْلَغَضَب َتْفَثأُ  ِثيَئُة  -meseli bun ”الرَّ
dandır ki azacık hediyye dargınlığı def¡ 
edip muhabbet îrâs eder diyecek yerde 
darb olunur. İntehâ. Ve 

 Kıllet-i şu¡ûr u fitnat ve humk [re&î™et] َرِثيَئٌة
ve belâdet ma¡nâlarına gelir.

أَُة ثأ ََّ  Bir (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [er-re&™et] اء
¡illettir ki deve kısmının omuzları başında 
zuhûr eder.
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ta¡bîr ٌُّمْرِجِئي [murci™iyyun] olmaktır, ٌُّمْرِجِعي 
[murci¡iyyun] vezninde ve mü™ellif bunu 
 .mâddesinde dahi zikr eylemiştir “ر،ج،و”
İntehâ. Ve yukâlu: ُهُم اْلُمْرِجَئُة ِباْلَهْمَزِة َواْلُمْرِجَيُة 
َوُهُم َقاَل  َحْيُث  اْلَجْوَهِريُّ  َذِلَك  َوَوِهَم  َفًة  ُمَخفَّ  ِباْلَياِء 
اْلُمْرِجيَُّة ِبالتَّْشِديِد

]ر د أ[
ُء دأ َِّ  râ’nın kesri ve dâl’ın) [™er-rid] اء
sükûnuyla) ¡Avn ya¡nî mu¡în ve yâver 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهَو ِرْدٌء َلُه َيْنُصُرُه أَْي َعْوٌن 
Ve mâdde ma¡nâsınadır ki her şey™in asl 
ve mâye ve tînet ve cevherinden ¡ibârettir; 
cismi medd ve teksîr eden eczâ-yı asliyye 
olacaktır. Ve 

ٌء  ِعْدٌل ;Yükün bir dengine denir [™rid] ِردأ
[¡idl] ma¡nâsına. İkisine ِرْدئَْيِن [rid™eyn] 
denir; tekûlu: اْلِعْدَلْيِن أَِي  ْدئَْيِن  الّرِ لُوا   Ve َعّدِ
ağır nesneye denir; َثِقيٌل [&a…îl] ma¡nâsına. 
Şârih”َواْلِعْدُل الثَِّقيُل” nüshasını ki vâv’sızdır, 
tahti™e eylemiştir, lâkin Munâvî vâv ile 
hatâdır, zîrâ Mu√kem ve ¡Ubâb’da bilâ-
vâv mersûmdur demekle, pes savâb olan 
yükün ağır olan dengine denmek olur, 
lâkin Esâs’ta bunun muhâlifidir.

ُء دأ ََّ  râ’nın fethi ve dâl’ın) [™er-red] اء
sükûnuyla) Bir nesneyi bir nesneye 
medâr-ı metânet eylemek ma¡nâsınadır 
ki onun kuvvetiyle şey™-i mezbûr vehn 
ve halel makûlesi ¡ârızadan me™mûn 
olur; kezâlik bir kimseyi bir kimseye 
puşt ve penâh ve kuvvetü’z-zahr kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َرْدًءا  ِبِه   َرَدأَُه 
ًة َوِعَماًدا  Ve ihkâm için الثَّاِلِث ِإَذا َجَعَلُه َلُه ِرْدًءا َوُقوَّ
binâya dayak ve pâyendân ve destek nasb 
eylemek ma¡nâsınadır; bu ma¡nâ, tahsîs 
ba¡de’t-ta¡mîmdir; yukâlu: َرَدأَ اْلَحاِئَط ِإَذا َدَعَمُه 
Ve devâbb ve mevâşînin âb u ¡alefine ve 
sâ™ir hizmet ve tîmârına güzel takayyüd ve 

cihâddan Ka¡b b. Mâlik ve Hilâl b. Umey-
ye ve Merâre b. er-Rebî¡ radıyallâhu ¡an-
hum haklarında nâzil olan işbu َوآَخُروَن﴿ 
الية َعَلْيِهْم﴾  َيُتوُب  ا  َوِإمَّ بُُهْم  يَُعّذِ ا  ِإمَّ اهلِل  لَْمِر   ُمْرَجْوَن 
kerîmesini hemze ile ”ُمْرَجئُوَن“ ¡unvânıyla 
ve müşârün™ileyhim ﴾ُمْرَجْوَن﴿ ¡unvânıyla 
kırâ™at eylediler. İkisine göre de ma¡nâ-
yı şerîf ِفيِهْم َما يُِريُد ُروَن َحتَّى يُْنِزَل اهللُ   Ya¡nî ُمَؤخَّ
“Onların haklarında emr-i ilâhî zuhûruna 
tevkîfle emrleri te™hîr olunup öylece 
mevkûf kalmıştır, eğer nifâk üzere ısrâr 
ederler ise mazhar-ı ¡azâb u nekâl olup ve 
eğer tâ™ib olurlar ise nâ™il-i nâ™ile-i ilâhî 
olurlar.”

ِجَئُة َأ ُُ  mîm’in zammı ve) [el-murci™et] اءأ
cîm’in kesriyle) ِإْرَجاٌء [ircâ™] kelimesin-
den ism-i fâ¡ildir, ٌَرة  [mu™a««iret] ُمَؤّخِ
ma¡nâsınadır; firak-ı dâlleden bir tâ™ifenin 
lakabıdır ki ¡ameli rütbede niyyet-
ten ve i¡tikâddan te™hîr ederler ve îmân 
kavldir bilâ-¡amel derler, gûyâ ki kav-
li takdîm ve ¡ameli te™hîr eylediler. Ve 
bu ُمْرِجَئٌة [murci™et] kelimesi yâ™î olduğu 
sûrette te™hîr ma¡nâsından başka ”ر،ج,و“ 
mâddesinden dahi ahz olunur, zîrâ bun-
ların bir kelâmı dahi budur ki “Bir kim-
se mü™min oldukta ma¡siyet ona zarar 
eylemez, küfr ile tâ¡at müfîd olmadığı 
gibi.” Kaldı ki mehmûz olmadığı sûrette 
meselâ ٌَّرُجٌل ُمْرِجي [reculun murciyyun] de-
nir teşdîd ile ve hemze sûretinde َرُجٌل ُمْرِجٌئ 
[reculun murci™un] denir; ُمْرِجٌع [murci¡un] 
vezninde; yoksa ُمْرٍج [murcin] denmez; 
 vezninde), niteki Cevherî bu [mu¡†in] ُمْعٍط
gûne vehm eylemiştir.

Şârih der ki evvelâ Cevherî kavl-i 
mezbûru ¡adem-i hemze sûretinde sebt 
eylemiştir, sâniyen misâl-i mezbûrlar 
nisbete göre olmakla ikincide hakk-ı 
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اِبِع ِإَذا أََصاَب ِمْنُه َشْيًئا َيْعِني َنَقَصُه -Ve bir kim َوالرَّ
senin hayr u menfa¡atine nâ™il olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمْنُه أََصاَب  ِإَذا  ُرْزًءا   َرَزأَُه 
 Ve eksiltmek, naks ma¡nâsınadır ki َخْيًرا
hakîkat-i ma¡nâdır; yukâlu: ْيَء ُرْزًءا ِمَن  َرَزأَ الشَّ
َنَقَصُه ِإَذا  الثَّاِلِث  ُرْزًءا ِمَن :ve tekûlu اْلَباِب  َرِزْئُتُه   َما 
اِبِع أَْي َما َنَقْصُتُه  Ve اْلَباِب الرَّ

ٌء  Mâtem ve musîbet ma¡nâsına [™ruz] ُرزأ
ism olur. Cem¡i أَْرَزاٌء [erzâ™] gelir; ُقْفٌل […ufl] 
ve أَْقَفاٌل [a…fâl] gibi.

ِزئَُة َأ َُ  mîm’in fethi ve zâ’nın) [el-merzi™et] اءأ
kesriyle) masdardır, bir kimsenin hayr u 
menfa¡atine uğramak ma¡nâsına; yukâlu: 
 Ve َرَزأَُه ُرْزًءا َكَما ُذِكَر َوَمْرِزئًَة ِإَذا أََصاَب ِمْنُه َخْيًرا

ِزئٌَة َأ  [mu§îbet] ُمِصيَبٌة ism olur [merzi™et] َم
ma¡nâsına.

ِزيَئُة ََّ -a†î™et] veznin» َخِطيَئٌة) [er-rezî™et] اء
de) Bu dahi musîbet ma¡nâsınadır. Cem¡i 
 ;vezninde [berâyâ] َبَراَيا ,gelir [rezâyâ] َرَزاَيا
yukâlu: أََصاَبُه ُرْزٌء َوَمْرِزئٌَة َوَرِزيَئٌة أَْي ُمِصيَبٌة
اُء َْ ِت  (ifti¡âl] vezninde ِإْفِتَعاٌل) [™el-irtizâ] اإِلرأ
Bu dahi bir kimsenin bir mikdâr mâlına 
nâ™il olmakla yâhûd sâ™ir vechile ona o 
kadarca ziyân eriştirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َرَزأَُه ِبَمْعَنى  َماَلُه   Ve eksilmek ِإْرَتَزأَُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء ِإَذا اْنَتَقَص ِإْرَتَزأَ الشَّ
ُؤَن زَّ ََ ُُ  ُمَعظَُّموَن) [el-murezze™ûn] اءأ
[mu¡a@@amûn] vezninde) ُء  [™murezze] ُمَرزَّ
kelimesinden cem¡dir, küremâ™ ve civân-
merdâna ıtlâk olunur ki mâllarından halk 
hemîşe hayr görüp intifâ¡ eder olalar. 
Ve şol kavme ıtlâk olunur ki hiyâr ve 
e¡izzeleri vefât eylemekle musîbet-dîde 
olalar. Cevherî, kelime-i mezbûreyi kendi 
dest-i hattı olan nüshada muhaffefen sebt 
eylemekle vehm eylemiştir.

ri¡âyet ve ihtimâm eylemek ma¡nâsınadır 
ki medâr-ı kuvvetleridir; yukâlu: َرَدأَ اِلِبَل أَْي 
 ;Ve taş atmak ma¡nâsınadır أَْحَسَن اْلِقَياَم َعَلْيَها
yukâlu: َرَدأَُه ِبَحَجٍر ِإَذا َرَماُه ِبِه
َداُء -Du (hemzenin kesriyle) [™el-irdâ] اإِلرأ
var makûlesi binâya dayak ve pâyendân 
ve destek nasb eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َدَعَمُه ِإَذا  اْلَحاِئَط   Ve imdâd ve أَْرَدأَ 
i¡ânet eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْرَدأَُه 
أََعاَنُه  ;Ve ziyâde kılmak ma¡nâsınadır أَْي 
yukâlu: أَْرَدأَُه َعَلى ِمائٍَة أَْي َزاَدُه َعَلْيَها Ve perdeyi 
salıvermek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْتَر الّسِ  أَْرَدأَ 
أَْرَخاُه  ;Ve teskîn eylemek ma¡nâsınadır أَْي 
yukâlu: َنُه َسكَّ ِإَذا   Ve bir nesneyi kötü أَْرَدأَُه 
ve fâsid ve kemter eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْفَسَدُه أَْي   Ve bir nesneyi hâli أَْرَدأَُه 
üzere ibkâ ve takrîr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه َيْعِني َعَلى َما َكاَن َعَلْيِه  Ve bir أَْرَدأَُه أَْي أََقرَّ
kemter ve redî™ ve fâsid iş işlemek, ¡alâ-
kavlin o makûle bir emr-i fâside uğramak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ًِفْعال َفَعَل  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أَْرَدأَ 
َرِديًئا أَْو أََصاَبُه
َداَءُة ََّ -vez [kerâhet] َكَراَهٌة) [er-redâ™et] اء
ninde) Kötü ve kemter ve fâsid olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء َرَداَءًة ِمَن اْلَباِب  َرُدَؤ الشَّ
اْلَخاِمِس ِإَذا َفَسَد
ِديُء ََّ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™er-redî] اء
Kötü ve fâsid ve kemter nesneye denir ki 
iyi mukâbilidir. Cem¡i أَْرِدآُء [erdi™â™] gelir 
hemzeteynle ef¡ilâ™ vezninde.

]ر ز أ[
ُء زأ َُّ  râ’nın zammı ve zâ-yı) [™er-ruz] اء
mu¡cemenin sükûnuyla) Bir kimsenin 
mâlından bir nesneye isâbet eylemek 
ya¡nî onun bir mikdâr mâlına nâ™il olmak 
vechiyle noksân eriştirmek ma¡nâsınadır 
ki asl mâdde naks ma¡nâsına mevzû¡dur; 
yukâlu: الثَّاِلِث اْلَباِب  ِمَن  ُرْزًءا  َوَرِزئَُه  َماَلُه   َرَزأَُه 
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]ر ف أ[
ُء فأ ََّ  râ’nın fethi ve fâ’nın) [™er-ref] اء
sükûnuyla) Gemiyi kenâra yanaştırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفيَنَة َرْفًئا ِمَن اْلَباِب  َرَفأَ السَّ
ّطِ  Ve câmenin yırtık ve الثَّاِلِث ِإَذا أَْدَناَها ِمَن الشَّ
sökük yerini birbirine yamayıp dikmek 
yâ örmek vechiyle kavuşturup bitiştirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخْرَقُه َلََم  ِإَذا  الثَّْوَب   َرَفأَ 
َبْعٍض ِإَلى  َبْعَضُه  -Ve muztarib yâ endîşe َوَضمَّ 
nâk olan kimseyi tesliyet yâ rıfk u sühûlet 
mu¡âmelesiyle sâkin ve mutma™in eyle-
mek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: ََرَفأ 
ُكوِن َوالطَُّمْأِنيَنِة َنُه َوأََخَذُه ِبالسُّ َنُه أَْي أَمَّ ُجَل ِإَذا َسكَّ  Ve الرَّ
bir nesneyi ıslâh eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َرَفأَ َبْيَنُهْم أَْي أَْصَلَح
َفأُ َأ َُ  vezninde [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [™el-merfe] اءأ
ism-i mekândır) Kenârda gemi karâr eyle-
yecek mevzi¡e denir ki iskele ta¡bîr olunur. 
Mîm’in zammıyla da câ™izdir.

فَّاُء ََّ اٌد) [™er-reffâ] اء -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Yama yamayıcı ve örücü ve pîneci 
makûlesine denir.

َفاُء  Bir (hemzenin kesriyle) [™el-irfâ] اإِلرأ
cânibe meyl eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجَنَح ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve saç ve sakal أَْرَفأَ 
taramak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  أَْرَفأَ 
اْمَتَشَط  Ve bir nesneye yaklaşıp çatmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َدَنا ِإَذا  ِإَلْيِه   Ve أَْرَفأَ 
bir nesneyi bir nesneye yaklaştırıp çat-
tırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي ِإَلْيِه   أَْرَفأَ 
 Ve bir kimseye hürmet ve ri¡âyetle أَْدَناُه
mu¡âmele eylemek ma¡nâsınadır gerek 
bey¡ ü şirâda ve gerek sâ™ir husûsta olsun; 
yukâlu: َحاَباُه أَْي   Ve müdârâ eylemek أَْرَفأَُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َداَراُه أَْي  -Ve sı أَْرَفأَُه 
ğınmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َأَْرَفأَ ِإَلْيِه أَْي َلَجأ
اَفأَُة ََ ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-murâfe™et] اءأ
vezninde) Bu dahi muhâbât ve müdârât 

]ر ش أ[
ُء شأ ََّ  râ’nın fethi ve şîn-i) [™er-reş] اء
mu¡cemenin sükûnuyla) Cimâ¡ eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َرْشًئا اْلَمْرأََة   َرَشأَ 
َجاَمَعَها ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب   Ve âhû doğurmak ِمَن 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَشأَِت الظَّْبَيُة ِإَذا َوَلَدْت
َشأُ ََّ -Şol âhû yav (fethateynle) [™er-reşe] اء
rusuna denir ki henüz kuvvetlenip anasıy-
la yürümeğe başlaya. Cem¡i أَْرَشاٌء [erşâ™] 
gelir. Ve 
ٌ  Bir nev¡ şecer ismidir ki kaddi [™reşe] َرَشأ
kâmet-i insândan bülend ve yaprağı kene 
yaprağına şebîh olur. Ve bir nev¡ nebât 
adıdır ki ٌَقْرنَُوة […arnuvat]a şebîh olur ve 
-tir ki ka[hernuvet] َهْرنَُوةٌ [arnuvat…] َقْرنَُوةٌ
lembek nebâtıdır.

]ر ط أ[
ُء طأ ََّ  râ’nın fethi ve †â’nın) [™†er-ra] اء
sükûnuyla) Cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َرَطأَ اْلَمْرأََة َرْطًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َجاَمَعَها 
Ve çımkırmak vechiyle def¡-i tabî¡î eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَطأَ ِبَسْلِحِه ِإَذا َرَمى 
ِبِه
َطأُ ََّ  Humk ve (fethateynle) [™er-re†a] اء
belâhet ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبِه َرَطأٌ أَْي ُحْمٌق
ِطيُء ََّ  Bön (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™er-re†î] اء
ve ahmak kimseye denir. Cem¡i ِرَطاٌء [ri†â™] 
gelir, ِكَراٌم [kirâm] vezninde. Mü™ennesinde 
 denir [™ra†™â] َرْطآُء denir ve [re†î™et] َرِطيَئٌة
.vezninde [™amrâ√] َحْمَراُء

َطاُء  Kız (hemzenin kesriyle) [™el-ir†â] اإِلرأ
cimâ¡a salâhiyyet kertesine bâliga olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَلَغْت ِإَذا  اْلَجاِرَيُة   أَْرَطأَِت 
أَْن تَُجاَمَع
َطاُء َأ ِت  Ahmak olmak [™el-istir†â] اإِلاأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصاَر ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْسَتْرَطأَ 
َرِطيًئا
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]ر ق أ[
ُء قأ ََّ  râ’nın fethi ve …âf’ın) [™…er-ra] اء
sükûnuyla) ve

َُوُء َُّ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™er-ru…û] اء
Seyelân eden göz yaşı ve kan makûlesi 
kesilip dinmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََرَقأ 
َوَسَكَن َجفَّ  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َوُرُقوًءا  َرْقًئا  ْمُع   الدَّ
Ve bedende damar yukarı kalkıp zuhûra 
gelmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلِعْرُق   َرَقأَ 
Ve اْرَتَفَع

ٌء  Bir nesneyi fesâda vermek [™…ra] َرقأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْفَسَد ِإَذا  َرْقًئا  َبْيَنُهْم   َرَقأَ 
Ve ıslâh eylemek ma¡nâsına olmakla zıdd 
olur; yukâlu: أَْصَلَح ِإَذا  َبْيَنُهْم   Ve yukarı َرَقأَ 
çıkmak ma¡nâsınadır; pes yâ™î olan َرَقى 
[re…â] kelimesinde lügat olur; yukâlu: ََرَقأ 
َرَجِة ِإَذا َصِعَد ِفي الدَّ
اُة ََ َأ َُ  mîm’in fethiyle ve) [el-mer…ât] اءأ
kesriyle de lügattır) Derece ve nerdübâna 
denir, lâkin mîm’in fethiyle ism-i mekân 
olup ve kesriyle ism-i âlettir.

اُء ََ  (hemzenin kesriyle) [™el-ir…â] اإِلرأ
Akan göz yaşını ve kanı sâkin kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َدْمَعُه  َتَعاَلى  اهللُ   أَْرَقأَ 
َنُه -Ve bedende damarı şişirip yukarı kal َسكَّ
dırmak ma¡nâsınadır; tekâlu: أَْرَقْأُت اْلِعْرَق أَْي 
َرَفْعُتُه
َُوُء ََّ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [™er-re…û] اء
Şol nesnedir ki kan sâkin olmak için üze-
rine vaz¡ olunur, gerek dârû ve gerek sâ™ir 
nesne olsun samur tırnağı ve kan taşı ve 
kantaryûn gibi. Ve masura ile buruna çi-
riş üflemek dahi burun kanını müsekkin-
dir; ve minhu kavlu Eksem b. ~ayfî: َال“ 
َياِت الّدِ ِفي  تُْعَطى  أَْي  ِم  الدَّ َرُقوَء  ِفيَها  َفِإنَّ  اِلِبَل   َتُسبُّوا 
َماَء” الّدِ  Eksem-i merkûm, hükemâ-yı َفَتْحِقُن 
¡Arabdandır, sohbeti muhteleftir, ‰ayyi™ 
kabîlesine tahrîr eylediği vasiyyetnâmede 

ma¡nâlarınadır; yukâlu: َراَفأَُه أَْي َحاَباُه َوَداَراُه

َُ اُف ََ -tefâ¡ul] veznin َتَفاُعٌل) [™et-terâfu] اءتَّ
de) Kavm yek-dil ve yek-cihet olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَواَفُقوا ِإَذا  اْلَقْوُم   َتَراَفأَ 
َوَتَواَطُؤوا َيْعِني َحتَّى َصاَرْت َيُدُهْم َواِحَدًة
َفاُء َِّ  Düzenlik (râ’nın kesriyle) [™er-rifâ] اء
ve barışıklık hâletine denir ki birbiriyle 
muvâfakat ve hüsn-i imtizâc ve iltiyâm 
ve mu¡âşeretten ¡ibârettir. Fi’l-asl ¡Arablar 
te™ehhül eden kimseye bununla du¡â eder-
ler idi, ke-mâ se-yuzkeru; yukâlu: َبْيَنُهَما ِرَفاٌء 
أَِي اْلِتَياٌم َواتَِّفاٌق
ِفَئُة َأ  (vezninde [tef¡ilet] َتْفِعَلٌة) [et-terfi™et] اءتَّ
ve

ِفيُء َأ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [™et-terfî] اءتَّ
de) Tezevvüc eyleyen kimseye tehniyet 
ma¡redinde ”َواْلَبِنيَن َفاِء  -diye du¡â eyle “ِبالّرِ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َرفَّأَُه َتْرِفَئًة َوَتْرِفيًئا ِإَذا 
ْمِل َفاِء َواْلَبِنيَن أَْي ِباِلْلِتَياِم َوَجْمِع الشَّ  Ya¡nî َقاَل َلُه ِبالّرِ
“Beyninizde hüsn-i zindegânî ve ülfet ve 
nemâ ve bereket olup hayr-ı cem¡iyyete ve 
evlâd ve ensâle muvâffak olasız.”

Şârih der ki bu ¡ibâretle du¡â, sünen-i 
Câhiliyye’den olmakla nehy olunup bu-
nun bedeli َوَجَمَع َعَلْيَك  اهللُ  َوَباَرَك  َلَك  اهللُ   “َباَرَك 
-ibâretiyle du¡â olunmak zım¡ َبْيَنُكَما ِفي َخْيٍر”
nında emr-i nebevî sâdır olmuştur. İntehâ.

َفِئيُّ َأ َي ) [el-yerfe™iyy] اءأ -yelma¡iyy] vez َيْلَمِعيُّ
ninde) Şol kimsedir ki şiddet-i havfinden 
yüreği yerinden kopmuş ola, اْلَقْلِب  ُمْنَتَزُع 
ma¡nâsına. Ve koyun çobanına denir. Ve 
pek ürkek devekuşuna denir. Ve kaçagan 
ürkek âhûya denir. Ve 

َفِئيُّ َأ .Bir ¡abd-i esved ismidir [Yerfe™iyy] َي
َفأُ َأ  (vezninde [yemna¡u] َيْمَنُع) [yerfe™u] َي
Fârû…-ı a¡zam radıyallâhu ¡anhu hazretle-
rinin bende-i âzâd-kerdeleri ismidir.
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]ر ن أ[
ُء نأ ََّ  râ’nın fethi ve nûn’un) [™er-ren] اء
sükûnuyla) Bakmak, nazar ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َنَظَر ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  ِإَلْيِه   Ve ağır َرَنأَ 
ağır oyalanarak yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َيَتَثاَقُل أَْي  ِمْشَيِتِه  ِفي  َيْرَنأُ   Bu ma¡nâ َجاَء 
yalnız A§ma¡î’den menkûl olmakla mu-
sannif َوَجاَء ¡unvânıyla nezâket ve îhâm 
eylemiştir.

نَّا ََ ُي  (yâ’nın zammıyla) [el-yurennâ] اءأ
mu¡tel bâbında mersûm ve mübeyyendir.

]ر هـ ي أ[
َيأَُة هأ ََّ  yâ-yı tahtiyye ile) [er-rehye™et] اء
 vezninde) Süst ve za¡f ve [da√recet] َدْحَرَجٌة
¡acz ve tüvânî ma¡nâsınadır ki sölpüklük 
ve gevşeklik ta¡bîr olunur; yukâlu: ٌَرْهَيأَة  ِبِه 
َوَتَواٍن َضْعٌف   Ve yük denklerinin birisini أَْي 
dîgerinden ağır eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْثَقَل اْلِعْدَلْيِن  أََحَد  َجَعَل  ِإَذا  اْلِحْمَل   َرْهَيأَ 
الَخِر  Ve za¡f ve mihnetten yâhûd pek ِمَن 
pîrlikten nâşî göz içeri batıp çukurlanmak 
ma¡nâsındır; yukâlu: اْغَرْوَرَقْت ِإَذا  َعْيَناُه   َرْهَيأَْت 
ِكَبًرا أَْو   Ve bir husûsta re™y ü tedbîri َجْهًدا 
şekk ve tereddüd yâhûd ihtimâlâtla muh-
kem ve üstüvâr eylemeyip tahlît ve ifsâd 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َرْأَيُه   َرْهَيأَ 
-Ve davara yükü gevşek yük أَْفَسَدُه َوالَ يُْحِكُمُه
leyip şerîdlerini pek çekip iyice bend ey-
lememek ma¡nâsınadır; şöyle ki bir tarafa 
doğru eğilip düşmek üzere ola; yukâlu: 
ُه َيُشدُّ اْلِحْمَل ِإَذا َحَمَلُه َفالَ   Ve bulut yağmur َرْهَيأَ 
yağdırmağa müsta¡id ve müteheyyi™ ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحاَبُة ِإَذا  َرْهَيأَِت السَّ
َتَهيَّأَْت ِلْلَمَطِر

َُ ُي هأ ََ  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [™et-terehyu] اءتَّ
vezninde) Beri öte hareket ve ıztırâb ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيُء  الشَّ  َتَرْهَيأَ 
َك  Ve nihâl-i tâze gibi hırâm ve اْضَطَرَب َوَتَحرَّ

kelâm-ı mezbûru dahi derc ve tastîr eyle-
miştir, ya¡nî “Sizler deve kısmına çeşm-i 
hakâretle bakıp sebb ve âzâr ve düşnâm 
eylemeniz, zîrâ onlar kısâsa bedel olan di-
yet için i¡tâ olunmakla dem-i iktisâsın hıfz 
ve sükûnetine vesîle olurlar.” Zîrâ asl-ı di-
yet yüz devedir. Cevherî vehmine mebnî 
kelâm-ı merkûmu hadîs zann eylemekle 
“Ve fi’l-hadîs” ¡unvânıyla sebt eylemiştir.

Şârih der ki Nihâye’de kezâlik ¡unvân-ı 
mezkûr ile mersûmdur ve Fa§î√ 
Şer√i’nde kelâm-ı mezbûr ¢ays b. ¡Â§ım 
el-Min…arî’ye müsned olup o ise ashâbdan 
olmakla Cevherî gayr-i vâhimdir.

]ر م أ[
ُء مأ ََّ  râ’nın fethi ve mîm’in) [™er-rem] اء
sükûnuyla) ve

ُموُء َُّ -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™er-rumû] اء
de) Bir yerde meks ve ikâmet eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوُرُموًءا َرْمًئا  ُجُل  الرَّ  َرَمأَ 
أََقاَم ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب   Ve ziyâde olmak ِمَن 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي ِمائٍَة  َعَلى  ْيُء  الشَّ  َرَمأَ 
َعَلْيَها -Ve bir haberi zan ve gümân vec َزاَد 
hiyle fehm ü idrâk eylemek ma¡nâsınadır 
ki hakîkati kemâ-hiye yakîn-kerde olma-
yıp haber-i vâhid gibi yâhûd ba¡zı emârâtla 
¡alâ-vechi’z-zan idrâk eyleye; yukâlu: ََرَمأ 
َحِقيَقٍة ِبالَ  َظنَُّه  ِإَذا  َقُهŞârih اْلَخَبَر   nüshalarını َوَحقَّ
tahti™e eylemiştir. Cemî¡-i ümmehâtta َظنَُّه 
.unvânıyla mersûmdur¡ ِبالَ َحِقيَقٍة

َماُء -Art (hemzenin kesriyle) [™el-irmâ] اإِلرأ
mak, ziyâde ma¡nâsınadır; yukâlu: َأَْرَمأ 
ْيُء َعَلى ِمائٍَة ِإَذا َزاَد َعَلْيَها  Ve pek yakın olmak الشَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْرَمأَ ِإَلْيِه ِإَذا َدَنا
آُت مَّ ََ ُُ  ُمَعظََّماٌت) [el-murreme™ât] اءأ
[mu¡a@@amât] vezninde) lagv ve beyhûde 
ve bâtıl olan ahbâra denir; yukâlu: آُت  ُمَرمَّ
الَْخَباِر أَْي أََباِطيُلَها
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]ر ي أ[
ِيَئُة َأ -veznin [tekmilet] َتْكِمَلٌة) [et-teryi™et] اءتَّ
de) Bir kimsenin yâ bir hayvânın boğazını 
kısıp boğmak üzere olan ipini gevşetmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعْن َفَسَح  ِإَذا  َتْرِيَئًة   َريَّأَُه 
 lafzında lügattir ki [tervi™et] َتْرِوئٌَة Ve ِخَناِقِه
bir işin sonunu sayıp fikr ve endîşe eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َريَّأَ ِفي الَْمِر ِبَمْعَنى 
أَ َروَّ
اَيأَُة ََ ُُ  [mufâ¡alet ُمَفاَعَلٌة) [el-murâye™et] اءأ
vezninde) Sakınmak, ittikâ™ ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َراَيأَُه ُمَراَيأًَة أَِياتََّقاُه
 َرأَى (vezninde [âfe»] َخاَف) [™râ] َراَء
[re™â] kelimesinde lügattir ki “gördü” 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َراَءُه أَْي َرآُه
Şârihin beyânına göre bu maklûb olmakla 
mutasarrıf olmaz, ya¡nî masdarı ve sâ™ir 
sîgaları vârid değildir.

يُء َِّ  ِريٌح râ’nın kesri ve hemze ile) [™er-rî] اء
[rî√] vezninde) Ondan ismdir, rü™yet ve 
dîdâr ma¡nâsınadır.

meyelân ederek yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َأ -Ve sehâb, yağ َتَرْهَيأَ ِفي ِمْشَيِتِه ِإَذا َتَكفَّ
mur yağdırmağa hâzır ve derkâr olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َأ َتَهيَّ ِإَذا  َحاُب  السَّ  َتَرْهَيأَ 
 Ve bir kimse bir işe kasd eylemiş ِلْلَمَطِر
iken henüz işlemeyi mürîd olduğu hâlde 
ikdâm eylemeyip hayret ve tereddüd üze-
re öylece durmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَرْهَيأَ ِفي أَْمِرِه ِإَذا َهمَّ ِبِه ثُمَّ أَْمَسَك َعْنُه َوُهَو يُِريُد ِفْعَلُه

]ر و أ[
ِوئَُة َأ  fi¡l-i mehmûzu mu¡telle) [et-tervi™et] اءتَّ
ilhâkla َتْفِعَلٌة [tef¡ilet] vezninde)

ِويُء َأ  [tef¡îl] َتْفِعيٌل kıyâs üzere) [™et-tervî] اءتَّ
vezninde) Bir husûsta yâ bir cevâbda ¡acele 
eylemeyip ¡âkıbetini mülâhaza ile i¡mâl-ı 
fikr ve endîşe eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِفيِه َنَظَر  ِإَذا  َوَتْرِويًئا  َتْرِوئًَة  الَْمِر  ِفي  ى   َروَّ
َبُه َوَلْم َيْعَجْل ِبَجَواٍب َوَتَعقَّ
ِويَُّة ََّ ٌة) [er-reviyyet] اء -veznin [celiyyet] َجِليَّ
de) Ondan ismdir, fikr ve nazar ve tedeb-
bür ma¡nâsınadır.

Şârih der ki kıyâs olan hemze ile َرِويَئٌة 
[revî™et] olmaktır, lâkin ¡Arablar teşdîd ile 
isti¡mâl eylediler; yukâlu: َلْيَس َلُه َرِويٌَّة ِفي الَْمِر 
ٌب أَْي َنَظٌر َوَتَعقُّ
اُء ََّ -Bir şecer adıdır. Müfre [™er-râ] اء
di ٌَراَءة [râ™et]tir hâ’yla. Şecer-i merkûm 
mugaylân nev¡indendir, ∏âr-ı ¿evr kapı-
sında nâbit olmuştur. Ve 

 ismidir ki [zebedu’l-ba√r] َزَبُد اْلَبْحِر [™râ] َراٌء
deniz köpüğü dedikleri nesnedir, edviye 
cümlesindendir.

َواُء  Bir (hemzenin kesriyle) [™el-irvâ] اإِلرأ
yerde َراٌء [râ™] dedikleri şecer-i mezbûr çok 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَمَكاُن   أَْرَوأَ 
اُء َكثَُر ِبِه الرَّ
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]ز ب أ[
أَُة بأ َّْ  zâ’nın fethi ve bâ’nın) [ez-zeb™et] اء
sükûnuyla) َغْضَبٌة [πa∂bet] ma¡nâsınadır ki 
.dan binâ-i merredir[πa∂b] َغْضٌب

]ز ك أ[
ُء كأ َّْ  zâ’nın fethi ve kâf’ın) [™ez-zek] اء
sükûnuyla) Vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Ve bir kimse َزَكأَُه َزْكًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َضَرَبُه
ye akçe sayıp vermek ma¡nâsınadır, ¡alâ-
kavlin ta¡cîl-i nakd eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َنْقَدُه َل  َعجَّ أَْو  َنَقَدُه  ِإَذا  أَْلًفا   Ve َزَكأَُه 
bir kimseye ilticâ ve istinâd eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َواْسَتَنَد َلَجأَ  ِإَذا  ِإَلْيِه   َزَكأَ 
Ve cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َجاِرَيَتُه أَْي َجاَمَعَها -Ve nâka yavrusunu do َزَكأَ 
ğurdukta ayakları dibine ilkâ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِبَوَلِدَها  النَّاَقُة   َزَكأَِت 
َرَمْتُه ِعْنَد ِرْجِلَها َيْعِني ِعْنَد الطَّْلِق
َكأُ ُْ  ُصَرٌد zâ’nın zammıyla) [™ez-zuke] اء
[§urad] vezninde) ve

َكأَُة ُّْ -veznin [humezet] ُهَمَزةٌ) [ez-zuke™et] اء
de) ve
َِ اءنَّقأ  [πurâb] ُغَراٌب) [zukâ™u’n-na…d] ُزَكاُء 
vezninde ve izâfetle) Şol kimsedir ki ser-
vet ve yesâra mâlik olmakla dâ™imâ akçesi 
hâzır ve mevcûd olduğundan lede’l-iktizâ 
te™hîr eylemeyip der-sâ¡at nakd ve i¡tâ eder 
ola; yukâlu: َرُجٌل ُزَكأٌ َوُزَكأَةٌ َوُزَكاُء النَّْقِد أَْي ُموِسٌر 
َعاِجُل النَّْقِد
ِدَكاُء -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-izdikâ] اإِلزأ
de) Bir kimseden hakk-ı matlûbu almak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه ِإَذا أََخَذُه ِإْزَدَكأَ ِمْنُه َحقَّ

]ز ن أ[
ُء نأ َّْ  zâ’nın fethi ve nûn’un) [™ez-zen] اء
sükûnuyla) ve

نُوُء ُّْ -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™ez-zunû] اء

FASLU’Z-ZÂYİ’L-MU¡CEME
اِي اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الزَّ

]ز أ ز أ[
أأَزأَُة َّْ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [ez-ze™ze™t] اء
ninde) Korkutmak, tahvîf ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفُه َخوَّ أَْي   Ve devekuşu başını َزْأَزأَُه 
ve kuyruğunu yukarı tutarak sür¡atle yü-
rümek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا الظَِّليُم   َزْأَزأَ 
 [utr…] ُقْطٌر Ve َمَشى ُمْسِرًعا َراِفًعا ُقْطَرْيِه َرْأَسُه َوَذَنَبُه
…âf’ın zammıyla bir nesnenin ucuna de-
nir ki burada iki ُقْطٌر […u†r]dan murâd َرْأٌس 
[re™s] ile َذَنٌب [≠eneb]idir. Ve 

 Bir nesneyi ırgalamak [ze™ze™et] َزأأَزأَةٌ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكُه ْيَء ِإَذا َحرَّ َزْأَزأَ الشَّ
أأُزُؤ َْ -veznin [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [™et-teze™zu] اءتَّ
de) Sarsılmak ve ırgalanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيُء ِإَذا َتَزْعَزَع  Ve bir nesneden َتَزْأَزأَ الشَّ
korkmakla sinip küçülmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَزْأَزأَ ِمْنُه ِإَذا َتَصاَغَر َلُه َفَرًقا Burada َتَصاُغٌر 
[te§âπur] tehakkur ve tezellül ma¡nâsına da 
olur. Ve korkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َخاَف ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve gizlenip saklanmak َتَزْأَزأَ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َُجُل ِإَذا اْخَتَبأ  Ve َتَزْأَزأَ الرَّ
çerçi yürüyüşü gibi yanlarını tahrîkle çal-
kanarak yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ًكا أَْعَطاَفُه َكَهْيَئِة اْلِقَصاِر ُجُل ِإَذا َمَشى ُمَحّرِ َتَزْأَزأَ الرَّ
َؤاِزئَُة ُّْ -vez [ulâbi†at¡] ُعالَِبَطٌة) [ez-zu™âzi™et] اء
ninde) ve

َؤِزئَُة ُّْ -vez [ulebi†at¡] ُعَلِبَطٌة) [ez-zuvezi™et] اء
ninde) Şol büyük kazana denir ki içine bir 
boğazlanmış deve sığar ola; yukâlu: ِقْدٌر 
-Cevherî veh ُزَؤاِزئٌَة َوُزَؤِزئٌَة أَْي َعِظيَمٌة َتُضمُّ اْلَجُزوَر
mine mebnî bu mâddeyi mu¡tel bâbında 
zikr eylemiştir.

Şârih der ki Cevherî bu bâbda A§ma¡î’ye 
tâbi¡ olmakla vehmden masûndur.
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meselâ bir kimsenin pederi vefât eylemek-
le dûçâr olduğu felâket ve mihnet gibi. Ve 

ٌء  Masdar olur, bir kimseyi [™zev] َزوأ
havâdis-i zamân münkalibü’l-hâl eylemek 
ma¡nâsına; yukâlu: اْنَقَلَب ِإَذا  َزْوًءا  ِبِه  ْهُر  الدَّ  َزاَء 
 Ebû ¡Amr dedi ki “Bu kelimeye ya¡nî ِبِه
ma¡nâ-yı mezbûre geldiğine zafer-yâb 
olduğumda be-gâyet mesrûr oldum, zîrâ 
ba¡zı eş¡âr-ı kudemâda vâki¡ olup ma¡nâsı 
ekser-i lugaviyyîn ve müflikîn ¡indinde 
hafî ve müştebih idi.”

de) Sığınmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََزَنأ 
َلَجأَ ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َوُزنُوًءا  َزْنًئا   Ve dağa ِإَلْيِه 
çıkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي  َزَنأَ 
َصِعَد ِإَذا   Ve gölge çekilip kısalmak اْلَجَبِل 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَدَنا َقَلَص  ِإَذا  لُّ  الظِّ  َزَنأَ 
َبْعٍض ِمْن   Ve bir nesneye pek yaklaşıp َبْعُضُه 
çatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َدَنا ِإَذا  ِإَلْيِه   َزَنأَ 
Ve şen ve şâdmân olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َطِرَب  Ve sür¡at eylemek َزَنأَ الرَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْسَرَع ِإَذا   Ve yere َزَنأَ 
yapışmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلِزَق ِإَذا   َزَنأَ 
 :Ve boğmak ma¡nâsınadır; yukâlu ِبالَْرِض
َخَنَقُه ِإَذا  -Ve mesânede bevli habs ey َزَنأَُه 
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َبْولُُه   َزَنأَ 
 unvânıyla¡ َحَقَنُه Ümmehât-ı sâ™irede اْحَتَقَن
müfesserdir.

َناُء -Sığın (hemzenin kesriyle) [™el-iznâ] اإِلزأ
dırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: الَْمِر ِإَلى   أَْزَنأَُه 
 ;Ve yukarı çıkarmak ma¡nâsınadır أَْي أَْلَجأَُه
yukâlu: َدُه َصعَّ أَْي  -Ve habs-i bevl eyle أَْزَنأَُه 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْزَنأَ َبْوَلُه أَْي َحَقَنُه
َناُء َّْ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [™ez-zenâ] اء
Gövdesi devşirmeli topaç bodura denir ve 
ekserî bevlini habs eden kişiye denir. Ve 
minhu’l-hadîs: أَْي َزَناٌء”  َوُهَو  أََحُدُكْم  َينَّ  يَُصّلِ  “الَ 
-lafzıy [cebân] َجَباٌن Mü™ellif bunu َحاِقٌن ِلَبْوِلِه
la vezn eyleseydi, enseb idi. Ve bir mevzi¡ 
adıdır.

ِنيُء َّْ -Kü (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™ez-zenî] اء
çük su tulumuna denir.

ِنَئُة ْأ  (vezninde [tef¡ilet] َتْفِعَلٌة) [et-tezni™et] اءتَّ
Tazyîk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََزنَّأ 
َعَلْيِه َتْزِنَئًة ِإَذا َضيََّق

]ز و أ[
ُء وأ َّْ  zâ’nın fethi ve vâv’ın) [™ez-zev] اء
sükûnuyla) Mevt sebebiyle hâdis olan 
hâdiseye denir, bi’n-nefs helâk gibi ve 
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Ve deri ve kabuk makûlesini yüzüp soy-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَبأَ اْلِجْلَد ِإَذا َسَلَخُه 
Ve musâfaha eylemek ma¡nâsınadır ki 
esenleşmek için bir kimse ile el tutuşmak-
tan ¡ibârettir; yukâlu: ُجَل ِإَذا َصاَفَحُه  Ve َسَبأَ الرَّ
âteş deriye te™sîr eylemekle tagyîr eyle-
mek ma¡nâsınadır ki göyündürmek ta¡bîr 
olunur; yukâlu: َرْتُه َسَبأَِت النَّاُر اْلِجْلَد ِإَذا َلَذَعْتُه َوَغيَّ
ِتَباُء  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-istibâ] اإِلاأ
Bu dahi hamr iştirâ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْسَتَبأَ اْلَخْمَر ِإَذا اْشَتَراَها
اُء بَّ  (vezninde [a††âr¡] َعطَّاٌر) [™es-sebbâ] اءسَّ
Şarâb satan kimseye denir; mey-fürûş 
ma¡nâsına ki mey-hâneci ta¡bîr olunur; 
yukâlu: اٌء أَْي َبيَّاُع اْلَخْمِر ُهَو َسبَّ
 َحيٌّ (vezninde [cebel] َجَبٌل) [™Sebe] َاَبأُ
[√ayy] irâdesiyle sarfı ve ٌَبْلَدة [beldet] 
i¡tibârıyla men¡-i sarfı câ™izdir; Yemen’de 
Bil…îs cenâblarının şehridir. Selefte 
be-gâyet âbâdân ve cemî¡-i arzı bâg ve 
hıyâbân idi. Ve
 .Abduşems b. Yeşcub b¡ [™Sebe] َاَبأُ
Ya¡rub b. ¢a√†ân nâm kimsenin lakabı-
dır, cümle-i kabâ¡il-i Yemen’i câmi¡ ya¡nî 
cümlesi ona mensûb ve ondan müteşa¡¡ib 
ve müteferri¡ olmuşlardır; ve minhu’l-
meselu: ُدوا ُقوا أَْيِدي َسَبا” َو”أََياِدي َسَبا” أَْي َتَبدَّ  “َتَفرَّ
Burada َسَبا [sebâ] kelimesi sükûn üzere 
mebnî olarak tekellüm olunur, َسَباٌء [sebâ™] 
lafzından muhaffef değildir, belki sükûnu 
hemze’den bedeldir. Mesel-i mezbûr bir 
cem¡iyyetin perîşân ve târümâr olmasında 
darb olunur. أَْيِدي [eydî] kelimesi َيٌد [yed] 
lafzından cem¡dir ve أََياِدي [eyâdî] cem¡ü’l-
cem¡idir. َيٌد [yed] tarîk ma¡nâsınadır yâhûd 
ni¡met ma¡nâsınadır; ba¡de’l-izâfet, َخْمَسَة 
-gibi ism-i vâhid hük [amsete ¡aşere»] َعَشَر
münde olmuştur.

FASLU’S-SÎNİ’L-MÜHMELE 
يِن اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الّسِ

]س أ س أ[
أأَاأَُة -veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [es-se™se™et] اءسَّ
de) ve

أأَااُء  (vezninde [selsâl] َسْلَساٌل) [™es-se™sâ] اءسَّ
Eşek kısmını gitmekten zecr ü men¡ ey-
lemek yâhûd su içmeğe çağırmak yâhûd 
yürümekte eşip sür¡at eylemek için âzâr 
eylemek ma¡nâsınadır ki ¡Arablar bu 
mahalde َسْأ [se™] derler ki savt-ı âzârdan 
hikâyedir; Türkîde çüş ve çü ile ta¡bîr 
ederler; yukâlu: َوَسْأَساًء َسْأَسأًَة  ِباْلِحَماِر   َسْأَسأَ 
-Kâle’ş ِإَذا َزَجَرُه ِلَيْحَتِبَس أَْو َدَعاُه ِلَيْشَرَب أَْو َيْمِضَي
şârih ve minhu’l-meselu: الَ َحْأ َوالَ َسْأ َلْم َيْأُمْر“ 
َوَلْم َيْنَه”

َُ -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [™et-tese™su] اءتََّسأأُا
ninde) Bir nesne karış muruş, şûrîde ve 
muhtelif olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَسْأَسأَِت الُُموُر ِإَذا اْخَتَلَفْت

]س ب أ[
ُء جأ  sîn’in fethi ve bâ’nın) [™es-seb] اءسَّ
sükûnuyla) ve

َباُء ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [™es-sibâ] اءّسِ
َبأُ سأ َُ -mîm’in ve bâ’nın fet) [™el-mesbe] اءأ
hiyle) Hamr iştirâ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َوَمْسَبًئا  َوِسَباًء  َسْبًئا  اْلَخْمَر   َسَبأَ 
الثَّاِلِث ِإَذا َشَراَها
Esâs’ta hemân şürb için iştirâya tahsîs 
olunmuştur. Eğer ticâret için iştirâ eder 
ise bilâ-hemze َسَبى اْلَخْمَر denir. İntehâ. Ve 

ٌء  Mutlakan bir nesneyi âteşe [™seb] َاجأ
yakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلِجْلَد أَْي  َسَبأَ 
 Ve bir kimseyi değnekle yâ kamçı ile أَْحَرَقُه
dövmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَبأَُه أَْي َجَلَدُه 
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sonra oğlu ¿a¡lebe, lâbis-i hil¡at-i emâret 
olup onun zamânında kabâ™il-i Sebâ’nın 
bi’l-cümle şîrâze-i cem¡iyyetleri perîşân 
olmakla Ezd kabîlesi ¡Umân’a ve »uzâ¡a, 
Ba†nu Murr’e; Evs ve »azrec, Yesrib’e; 
Âlu Cefne, Şâm’a; Âlu Ce≠îme, ¡Irâ…’a 
nakl ve teferrük eylemeleriyle hâlleri 
madreb-i mesel-i mezbûr olmuştur. Ve 
ehl-i Me™rib, peygâmberlerini tekzîb edip 
âfitâba perestiş etmeleriyle irsâl-i ilâhiyle 
seylü’l-¡arim zuhûr edip sedd-i mezbûru 
hedm ve medîne-i mezbûru gark-âb-ı fenâ 
eylemiştir. Ve
ٌ -Abdullâh nâm kimsenin pe¡ [™Sebe] َاَبأ
deri ismidir ki gulât-ı şî¡adan Sebe™iyye 
tâ™ifesi ona mensûbdur.

َباُء ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [™es-sibâ] اءّسِ

ِبيَئُة -vez [a†î™et»] َخِطيَئٌة) [es-sebî™et] اءسَّ
ninde) Süciye denir, hamr ma¡nâsına. 
Türkîde sübye dedikleri bundan me™hûz 
ve muharref zann olunur, lâkin Nihâye’de 
 sîn’in zammıyla bir gûne [™sûbiyâ] ُسوِبَياُء
nebîzdir ki hintadan ittihâz olunur, ekserî 
ehl-i Mı§r isti¡mâl ederler diye mersûm ol-
makla lügat-ı mahsûsa olmuş olur.

َباُء  (hemzenin kesriyle) [™el-isbâ] اإِلاأ
Tevâzu¡ ve ser-fürû kılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْسَبأَ ُفالٌَن ِلَْمِر اهلِل َتَعاَلى ِإَذا أَْخَبَت أَْي َخَضَع 
ve yukâlu: ْيِء ِإَذا َخَبَت َيْعِني اْنَخَضَع  أَْسَبأَ َعَلى الشَّ
َلُه َقْلُبُه
َبأُ سأ َُ  (vezninde [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [™el-mesbe] اءأ
Yola denir, tarîk ma¡nâsına.

ِبيُء -So (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™es-sebî] اءسَّ
yulup çıkan deriye denir. 

ِة َحيَّ اءأ -Yılanın soyu [sebî™u’l-√ayyet] َاِبيُء 
lan derisidir ki yılan kavı ta¡bîr olunur.

أَُة بأ  (vezninde [πurfet] ُغْرَفٌة) [es-sub™et] اءسُّ

Hikâye: Mervîdir ki şehr-i mezbûrda ki 
Me™rib dahi derler, şahs-ı merkûm sâkin 
olduğundan ismiyle müsemmâ olmuştur. 
On nefer evlâdı var idi ki bunlardır: Ezd, 
Kinde, Me≠√ic, ◊imyer, Eş¡arûn, Enmâr 
bunlar Yemen’de sâkin olup; ¡Âmile, 
∏assân, La«m, Cu≠âm bunlar Şâm’a 
nakl eylediler. Ve bunların her biri bir 
kabîle pederleridir. Seylü’l-¡arim bunla-
ra irsâl olunmuştur. İcmâlen beyânı bu-
dur ki etrâf-ı bevâdî ve cibâlden hıtta-i 
merkûmeye dembedem seyl-i ¡azîm zuhûr 
etmekle tahrîb-i ¡imrânât etmegin, mezbûr 
Sebâ ki melik-i Me™rib idi, himmet-i 
kesîre ile hadîd ve hacerden mâ-beyne’l-
cebeleyn bir sedd-i sedîd binâ edip vakt-i 
hâcette mezrû¡âtların iskâ için ba¡duhâ-
fevka-ba¡din niçe mehârik ve mikdâr-ı 
ma¡lûmdan efzûn sel zuhûr eyledikte 
etrâf-ı arza sarf için niçe meyâzîb dahi 
tertîb eylemiş idi. Evlâdından ¡Amr Mu-
zey…iyâ ki kemâl-i kibr ve nahvetinden 
nâşî bir dahi i¡âde yâhûd âhâd-ı nâstan 
birisi iktisâ eylemesin için her rûz ve 
şeb giydiği libâsı mezk eylemekle Mu-
zey…iyâ ile mülakkab olmuş idi, câlis-i 
mesned-i hükûmet oldukta bir kâhineden 
sedd-i mezbûrun inhidâmıyla medîne-i 
Me™rib’in harâb olacağını istimâ¡ eyle-
mekle ¡alâmetinden su™âl eyledi. Kâhine 
dahi “Seddin dibinde curzân dedikleri 
fare rü™yet olunursa seddin harâb olacağı 
zamân mütekarrib olur” dedi. 

Bir gün Muzey…iyâ etrâf-ı sedd-i 
merkûmda bir curzân-ı ¡azîm gördü ki elle-
riyle zemîni hafr ve taklîb-i sahr eder. Mu-
zey…iyâ mütehayyir olup kâhineyi tasdîk 
eyledi. Min-ba¡d nakl ve celâya ¡azm edip 
kabâ™il-i Ezd ile irtihâl eyledi. Kendiden 
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َأَُة -Çekirge yumur (hâ’yla) [es-ser™et] اءسَّ
tasına ve balık yumurtasına denir, sîn’in 
kesriyle de lügattir, ¡alâ-kavlin esahh olan, 
meksûr olmaktır.

وُء َُ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [™es-serû] اءسَّ
Yumurtlayan çekirgeye ve balığa de-
nir; yukâlu: َبُيوٌض أَْي  َسُروٌء   ُسُرٌء Cem¡i َجَراَدةٌ 
[suru™] gelir ُكُتٌب [kutub] vezninde ve ٌ أ  ُسرَّ
[surre™] gelir ُركٌَّع [rukka¡] vezninde ve işbu 
vezn-i ahîr nâdirdir, zîrâ fa¡ûl, fu¡¡al üze-
re cem¡-i teksîr ile cem¡lenmez. Mü™ellif 
.lafzından iktifâ eylemiştir [semeket] َسَمَكٌة

ُء َأ  sîn’in fethi ve râ’nın) [™es-ser] اءسَّ
sükûnuyla) Çekirge ve balık yumurtlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَكُة َوالسَّ اْلَجَراَدُة   َسَرأَِت 
َباَضْت ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن   Ve hatunun َسْرًءا 
evlâdı çok olmak ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur; yukâlu: َسَرأَِت اْلَمْرأَُة ِإَذا َكثَُر أَْوالَُدَها
ئَُة َِ  (tef¡ilet] vezninde َتْفِعَلٌة) [et-tesri™et] اءتَّسأ
Bu dahi evvel ma¡nâlaradır; yukâlu: أَِت  َسرَّ
اْلَمْرأَُة َواْلَجَراَدُة ِبَمْعَنى َسَرأَْت
اُء ََ -Çe (hemzenin kesriyle) [™el-isrâ] اإِلاأ
kirgenin yumurtlamak vakti gelip çatmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحاَن أَْي  اْلَجَراَدُة   أَْسَرأَِت 
أَْن َتِبيَض
وَءُة َُ سأ َُ  [mesrûdet] َمْسُروَدةٌ) [el-mesrû™et] اءأ
vezninde) Çekirgesi çok yere denir; 
yukâlu: أَْرٌض َمْسُروَءةٌ أَْي َكِثيَرُة اْلَجَراِد

]س ط أ[
ُء طأ  sîn’in fethi ve †â’nın) [™†es-sa] اءسَّ
sükûnuyla) Cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َسَطأَ اْلَمْرأََة َسْطًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َجاَمَعَها

]س ل أ[
ُء لأ  sîn’in fethi ve lâm’ın) [™es-sel] اءسَّ
sükûnuyla) Tere yağını eritip sızdır-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َسْلًئا ْمَن  السَّ  َسَلَ 
َوَعاَلَجُه َطَبَخُه  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب   Ve susam ve ِمَن 

Sefer-i ba¡îd ma¡nâsınadır; yukâlu: ًتُِريُد ُسْبأَة 
أَْي َسَفًرا َبِعيًدا

]س ب ت أ[
َتأُ َبنأ سأ ُُ  ve [™el-musbente] اءأ

َبنأَتى سأ ُُ  bâ-yı muvahhade) [el-musbentâ] اءأ
ve nûn ve tâ-yı fevkiyye ile maksûren ve 
mehmûzen ُمْسَتْكَرٌه [mustekreh] vezninde) 
Pek söbü başlı kimseye denir. Mü™ellif: 
َكاْلُكوِخ َطِويالً  َرْأُسُه  َيُكوُن   ibâretiyle tefsîr¡ َمْن 
eylemiştir; ُكوٌخ [kû«] dediği, Ekrâd 
ve Terâkimeye mahsûs bir hânedir ki 
sâzlıktan tepesi hörgüç şeklinde ve 
mahrûtî olur, beynlerinde huğ ta¡bîr eder-
ler; yukâlu: ًَرُجٌل ُمْسَبْنَتأٌ َوُهَو َمْن َيُكوُن َرْأُسُه َطِويال 
َكاْلُكوِخ

]س خ أ[
ُء خأ  sîn’in fethi ve «â-yı) [™»es-sa] اءسَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) Tencere altında 
âteş işleyecek yol etmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجَعَل ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َسْخًئا  النَّاَر   َسَخأَ 
 dahi bu [sa«v] َسْخٌو Niteki َلَها َمْذَهًبا َتْحَت اْلِقْدِر
ma¡nâyadır ki mu¡teldir.

]س د أ[
أأُو ََ نأ ve (vezninde ِجْرَدْحٌل) [es-sinde™v] اءّسِ

أأَوُة ََ نأ  Cüst ve hafîf (hâ’yla) [es-sinde™vet] اءّسِ
ve çâlâk adama denir. Ve cür™et ve ikdâm 
sâhibi kişiye denir. Ve kasîrü’l-kâme kim-
seye denir. Ve yassı başlı, hurde cüsseli 
cura kimseye denir. Ve ¡azîmü’r-re™s kim-
seye denir. Ve dişi kurta denir, ِذْئَبٌة [≠i™bet] 
ma¡nâsına. Cem¡i ِسْنَدْأُووَن [sinde™vûn] ge-
lir; bunun vezni ِفْنَعْلٌو [fin¡alv]dır fâ’nın 
kesriyle.

]س ر أ[
ُء َأ  sîn’in fethi ve râ’nın) [™es-ser] اءسَّ
sükûnuyla) ve
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َساَءُة َُ ve (mîm’in fethiyle) [el-mesâ™et] اءأ

َساِئَيُة َُ  َمَساِوئٌَة bunun aslı) [el-mesâ™iyet] اءأ
[mesâvi¡et] olmakla maklûbdur) ve

َساَيُة َُ ve [el-mesâyet] اءأ

َساُء َُ ve [™el-mesâ] اءأ

ُة َساِئيَّ َُ  Bir (teşdîd ile) [el-mesâ™iyyet] اءأ
kimseye hoşlanmayıp münfa¡il ve gam-
gîn olacak iş etmek ma¡nâsınadır ki kem-
lik ve kötülük eylemek ta¡bîr olunur; 
yukâlu: َوَسَواَيًة َوَسَواَءًة  َوَسَواًء  َسْوًءا  َيُسوُءُه   َساَءُه 
 َوَسَواِئَيًة َوَمَساَءًة َوَمَساِئَيًة َوَمَساَيًة َوَمَساًء َوَمَساِئيًَّة ِإَذا َفَعَل
ِبِه َما َيْكَرُه
وُء  (sîn’in zammıyla ismdir) [™es-sû] اءسُّ
Kötülük ve bedlik demektir. 

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre ُسوٌء 
[sû™] mâddesi mutlakan insânı magmûm 
ve münfa¡il ve gussa-nâk eden şey™e denir, 
gerek umûr-ı dünyeviyye ve uhreviyye-
den ve gerek ahvâl-i nefsiyye ve bedeniy-
yeden ve gerek ahvâl-i hâriceden olsun, 
fevât-ı mâl ve fikdân-ı hamîm ve sadîk 
gibi. Ba¡dehu birer münâsebetle ma¡nâ-
yı mahsûslarda isti¡mâl olundu ve sîn’in 
fethiyle ve zammıyla fark olundu. Ez-
cümle sîn’in zammıyla âfât u ¡ârızalarda 
ve fethiyle şerr ü şûrda isti¡mâl eylediler. 
İntehâ. Ve

 [§bara] َبَرٌص (sîn’in zammıyla) [™sû] ُاوٌء
¡illetine ıtlâk olunur. Ve her âfet ü ¡ârızaya 
ıtlâk olunur; ¡atfü’l-¡âmm ¡ale’l-hâss 
kabîlindendir. Ve za¡f-ı basar ¡illetine de-
nir. Ve âteşe ıtlâk olunur; ve minhu kav-
luhu ta¡âlâ: ﴾وآى السُّ أََساُؤا  الَِّذيَن  َعاِقَبَة  َكاَن   ﴿ثُمَّ 
يَن أَْي َعاِقَبَة الَِّذيَن أَْشَرُكوا النَّاُر  ِفي ِقَراَءٍة أَْي َمْن َضمَّ الّسِ
âyet-i merkûmede kırâ™at-i meşhûre ُسوآى 
[sû™â] ¡unvânıyladır ki بُْشَرى [buşrâ] vez-
nindedir, ke-mâ se-yuzkeru.

kene makûlesi dâneyi sıkıp yağını çıkar-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي ْمِسَم  الّسِ  َسَلَ 
 ;Ve vurmak ma¡nâsınadır َعَصَرُه َفاْسَتْخَرَج ُدْهَنُه
yukâlu: َضَرَبُه أَْي  -Ve akçeyi te™hîr ey َسَلَُه 
lemeyip hemân ¡acele sayıp vermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َل َكَذا ِدْرَهًما أَْي َعجَّ  َسَلَ 
 Ve hurmâ ağacının dikenlerini koparıp َنْقَدُه
ayırtlamakla ıslâh eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َسَلَ اْلِجْذَع ِإَذا َنَزَع ُسالََّءُه
ِتالَُء -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-istilâ] اإِلاأ
de) Bu dahi tere yağını eritip sızdırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْمَن ِبَمْعَنى َسَلَُه ِإْسَتَلَ السَّ
الَُء  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [™es-silâ] اءّسِ
Ma¡nâ-yı mezbûrdan ismdir, sızdırılmış 
sâfî yağa denir. Cem¡i أَْسِلَئٌة [esli™et] gelir 
ef¡ilet vezninde.

الَُّء اٌء) [™es-sullâ] اءسُّ -veznin [™urrâ…] ُقرَّ
de) Hurmâ dikenine denir, النَّْخِل  َشْوُك 
ma¡nâsına. Ve bir nev¡ kuş adıdır. Ve 
bir nev¡ ok ve mızrak temrenine denir ki 
hurmâ dikeni şeklinde sivri olur.

]س ل ط أ[
ِلنأَطاُء -vez [™islin…â] ِإْسِلْنَقاٌء) [™el-islin†â] اإِلاأ
ninde) Bir nesneye bakmak için yukarı-
sına yâ havâlesine çıkmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيِء َيْنظُُر ِإَلْيِه ُجُل أَِياْرَتَفَع ِإَلى الشَّ ِإْسَلْنَطأَ الرَّ

]س و أ[
ُء وأ ve (sîn’in fethiyle) [™es-sev] اءسَّ

َواُء  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [™es-sevâ] اءسَّ
ve

َواَءُة -veznin [se√âbet] َسَحاَبٌة) [es-sevâ™et] اءسَّ
de) ve

َواَيُة -veznin [abâyet¡] َعَباَيٌة) [es-sevâyet] اءسَّ
de ki hemze, yâ’ya mübeddeledir) ve

َواِئَيُة -vez [alâniyet¡] َعالَِنَيٌة) [es-sevâ™iyet] اءسَّ
ninde) ve
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zarar ve sû-i hâl ve meftûh fesâd ve redî™ 
ma¡nâlarınadır.

ِتَياُء -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-istiyâ] اإِلاأ
ninde) َسْوٌء [sev™] ve ٌَمَساَءة [mesâ™et]in 
mutâvi¡idir, bir kimsenin bed ve nâ-sezâ 
mu¡âmelesinden müte™essir ve gam-nâk 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َساَءُه َفاْسَتاَء
وآى  ( vezninde [buşrâ] بُْشَرى) [es-sû™â] اءسُّ
Kemlik ve kötülük ma¡nâsınadır ki ُحْسَنى 
[√usnâ] nakîzidir; ve minhu yukâlu: ُفالٌَن 
ِه ِبِضّدِ أَْي  وآى  ِبالسُّ اْلُحْسَنى   Ve âteşe ıtlâk يُِحبُط 
olunur.

-hemzenin kesriy) [el-isâ™et] اإِلَااَءُة
le) Bir nesneyi kötü ve fâsid eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََساَءُه ِإَساَءًة أَْي أَْفَسَدُه Ve 
bir kimseye kemlik ve kötülük eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََساَء ِإَلْيِه ِضدُّ أَْحَسَن
أَُة وأ  Ferc (sîn’in fethiyle) [es-sev™et] اءسَّ
ma¡nâsınadır ki nazar olunması harâm 
olan ¡uzvdur, ud yeri ta¡bîr olunur, nâsa 
açılması sâhibini münfa¡il eylediği için; 
yukâlu: َكَشَف َسْوأََتُه أَْي َفْرَجُه َوَعْوَرَتُه Ve fâhişe 
ma¡nâsınadır ki fâhiş kelimeden ve fâhiş 
¡amel ve fi¡leden ¡ibârettir. Ve yaramaz 
huy, َخلٌَّة َقِبيَحٌة ma¡nâsınadır.

آى وأ  (vezninde [a†şâ¡] َعْطَشى) [es-sev™â] اءسَّ
Kezâlik haslet-i kabîha ma¡nâsınadır.

َئُة ّيِ  sîn’in fethi ve yâ-yı) [es-seyyi™et] اءسَّ
müşeddedenin kesriyle) َخِطيَئٌة [«a†î™et] 
ma¡nâsınadır ki fi¡le-i kabîhadır; yukâlu: 
َئِة أَْي ِضّدِ اْلَحَسَنِة َوِهَي اْلَخِطيَئُة ّيِ أََتى ِبالسَّ
Şârih der ki aslı َسْيِوئٌَة [seyvi™et]tir, vâv, 
yâ’ya kalb olunduktan sonra idgâm 
olunmuştur.

َواُء -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [™es-sevâ] اءسَّ
de) Bir nesne çirkîn ve kabîh olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء َيُسوُء َسَواًء ِإَذا  َساَء الشَّ

ُء وأ  (sîn’in fethiyle masdardır) [™es-sev] اءسَّ
Niteki zikr olundu ve yukâlu: َهَذا َرُجُل َسْوٍء 
ْوِء ِباْلَفْتِح َواِلَضاَفِة ِفيِهَما  Ya¡nî “Bu bir َوَرُجُل السَّ
bed-kâr ve bed-meniş ve pek şerr bir kim-
sedir ki muktezâ-yı cibilleti üzere dâ™imâ 
kendiden şerr ü isâ™et sudûr eder.”

Şârih der ki na¡t olarak ْوُء السَّ ُجُل   demek الرَّ
câ™iz değildir, lâkin Mi§bâ√’ta tecvîz 
olunmuştur. Mübâlaga vasf-bi’l-masdar 
olur; yukâlu: َعَلى ْوُء  السَّ َواْلَعَمُل  ْوُء  السَّ ُجُل   الرَّ
.İntehâ النَّْعِت

ْوِء السَّ َقْوِل  ِفي  َخْيَر  -kavlinde feth ve zam َوالَ 
mıla da câ™izdir; feth sûretinde ِفي َخْيَر   الَ 
َقِبيٍح  demek olur ve zamme sûretinde َكالٍَم 
ُسوًءا َتُقوَل  أَْن  ِفي  َخْيَر   demek olur ki hâsılı الَ 
ُسوًءا َتُقْل  ْوِء﴾ demektir. Ve الَ  السَّ َداِئَرُة   ﴿َعَلْيِهْم 
 kerîmesi sîn’in fethi ve zammıyla da الية
kırâ™at olunmuştur. Fethe göre hezîmet ve 
şerr ü belâ ve zammeye göre redî™ ve fesâd 
ile tefsîr olunmuştur.

Mütercim der ki Keşşâf’ta bu vechile 
mersûmdur ki âyet-i merkûme ciheteyn-
le kırâ™at olundu, kaldı ki meftûha ile 
mazmûme beyninde fark َكْرٌه [kerh] ve ُكْرٌه 
[kurh] ve َضْعٌف [∂a¡f] ve ُضْعٌف ∂u¡f] gibi-
dir ki meftûhu masdar ve mazmûmu ism-
dir yâhûd ikisi de fi’l-asl masdarlardır, 
nihâyet meftûhanın zemmi murâd olan 
şey™e izâfeti gâlib olup ve mazmûme şerr 
mecrâsına ki hayrın nakîzidir, cârî olmuş-
tur; fe-yukâlu: اْلَخْيَر ِبِه  َوأََراَد  وَء  السُّ ِبِه   Bu أََراَد 
cihetten ْوِء  ibâretinde zan mezmûm¡ َظنَّ السَّ
olmakla meftûh olan َسْوٌء [sev™] kelime-
sine muzâf olup ve dâ™ire-i mahmûde 
olduğundan ancak te™vîl-i mezbûr üzere 
muzâf olmak ahakk u ahrâdır. Kezâlik: ﴿
الية ْوِء﴾  السَّ َمَطَر   kerîmesi vecheynle أُْمِطَرْت 
kırâ™at olunmuştur; ¡inde’l-ba¡z mazmûm 
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me™ûnet ve ihtimâ-yı ¡ahd ü zimmet eder 
diyecek yerde darb olunur.

]س ي أ[
ُء يأ  sîn’in fethi ve kesri ve) [™es-sey] اءسَّ
yâ’nın sükûnuyla) Şol süte denir ki sağ-
mazdan akdem memenin uçlarına gelmiş 
ola.

ِييُء  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [™et-tesyî] اءتَّسأ
Zikr olunan sütü sağmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َسيَّأَ النَّاَقَة َتْسِييًئا ِإَذا َحَلَب َسْيأََها

َُ ٌل) [™et-teseyyu] اءتََّسيُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Nâka sağmaksızın sütünü idrâr eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا النَّاَقُة   َتَسيَّأَِت 
-Ve bir nesne muhte أَْرَسَلِت اللََّبَن ِمَن َغْيِر َحْلٍب
lif olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَسيَّأَِت الُُموُر 
-Ve bir kimsenin hakkını ba¡de’l ِإَذا اْخَتَلَفْت
inkâr ikrâr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ي أَْي أََقرَّ َبْعَد ِإْنَكاِرِه َتَسيَّأَ ُفالٌَن ِبَحّقِ

َقُبَح
َوأُ -veznin [a√mer] أَْحَمُر) [™el-esve] األَاأ
de) Çirkîn ve kabîh olan kişiye denir, 
mü™ennesinde َسْوآُء [sev™â™] denir, َحْمَراُء 
[√amrâ™] vezninde; yukâlu: َرُجٌل أَْسَوأُ أَْي أَْقَبُح 
 Gerek kubhu zâhirî olsun َواْمَرأَةٌ َسْوآُء أَْي َقِبيَحٌة
ve gerek bâtınî olsun ki bed-sîret olur.

ِوئَُة -veznin [tef¡ilet] َتْفِعَلٌة) [et-tesvi™et] اءتَّسأ
de) ve

ِويُء -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [™et-tesvî] اءتَّسأ
de) Bir kimseyi bed fi¡le nisbetle bu işi 
kötü ettin diye ta¡yîb ve tezyîf eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتْسِوئًَة َصِنيَعُه  َعَلْيِه  أَ   َسوَّ
َوَتْسِويًئا أَْي َعاَبُه َعَلْيِه َوَقاَل “أَْسْأَت”
 Bir (sîn’in zammıyla) [Benû Sû™et] َبنُو ُاوأََة
cemâ¡attir.

 (vezninde [urâfet»] ُخَراَفٌة) [Suvâ™et] ُاَواَءةٌ
Esâmî-i ricâldendir.

َساِوي َُ  mîm’in fethi ve vâv’ın) [el-mesâvî] اءأ
kesriyle) ُسوٌء [su™] lafzının cem¡idir, gayr-i 
kıyâs üzere, niteki mukâbili olan َمَحاِسُن 
[me√âsin] dahi ُحْسٌن [√usn] kelimesinden 
cem¡dir. Ve ¡inde’l-ba¡z ikisinin dahi müf-
redi mesmû¡ değildir yâhûd müfredi ٌَمَساَءة 
[mesâ™et]tir ki ٌة  ,mukâbilidir [meserret] َمَسرَّ
aslı ٌَمْسَوأَة [mesve™et] idi ki َمْفَعَلٌة [mef¡alet] 
veznindedir. Ona binâ™en cem™inde vâv 
redd olunup َمَساِوي [mesâvî] denir, lâkin 
cem¡i muhaffefen müsta¡meldir. Ba¡dehu 
¡uyûb ve nakâyis ma¡nâsına müsta¡meldir 
ki َمَحاِسُن [me√âsin] mukâbilidir; ve 
minhu’l-meselu: ”َمَساِويَها َعَلى  َتْجِري   “اْلَخْيُل 
Ya¡nî “At kısmı her ne kadar evsâb ve 
¡uyûb sâhibi olsalar da kerem-i zâtları 
cery ve ikdâmlarına hâmil ve sâ™ik olur.” 
Mesel-i mezbûr asîl ve kerîm olan kim-
se her ne kadar za¡f-ı hâli var ise de yine 
ber-mûcib-i asâlet ve necâbet ihtimâl-ı 
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tiyyenin sükûnuyla) Kilîd içinde olan ince 
demirciğe denir ki kilîd peri ta¡bîr olunur; 
.ma¡nâsına َفَراَشُة اْلُقْفِل

]ش س أ[
اِاُئ -sîn-i mühmelenin kes) [™eş-şâsi] اءشَّ
riyle) Pek dürüşt ve haşîn ve sert ve galîz 
olan şey™e denir; yukâlu: َشْيٌء َشاِسٌئ أَْي َجاِسٌئ 
َغِليٌظ

]ش ط أ[
ُء طأ  şîn’in fethi ve †â’nın) [™†eş-şa] اءشَّ
sükûnuyla) Hurmâ ağacının ve ekinin tâze 
yarıp çıkan filizlerine denir, ¡alâ-kavlin 
hâssaten ekinin yaprağına denir. Cem¡i 
-gelir şîn’in ve †â’nın zammıy [™şu†û] ُشطُوٌء
la; yukâlu: ُْرِع أَْو َوَرَقه  َبَدا َشْطٌء َوُهَو ِفَراُخ النَّْخِل َوالزَّ
ve minhu kavluhu ta¡âlâ: ﴾َكَزْرٍع أَْخَرَج َشْطَئُه﴿ 
 Ve الية

ٌء  ve [™†şa] َشطأ

-Mas (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™şu†û] ُشطُوٌء
dar olur, hurmâ ağacı yâhûd ekin tâze 
filiz çıkarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََشَطأ 
ْرُع َوالنَّْخُل َشْطًئا َوُشطُوًءا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أَْخَرَج  الزَّ
طُوَء  Ve الشُّ

َِ َب اءشَّ ُء   Ağacın [şa†™u’ş-şecer] َشطأ
etrâfından sürüp çıkan filizlere ve fidan-
lara denir ki ağacın kuvvetine mâni¡ olur 
diye kat¡ ederler, ağacın gülleri ta¡bîr olu-
nur. Cem¡i أَْشَطاٌء [eş†â™] gelir hemzenin fet-
hiyle. Ve 

َِ ُء اءنَّبأ  Çayın kıyısına ve [şa†™u’n-nehr] َشطأ
kenârına denir; yukâlu: أَْي النَّْهِر   َقَعَد ِفي َشْطِء 
ِه  gelir. Ve [™şu†û] ُشطُوٌء Cem¡i ِفي َشطِّ

ٌء  ;Kıyı sıra yürümek ma¡nâsınadır [™†şa] َشطأ
yukâlu: َشْطِء َعَلى  َمَشى  ِإَذا  َشْطًئا  ُجُل  الرَّ  َشَطأَ 
 Ve davarın sırtına pâlân vurmak النَّْهِر
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلْيَها َشدَّ  ِإَذا  النَّاَقَة   َشَطأَ 
ْحَل  ;Ve cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır الرَّ

FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME 
يِن اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الّشِ

]ش أ ش أ[
 şîn’lerin fethi ve hemzelerin) [™şe™şe] َشأأَشأأ
sükûnuyla) ve

َأ ُش َأ  Eşek (şîn’lerin zammıyla) [™şu™şû] ُش
kısmını suya çağıracak savttan hikâyedir. 
Ve koyun ve keçi kısmını kezâlik eşek 
kısmını eşip gitmek yâhûd sürüye mül-
tehik olmak için sürecek savt ve âzârdan 
hikâyedir. Ve ¡inde’l-ba¡z, ُشْؤُشْؤ [şu™şu™] 
zammıla koyun ve keçi kısmını yem ye-
meğe ve su içmeğe çağıracak savttan 
hikâyedir.

أأَشأَُة -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [eş-şe™şe™t] اءشَّ
ninde) Zikr olunduğu üzere َشْأَشْأ [şe™şe™] 
yâhûd ُشْؤُشْؤ [şu™şu™] demek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقاَل ِإَذا  َشْأَشأًَة  َواْلَغَنَم  اْلِحَماَر  اِعي  الرَّ  َشْأَشأَ 
ُشْؤُشْؤ” أَْو  -Ve hurmâ ağacı aşı tut َلُه “َشْأَشْأ 
mayıp boş kalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقاَح َشْأَشأَِت النَّْخَلُة ِإَذا َلْم َتْقَبِل الّلِ
أأَشاُء  (vezninde [selsâl] َسْلَساٌل) [™eş-şe™şâ] اءشَّ
 ma¡nâsınadır ki fenâ ve kemter [§şî] ِشيٌص
hurmâya denir. Ve uzun hurmâ ağaçlarına 
denir.

َُ -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [™et-teşe™şu] اءتََّشأأُش
ninde) Târümâr olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُقوا  Ve bir iş dûn ve َتَشْأَشأَ اْلَقْوُم إََذا َتَفرَّ
kemter olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََتَشْأَشأ 
أَْمُرُهْم ِإَذا اتََّضَع
 şîn’in fethi ve hemze’nin) [™şe] َشأأ
sükûnuyla) Mutlakan davar kısmını yürü-
mek için ve bir semte sapmaktan men¡ için 
zecr ve âzâr eyleyecek savttan hikâyedir.

]ش ب أ[
أَُة بأ

-şîn’in fethi ve bâ-yı tah) [eş-şeb™et] اءّشِ
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Devenin ve sâ™ir hayvânın azı dişi sürüp 
çıkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َشْقًئا َنابُُه   َشَقأَ 
َطَلَع ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  -Ve bir kimse َوُشُقوًءا 
nin başını yarmak, ¡alâ-kavlin başının 
saçlarını tarak ile tarayıp iki tarafa bö-
lüp dağıtmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََشَقأ 
ُه أَْو َفَرَقُه َيْعِني َشْعَر َرْأِسِه ِباْلِمْشَقِإ  Ve bir َرْأَسُه ِإَذا َشقَّ
kimsenin tepesine vurmak yâ dokunmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَقأَ ُفالًَنا ِإَذا أََصاَب َمْشِقَئُه
َقأُ شأ ُِ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [™el-miş…a] اءأ
ve

َقاُء شأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [™el-miş…â] اءأ
ninde) ve

َقأَُة شأ ُِ  [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-miş…a™et] اءأ
vezninde) Tarağa denir, ُمْشٌط [muş†] 
ma¡nâsına, niteki ِمْشَقى [miş…â] dahi denir 
 vezninde ki mu¡teldir. Ve [minber] ِمْنَبٌر

َقأَةٌ -veznin [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [miş…a™et] ِمشأ
de) ٌِمْدَرأَة [midre™et] ma¡nâsınadır ki mâşita 
âletlerinden bir nesnedir, onunla nisvânın 
saçını ıslâh edip ve başlarını kaşırlar; pen-
çe tarzında kaşık dedikleri olacaktır.

ِقُئ شأ َُ  َمْفِرٌق Mîm’in fethiyle [™el-meş…i] اءأ
[mefri…] vezninde ve mürâdifidir ki başın 
tepesine denir; yukâlu: َضَرَب َمْشِقَئُه أَْي َمْفِرَقُه

]ش ك أ[
ُء كأ  şîn’in fethiyle ve kâf’ın) [™eş-şek]اءشَّ
sükûnuyla) َشْقٌء [şa…™] ma¡nâsınadır ki 
hayvânın azısı yarıp çıkmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشَكأَ َناُب اْلَبِعيِر َشْكًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِبَمْعَنى 
َشَقأَ
َكأُ -Tırnak çat (fethateynle) [™eş-şeke] اءشَّ
layıp yarılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َشِكَئ 
َق اِبِع ِإَذا َتَشقَّ ظُْفُرُه َشْكًئا ِمَن اْلَباِب الرَّ
َكاُء  Ağaç (hemzenin kesriyle) [™el-işkâ] اإِلشأ
dal budak sürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َجَرُة ِبُغُصوِنَها أَْي أَْخَرَجْتَها أَْشَكأَِت الشَّ

yukâlu: َجاَمَعَها ِإَذا  اْمَرأََتُه   Ve davara ağır َشَطأَ 
yük yükletmekle bastırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَبِعيَر ِباْلِحْمِل ِإَذا أَْثَقَلُه -Ve yük gö َشَطأَ 
türmek husûsunda dayangan ve kavî ve 
tüvânâ olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََشَطأ 
َعَلْيِه َقِوَي  ِإَذا  ِباْلِحْمِل  ُجُل   Ve yere bırakmak الرَّ
ve yabana atmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َطَرَحْتُه ِإَذا  ِبِه  الُمُّ   Ve kahr eylemek َشَطأَِت 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَطأَ ُفالًَنا ِإَذا َقَهَرُه
اِطُئ  Kıyı ve kenâr [™eş-şâ†i] اءشَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َشاِطُئ النَّْهِر َوَشاِطُئ اْلَبْحِر 
 ُشْطآٌن gelir ve [™şevâ†i] َشَواِطُئ Cem¡i أَْي َشطُُّه
[şu†™ân] gelir ُرْكَباٌن [rukbân] vezninde.

َطاُء -Şe (hemzenin kesriyle) [™el-iş†â] اإِلشأ
cer, diplerinden filiz ve fidan sürüp çıkar-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َجُر  الشَّ  أَْشَطأَ 
 Ve bir kimsenin veledi yetişip أَْخَرَج الَْشَطاَء
kendi berâberi adam olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َبَلَغ َوَلُدُه َفَصاَر ِمْثَلُه أَْشَطأَ الرَّ
ِطيُء  (vezninde [tekmîl] َتْكِميٌل) [™et-teş†î] اءتَّشأ
Çayın ve derenin suyu taşkın olmakla iki 
tarafından akmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َشطَّأَ اْلَواِدي َتْشِطيًئا ِإَذا َساَل َجاِنَباُه
َيأَُة طأ -veznin [rehye™et] َرْهَيأَةٌ [eş-şa†ye™et] اءشَّ
de ve mürâdifidir ki re™y ü tedbîrde süst 
ve çolpa ve sölpük olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ََشْطَيأَ ِفي َرْأِيِه ِبَمْعَنى َرْهَيأ
َشاَطأَُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muşâ†a™et] اءأ
vezninde) Bir kimse ile karşı karşıya 
kıyı sıra yürüyüşmek ma¡nâsınadır ki bi-
risi nehrin bir kenârında ve dîgeri öbür 
kenârında yürümekten ¡ibârettir; tekûlu: 
َشاَطْأُت ُفالًَنا أَْي َمَشى ُكلٌّ ِمنَّا َعَلى َشاِطٍئ

]ش ق أ[
ُء قأ  şîn’in fethi ve …âf’ın) [™…eş-şa]اءشَّ
sükûnuyla) ve

ُقوُء  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™eş-şu…û] اءشُّ
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muhabbetle nazar ederse kendisi dahi 
mahbûbü’l-kulûb olur, ¡aksi dahi böyle-
cedir; yukâlu: ُجُل َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل َفُهَو  ُشِنَئ الرَّ
َمْشنُوٌء أَْي ُمْبَغٌض َوَلْو َكاَن َجِميالً
َنأُ شأ َُ -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [™el-meşne] اءأ
de) Çirkîn ve bed-manzar kişiye denir, 
her ne kadar zâtında mahbûbü’l-kulûb 
ise de. Bunun ifrâd ve cem¡ ve tezkîr ve 
te™nîsi müsâvîdir, zîrâ fi’l-asl masdardır. 
Ve ¡inde’l-ba¡zٌَمْشَنأ [menşe™] şol kimsedir 
ki dâ™imâ halka bugz ve ¡adâvet eder ola; 
yukâlu: الَِّذي أَِو  ًبا  ُمَحبَّ َكاَن  َوِإْن  َقِبيٌح  أَْي  َمْشَنأٌ   ُهَو 
يُْبِغُض النَّاَس
َناُء شأ ُِ -veznin [mi√râb] ِمْحَراٌب) [™el-mişnâ] اءأ
de) Şol kimsedir ki halk ona dâ™imâ bugz 
ve ¡adâvet eyleye. Gerçi Ebû ¡Ubeyd bunu 
bu resme tefsîr eylemiştir, lâkin tefsîrinde 
şol kimsedir ki bugz ve ¡adâvet olunacak 
ef¡âl ve atvâr kendiden çok sâdır ola denil-
se ahsen olur idi, zîrâ ِمْشَناٌء [mişnâ™] lafzı 
ki mif¡âl veznindedir, mübâlaga-i ism-i 
fâ¡il sîgasındandır ve tefsîr-i merkûm ona 
mülâyim değildir.

نُوَءُة  şîn’in fethi ve zammı) [eş-şenû™et] اءشَّ
ve nûn’un zammıyla) ٌز  [mute…azziz] ُمَتَقّزِ
ma¡nâsınadır ki levs ve denesten ictinâb 
edip dâ™imâ nezâfet ve nezâhat üzere 
olan pâkîze-meşreb adama denir. Ve ٌز  َتَقزُّ
[te…azzuz] ma¡nâsınadır ki vasf-ı mezkûr 
üzere olmağa denir. Ve 

َشنُوَءَة ُد   ki Yemen’de [Ezdu Şenû™et] أَزأ
bir kabîledir, dâ™imâ meyânlarında َشْنآٌن 
[şen™ân] ya¡nî mubâgaza ve mu¡âdât ol-
makla lafz-ı mezbûre muzâf olmuştur. 
Pes burada َشنُوَءُة [şenû™et] kelimesi َشْنآٌن 
[şen™ân] ma¡nâsına ism olur.

Lâkin şârih der ki َشنُوَءُة [şenû™et] burada 
vech-i mezkûr üzere takazzüz ve nezâfet 

]ش ن أ[
ُء نأ  şîn’in harekât-ı selâsı ve) [™eş-şen] اءشَّ
nûn’un sükûnuyla) ve

أَُة نأ  (vezninde [amzet√] َحْمَزُة) [eş-şen™et] اءشَّ
ve
َنأُ شأ َُ  (vezninde [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [™el-meşne] اءأ
ve

َنأَُة شأ َُ -vez [mes™elet] َمْسأََلٌة) [el-meşne™et] اءأ
ninde) ve

ُة ََ نُ شأ َُ  [mekrumet] َمْكُرَمٌة) [el-meşnu™et] اءأ
vezninde) ve

آُن نأ -veznin [selmânu] َسْلَماُن) [eş-şen™ân] اءشَّ
de) ve

َنآُن  Bugz ve (fetehâtla) [eş-şene™ân] اءشَّ
¡adâvet eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوَمْشنَُؤًة َوَمْشَنأًَة  َوَمْشَنًئا  َوَشْنأًَة  َويَُثلَُّث  َشْنًئا  َوَشِنَئُه   َشَنأَُه 
أَْبَغَضُه ِإَذا  اِبِع  َوالرَّ الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َوَشَنآًنا   Ve َوَشْنآًنا 
bir kimsenin hakkını ikrâr eylemek, ¡alâ-
kavlin hakkını tamâmen verip ibrâ-ı zim-
met eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََشَنأ 
أَ ِمْنُه ِه أَْي أََقرَّ َوأَْعَطاُه َوَتَبرَّ ِبَحّقِ
َناِئَيُة -vez [alâniyet¡] َعالَِنَيٌة) [eş-şenâ™iyet] اءشَّ
ninde) ve

آُن نأ  (vezninde [sekrân] َسْكَراُن) [eş-şen™ân] اءشَّ
Bi’t-tab¡ mubgiz ve kîn-dâr ve mubattın 
kişiye denir, mü™nnesinde َشْنآَنٌة [şen™ânet] 
denir َسْكَراَنٌة [sekrânet] vezninde ve َشْنآى 
[şen™â] denir َعْطَشى [¡a†şâ] vezninde.

نُوُء شأ َُ -vez [mekrûh] َمْكُروٌه) [™el-meşnû] اءأ
ninde) Bi’t-tab¡ kendiden hazz olunmayıp 
beyne’l-enâm bugz ve ¡adâvet olunan ki-
şiye denir, her ne kadar hûb-likâ ve hoş-
manzar ise de, zîrâ mahbûbü’l-kulûb ol-
mak emr-i ma¡nevîdir ki dâd-ı Hak’tır. Ve 
gâhca hüsn-i ahlâk dahi bâ¡is-i muhabbet-i 
enâm olur ve kütüb-i ahlâktan istinbât olu-
nan budur ki bir kimse nâsa dâ™imâ çeşm-i 



َشاِئَيُة َُ اءأ 187BÂBU’L-HEMZE

“َشآِني” َقْلُب  َوُهَو  َسَبَقِنى  أَْي  َشْوًءا   Ya¡nî ِوَيِشيئُِني 
bâb-ı evvelden ve sânîden vârid olur. Ve 
 maklûbudur [şe™â] َشآى kelimesi [şâ™e] َشاَء
ki َدَعا [de¡â] veznindedir, masdarı َشْأٌو 
[şe™v]dir; sebk ve takaddüm ma¡nâsına, 
niteki mu¡tel bâbında mersûmdur, lâkin 
mâdde-i mezbûre vâvî olmakla bâb-ı 
sânîden vürûdu hilâf-ı kıyâstır.

Şârih der ki ümmehât-ı sâ™irede hemân 
 .vezninde merkûmdur. İntehâ “َخاَف-َيَخاُف”
Ve

ٌء  Mahzûn ve gam-nâk eylemek [™şev] َشوأ
ma¡nâsınadır; tekûlu: َشاَءِني ُفالٌَن أَْي َحَزَنِني Ve 
¡aceb vermek ma¡nâsınadır; tekûlu: َشاَءِني 
 Ve bir pesendîde yâhûd nâ-dîde أَْي أَْعَجَبِني
nesne tab¡a pek hoş gelmekle ondan ferah-
nâk ve münbasit olmak ma¡nâsınadır; 
tekûlu ُشْؤُت ِبِه أَْي َعِجْبُت َوَفِرْحُت 
َئاُن ّيِ َعاٌن) [eş-şeyyi™ân] اءشَّ -vez [şeyyi¡ân] َشّيِ
ninde ki şîn’in fethi ve yâ-yı müşeddede-
nin kesriyledir) Ba¡îdü’n-nazar kimseye 
denir, gerek hissî olsun ki ma¡lûmdur ve 
gerek ma¡nevî olsun ki ¡avâkıb-ı umûrun 
gavrını mülâhaza ve tedebbür eden fikr ve 
im¡ân sâhibi adamdır.

]ش ي أ[
ُء يأ  şîn’in fethi ve yâ’nın) [™eş-şey] اءشَّ
sükûnuyla) ve

ِشيَئُة َُ -veznin [a†î™et»] َخِطيَئٌة) [el-meşî™et] اءأ
de) ve

َشاَءُة َُ -vez [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-meşâ™et] اءأ
ninde) ve

َشاِئَيُة َُ  [alâniyet¡] َعالَِنَيٌة) [el-meşâ™iyet] اءأ
vezninde) Dilemek ma¡nâsınadır ki 
Fârisîde hvâsten mürâdifidir; tekûlu: ِشْئُتُه 
اِبِع أَْي  أََشاُؤُه َشْيًئا َوَمِشيَئًة َوَمَشاَءًة َوَمَشاِئَيًة ِمَن اْلَباِب الرَّ
Ve أََرْدتُُه

ma¡nâsınadır, kabîle-i merkûme halkının 
asâlet-i zât ve hüsn-i ef¡âl ve nezâfet-i 
ahvâlleri bâ¡is-i izâfettir. İntehâ.

Bunun nisbetinde ٌَّشَنِئي [Şene™iyy] denir 
hemze ile; fe¡ûlet veznini fa¡îlet mecrâsına 
icrâ eylediler. Ve gâh olur ki َة َشنُوَّ  أَْزُد 
[Ezd Şenuvvet] derler hemzesiz, vâv’ın 
teşdîdiyle. Bunun nisbetinde ٌَّشَنِوي [Şe-
neviyy] derler. Ve Sufyân b. Ebî Zuheyr 
eş-Şenâ™î ki medd ve hemze iledir ve bun-
da ٌَّشَنِوي [Şeneviyy] dahi zebân-zeddir ve 
Zuheyr b. ¡Abdullâh eş-Şenevî ikisi de 
sahâbedendir.
َنأُ  Bir kimsenin (fethateynle) [™eş-şene] اءشَّ
hakkını vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: َشِنَئ 
ِإيَّاُه أَْعَطاُه  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َشْنًئا  ُه  َحقَّ  Ve bir َلُه 
kimsenin hakkını ikrâr eylemek yâhûd 
hakkını tamâmen edâ edip ibrâ-ı zim-
met eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َشِنَئ 
ِمْنُه أَ  َوَتَبرَّ َوأَْعَطاُه  أََقرَّ  ِإَذا  ِه   Ve ihrâc eylemek ِبَحّقِ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَذا أَْخَرَجُه َشِنَئ الشَّ
َواِنُئ -vez [√sevâni] َسَواِنُح) [™şe-şevâni] اءشَّ
ninde) Şol mâla denir ki ona buhl ve 
dınnet olunmaya, gûyâ ki sâhibi ¡indinde 
mebgûz ve bî-¡izzet ü hürmet olmakla 
gayra cûd ve i¡tâ oluna; ism-i fâ¡il nisbet 
mahrecine ihrâc olunmuştur ki ُذو َشَنآٍن [≠û 
şene™ân] sebkindedir.

َنآُن  İbn Mâlik (fetehâtla) [eş-Şene™ân] اءشَّ
lakabıdır ki şâ¡ir-i meşhûrdur.

َُ -tefâ¡ul] vez َتَفاُعٌل) [™et-teşânu] اءتََّشانُ
ninde) Birbiriyle bugz ve kîne edişmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَشاَنأَ اْلَقْوُم ِإَذا َتَباَغُضوا

]ش و أ[
ُء وأ  şîn’in fethi ve vâv’ın) [™eş-şev] اءشَّ
sükûnuyla) Sebk ve takaddüm eylemek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َيُشوُءِني ُفالٌَن   َشاَءِني 
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yâ’yla yâhûd lügat-ı redî™edir ki yalnız 
İdrîs b. Mûsâ en-Na√vî hikâye eylemiştir. 

Ve Cevherî’nin أَْشَياُء [eşyâ™] kelimesi-
nin asl vezni َفْعالَُء [fe¡lâ™] olup ¡alâ-gayri 
müfredihi cem¡lenmiştir, niteki ُشَعَراُء 
[şu¡arâ™] kelimesi ¡alâ-gayri müfredi-
hi cem¡ olmuştur, zîrâ fâ¡il, fu¡alâ™ üzere 
cem¡lenmez, ba¡dehu âhirinden hemze-
teyn istiskâl olunmakla hemze-i ûlâ ev-
vel kelimeye nakl olunup أَْشَياُء [eşyâ™] ol-
muştur, pes vezninin أَْفَعاُء [ef¡â™] olmasını 
takdîr, men¡-i sarfın sıhhatine delâlet eder 
diye İmâm »alîl’den nakl ve serd eyle-
diği hikâye muhtelle ve müşevveşedir. 
Hikâye-i mezbûrede »alîl’in mezhebini 
A«feş mezhebine darb ve tahlît edip kavl-
leri meyânını temyîz eylememiştir. 

Zîrâ İmâm A«feş mezhebi budur ki أَْشَياُء 
[eşyâ™] kelimesinin vezni ef¡ilâ™dır, َهْيٌن 
[heyn] ve أَْهِوَناُء [ehvinâ™] gibi, makîs 
ve muttarid olan müfredinin gayrı üze-
re cem¡lenmiştir, ُشَعَراُء [şu¡arâ™] gibi ki 
¡alâ-gayri vahidihi cem¡lenmiştir, zîrâ 
vech-i mezkûr üzere fâ¡il, fu¡alâ™ üzere 
cem¡lenmez. Ve İmâm »alîl re™yi budur 
ki أَْشَياُء [eşyâ] kelimesinin vezni fa¡lâ™dır, 
cem¡-i mükesser olan ef¡âl vezninden 
nâ™ibe ve bedeldir, muttarid ve müsta¡mel 
olan müfredinin ki َشْيٌء [şey™]dir, cem¡idir. 

Ve İmâm Kisâ™î re™yi budur ki أَْشَياُء [eşyâ™] 
kelimesinin vezni ef¡âldir, َفْرٌخ [fer«] ve 
-gibi, kesret-i isti¡mâl sebebiy [»efrâ] أَْفَراٌخ
le sarfı terk olunup gayr-i munsarıf kılın-
mıştır, zîrâ أَْشَياُء [eşyâ™] kelimesi أَْشَياَواٌت 
[eşyâvât] üzere cem¡lenmekte fa¡lâ™ 
sîgasına müşâbih olmuştur, َصْحَراُء [§a√râ™] 
ve َصْحَراَواٌت [§a√râvât] gibi. Bu takdîrce 
fa¡lâ™ hükmüyle müte™essir oldu. 

ٌء  Her mevcûda denir ki Fârisîde [™şey] َشيأ
çîz ve Türkîde nesne ta¡bîr olunur, gerek 
hissî olsun ecsâm gibi ve gerek hükmî 
olsun akvâl gibi. Cem¡i أَْشَياُء [eşyâ™] ve 
 ve [eşâvât] أََشاَواٌت ve [eşyâvât] أَْشَياَواٌت
-gelir ki vâv’ın fethi ve kes [eşâvâ] أََشاَوى
riyle de mahkîdir. Ve işbu أََشاَوى [eşâvâ] 
kelimesinin aslı ُّأََشاِيي [eşâyiyy] idi yâ™ât-ı 
selâsla, yâ-yı müşeddede tahfîf olun-
duktan sonra kesreden fetha ve yâ’dan 
elif ibdâl olunup ba¡dehu yâ™, vâv’a kalb 
olunmuştur. Cevherî’nin “Aslı hemze 
ile ُّأََشاِئي [eşâ™iyy] idi.” kavli galattır, zîrâ 
yâ-yı ûlâyı hemzeye kalb eylemek sahîh 
değildir, zîrâ yâ-yı ûlâ asliyyedir, zâ™id 
değildir. İbdâlin şartı ise zâ™id olmaktır, 
niteki أَْبَياٌت [ebyât] lafzının ceminde أََباِبيُت 
[ebâbît] denir, yâ’yı ¡adem-i ziyâdesine 
mebnî isbâtla. Pes elif’ten sonra olan 
yâ’yı dahi asâletine mebnî hemze’ye ibdâl 
câ™iz değildir.

Şârih der ki Cevherî’nin mülahhas-ı 
kelâmı budur ki ُّأََشاِئي [eşâ™iyy] lafzından 
yâ-yı ûlâ, hemze’ye ibdâl olunduktan son-
ra lâm-ı kelime olan hemze tatarruku için 
yâ’ya kalb olunup selâs-ı yâ™ât müctemi¡ 
olmakla istiskâlen yâ-yı vustâ hazf ve yâ-
yı ahîre elif’e kalb ve ûlâ vâv’a ibdâl olun-
muştur. İntehâ. Ve

ٌء  üzere de [eşâyâ] أََشاَيا lafzı [™şey] َشيأ
cem¡lenir yâ’yı hâli üzere ibkâ ile ve 
cem¡inde أَْشَياَيا [eşyâyâ] dahi hikâyet olun-
du ef¡âlâ vezninde, hemzeyi yâ’ya ibdâl ve 
elif ziyâdesiyle ve أََشاِوُه [eşâvih] lafzı dahi 
mahkîdir, lâkin garîbdir hemzeyi hâ’ya 
ibdâlla; zîrâ َشْيٌء [şey™] mâddesinde hâ 
yoktur ve bünye-i tasgîri ُشَيْيٌء [şuyey™]dir, 
 değildir ki vâv ve teşdîd-i [™şuvey] ُشَوْيٌء
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lemek ma¡nâsınadır, tekûlu: الَْمِر َعَلى  ْأتُُه   َشيَّ
 Ve çirkîn eylemek, teşvîş َتْشِييًئا أَْي َحَمْلُتُه َعَلْيِه
ve takbîh ma¡nâsınadır; yukâlu: َشيَّأَ اهللُ َوْجَهُه 
أَْي َقبََّحُه

َُ ٌل) [™et-teşeyyu] اءتََّشيُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Gazab sâkin olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَشيَّأَ ُفالٌَن ِإَذا َسَكَن َغَضُبُه

Ve Kisâ™î’nin bu takdîrine göre أَْبَناٌء 
[ebnâ™] ve أَْسَماٌء [esmâ™] kelimeleri dahi 
gayr-i munsarıf olmak lâzım gelmez, 
niteki Cevherî lüzûmuyla zu¡m eyledi, 
zîrâ ¡Arablar أَْبَناٌء [ebnâ™] ve أَْسَماٌء [esmâ™] 
sîgalarını elif ve tâ ile cem¡lendirmediler.

يَئُة  [şî¡at] ِشيَعٌة şîn’in kesriyle) [eş-şî™et] اءّشِ
vezninde) Ma¡nâ-yı mezbûrdan ismdir, 
bir nesneyi dilemek ma¡nâsınadır, ٌِإَراَدة 
[irâdet] ve َمِشيَئٌة [meşî™et] gibi; yukâlu: ُُّكل 
َشْيٍء ِبِشيَئِة اهلِل َتَعاَلى أَْي ِبِإَراَدِتِه
يَئاُن  (vezninde [şî¡ân] ِشيَعاٌن) [eş-şî™ân] اءّشِ
 .mâddesinde beyân olundu “ش،و،أ”

 hemzenin kesriyle) [el-işâ™et] اإِلَشاَءُة
muztarr ve mültecî kılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََشاَء ِإَلْيِه أَْي أَْلَجأَُه
أُ َشيَّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [™el-muşeyye] اءأ
vezninde) Tenâsüb-i a¡zâsı olmayıp bünye 
ve terkîbi muhtell ve muhtelif, yakışıksız 
ve bî-endâm olan kimseye denir, gûyâ 
ki her çirkînlikten onda bir şey™ vardır; 
yukâlu: ُه َرُجٌل ُمَشيَّأٌ أَِي اْلُمْخَتِلُف اْلَخْلِق اْلُمْخَتلُّ
َء َشيأ  Bir (hemzenin fethiyle) [yâ şey™e] َيا 
kelimedir ki ta¡accüb mevki¡inde isti¡mâl 
olunur; tekûlu: َكِلَمٌة َوِهَي  ِلي”  َما  َشْيَء   “َيا 
ِبَها ُب   Aceb onun bana ne lüzûmu ve“ يَُتَعجَّ
ne münâsebeti var!” yâhûd “Ondan bana 
ne hâsıl olacaktır!” demektir. Burada َما 
[mâ] kelimesi ta¡accüb içindir, ba¡dehu َيا 
 ,terkîbi ilhâk olunmuştur [yâ şey™e] َشْيَء
fi’l-asl münâdâ mahzûftur, ba¡de’t-terkîb 
hemân ta¡accüb mefhûmunda ¡örf olmakla 
nidâ ve münâdâ maktû¡u’n-nazar olmuş-
tur, niteki َيا َهْيَء َما ِلي [yâ hey™e mâ lî] dahi 
bu mevkide müsta¡meldir, mu¡tel bâbında 
zikr olunur inşâ™allâhu ta¡âlâ.

ِييُء  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [™et-teşyî] اءتَّشأ
Bir kimseyi bir husûsa haml ve sevk ey-
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ُبوُء  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™e§-§ubû] اءصُّ
Bir dînden çıkıp dîn-i âhere nakl eyle-
mek ma¡nâsınadır; asl meyl ma¡nâsına 
mevzû¡dur; yukâlu: َصْبًئا َوَصُبَؤ  ُجُل  الرَّ  َصَبأَ 
 َوُصُبوًءا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َواْلَخاِمِس ِإَذا َخَرَج ِمْن ِديٍن ِإَلى
آَخَر  ;Ve delâlet eylemek ma¡nâsınadır ِديٍن 
yukâlu: َدلَُّهْم أَْي  اْلَعُدوُّ  َعَلْيِهُم  -Ve bir nes َصَبأَ 
ne zuhûra çıkıp belirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َطَلَع ِإَذا  َوالنَّاُب  ْلُف  الظِّ  :ve yukâlu َصَبأَ 
َطَلَع ِإَذا  النَّْجُم   Ve ta¡âma el sunmak َصَبأَ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََصَبأ َفَما  َطَعاُمُه  ِإَلْيِه  َم   ُقّدِ
أَْي َما َوَضَع ِإْصَبَعُه ِفيِه
باُء  Bu (hemzenin kesriyle) [™el-i§bâ] اإِلأأ
dahi bir nesne zuhûr ve tulû¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َطَلَع ِإَذا  النَّْجُم   Ve أَْصَبأَ 
ta¡âma el sunmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِفيِه ِإْصَبَعُه  َوَضَع  َما  أَْي  أَْصَبأَ  َفَما  َطَعاُمُه  ِإَلْيِه  َم   Ve ُقّدِ
nâgehânî bir kimse üzere çıkagelmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلْيِهْم َهَجَم  أَْي   أَْصَبأَُهْم 
َوُهَو الَ َيْشُعُر ِبَمَكاِنِهْم
اِبئُوَن  Bir tâ™ifedir ki Hazret-i [e§-§âbi™ûn] اءصَّ
Nû√ ¡aleyhi’s-selâm dîniyle mütedeyyin 
olmak zu¡m ederler. Kıbleleri muntasaf-ı 
nehârda şimâl ya¡nî poyraz ta¡bîr olunan 
yelin mehebbi cihetidir, vakt-i merkûmda 
o tarafa müteveccihen namâz kılarlar.

Şârih der ki ~âbî™ b. Şît ibn Âdem dîni 
üzere olmak iddi¡â ederler yâhûd hurûc 
¡ani’d-dîn ma¡nâsından me™hûzdur; 
yukâlu: اِبِئيَن َوُهَو َقْوٌم َيْزُعُموَن أَنَُّهْم َعَلى  ُهَو ِمَن الصَّ
الَُم ِديِن نُوٍح َعَلْيِه السَّ

]ص ت أ[
ُء تأ -âd’ın fethi ve tâ-yı fev§) [™e§-§at] اءصَّ
kiyyenin sükûnuyla) Bir mühim nesne-
ye kasd ve şürû¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َصْتًئا  َلُه  َوَصَتأَ   َصَتأَُه 
َصَمَد َلُه

FASLU’~-~ÂDİ’L-MÜHMELE 
اِد اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الصَّ

]ص أ ص أ[
أأَأأَُة -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [e§-§a™§a™at] اءصَّ
ninde) Kelb eniği gözleri açılmazdan mu-
kaddem bakmağa çalışıp gözlerini kımıl-
datmak, ¡alâ-kavlin gözlerini açmak üzere 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َصْأَصأَ اْلَجْرُو ِإَذا 
َك َعْيَنْيِه َقْبَل التَّْفِتيِح أَْو َكاَد َيْفَتُحُهَما -Ve bir kim َحرَّ
seden korkup ona tevâzu¡ ve ser-fürû kıl-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َصْأَصأَ ِمْن ُفالٍَن ِإَذا 
َلُه َوَذلَّ   ;Ve âvâz vermek ma¡nâsınadır َخاَف 
yukâlu: َت -Ve dişi hurmâ ağa َصْأَصأَ ِبِه أَْي َصوَّ
cı aşı tutmak ma¡nâsınadır, ٌَشْأَشأَة [şe™şe™et] 
gibi; yukâlu: َشْأَشأَْت أَْي  النَّْخَلُة   Ve َصْأَصأَِت 
korkak olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََصْأَصأ 
ُجُل ِإَذا َجُبَن الرَّ

َُ  [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [™et-te§a™§u] اءتََّصأأُأ
vezninde) Bu dahi bir kimseden kor-
kup ona râm ve zelûl ve münkâd olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَصْأَصأَ ِمْن ُفالٍَن ِإَذا َخاَف 
َوَذلَّ َلُه
ئأِصُئ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [™e§-§i™§i] اءّصِ
ve

ئأِصيُء -vez [indîl…] ِقْنِديٌل) [™e§-§i™sî] اءّصِ
ninde) Asl ma¡nâsınadır ki bir nesnenin 
mebnâ-¡aleyhidir.

يَصاُء -Çekir (âd’ın kesriyle§) [™e§-§î§â] اءّصِ
deği pekişmeyen fenâ ve kemter hurmâya 
denir; ِشيٌص [şî§] gibi. Sebebi ¡adem-i 
telkîhdir. Müfredi ٌِصيَصاَءة [§î§â™et]tir 
hâ’yla.

]ص ب أ[
ُء جأ  âd’ın fethi ve bâ’nın§) [™e§-§ab] اءصَّ
sükûnuyla) ve
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tetmîmdir, zâhiren aynanın pâsıyla tûtiyâ 
edinirler imiş.

ئَُة َِ  vezninde [tef¡ilet] َتْفِعَلٌة) [et-ta§di™et] اءتَّصأ
) Bu dahi َصْدٌء [§ad™] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَ اْلِمْرآَة َتْصِدئًَة ِبَمْعَنى َصَدأََها َصدَّ
آُء َأ  vezninde [selsâl] َسْلَساٌل) [™e§-~ad™â] اءصَّ
ve bunda اُء  dahi menkûldür [™addâ§] َصدَّ
 veznindedir) Bir kuyu yâhûd [kettân] َكتَّاٌن
bir çeşme ismidir ki ¡inde’l-¡Arab onun 
suyundan a¡zeb ve hoş-güvâr su yoktur; 
ve minhu’l-meselu: ”اَء َكَصدَّ َوالَ   Ya¡nî “َماٌء 
“Su çoktur, ammâ ~addâ™ suyuna mümâsil 
olmaz.”

Şârih der ki bu meseli ibtidâ ¢adûr bint 
¢ays eş-Şeybânî darb eylemiştir. Mezbûre 
mukaddemâ La…î† b. Zurâre’nin hibâle-i 
izdivâcında olup ba¡de-vefâtihi bir şahs-ı 
dîger tezevvüc eylemiş idi. Bir gün zevc-i 
sânî, mezbûreden “Ben mi yoksa La…î† mi 
ecmel idi?” diye istifsâr eyledikte ¢adûr 
bu kelâmı darb edip ba¡dehu mesel kal-
mıştır, ya¡nî “Sen de güzelsin ammâ La…
î†’e hemtâ olamazsın!”

يُء َِ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™e§-§adî] اءصَّ
Pâslı ve lekeli nesneye denir, bu mülâbese 
ile âlûde-i ¡ayb u ¡âr ve leke-nâk-ı lu™m 
u hasâset ü idbâr olan kimseye ıtlâk olu-
nur; yukâlu: اْلَعاُر َلِزَمُه  أَْي  َصِديٌء  َصاِغٌر   َرُجٌل 
 zelîl ve hakîr [âπir§] َصاِغٌر [Ve] َواللُّْؤُم
ma¡nâsınadır.

اُء ََ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [™udâ~] ُأ
Yemen’de bir kabîle adıdır, Ziyâd b. el-
◊âri& e§-~udâ™î o kabîledendir. 

Şârihin beyânına göre mûmâileyh 
ashâbdandır.

ُؤ َُّ ٌل) [™et-te§addu] اءتََّص -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Tasaddî ma¡nâsınadır ki bir nesneye 
ta¡arruz eylemekten ¡ibârettir; yukâlu: َأ  َتَصدَّ

]ص د أ[
أَُة َأ  âd’ın zammı ve dâl’ın§) [e§-§ud™et] اءصُّ
sükûnuyla) Elvândan şol ٌُشْقَرة [şu…ret]tir 
ki karamtık ola. Ve ٌُشْقَرة [şu…ret] insânda 
sâfî kızıllık hâletine denir ki beyâza mâ™il 
ola ki çil ve kumral ta¡bîr olunur; ammâ at 
kısmında bir vechile kızıl olmaktır ki ye-
lesi ve kuyruğu bile kızıl ola; Türkîde al 
ve bir nev¡ine çil ta¡bîr olunur; yukâlu: ِبِه 
َواِد ُصْدأَةٌ أَْي ُشْقَرةٌ ِإَلى السَّ
أُ ََ ve (fethateynle) [™e§-§ade] اءصَّ

اَءُة ََ -vez [kerâmet] َكَراَمٌة) [e§-§adâ™et] اءصَّ
ninde) Zikr olunan levnle muttasıf olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََوَصُدأ اْلَفَرُس   َصِدَئ 
ِإَذا َكاَن أَْشَقَر اِبِع َواْلَخاِمِس  اْلَباِب الرَّ َوَصَداَءًة ِمَن   َصَدأً 
َواِد  Ve demir ve ayna makûlesi َيْضِرُب ِإَلى السَّ
pâslanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َصِدَئ 
-Ve bir nesne اْلَحِديُد َوَصُدأَ ِإَذا َعالَُه الطََّبُع َواْلَوَسُخ
ye dikilip bakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا اْنَتَصَب َفَنَظَر  Ve َصِدَئ الرَّ
ٌ أ ََ  Latîfü’l-cism ve (fethateynle) [™ade§] َأ
hoş-endâm kimseye denir; yukâlu: َرُجٌل 
َصَدأٌ أَْي َلِطيُف اْلِجْسِم
أُ ََ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [™el-a§de] األَأأ
Zikr olunan ٌُصْدأَة [§ud™et] renginde olan 
erkek hayvâna denir. Ve şol oğlağa denir 
ki levni kırmızıya mâ™il siyâh ola; yukâlu: 
 Ve َجْدٌي أَْصَدأُ أَْي أَْسَوُد ُمْشَرٌب ُحْمَرًة
أُ ََ  ;Pâslı, jengâr nesneye denir [™a§de] أَأأ
mü™enneslerinde َصْدآُء [§ad™â™] denir َحْمَراُء 
[√amrâ™] vezninde); ve minhu yukâlu: َكِتيَبٌة 
َصْدآُء أَْي َعَلْيَها َصَدأُ اْلَحِديِد
ُء َأ  âd’ın fethi ve dâl’ın§) [™e§-§ad] اءصَّ
sükûnuyla) Bir nesnenin pâsını açmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َصْدًءا  اْلِمْرآَة   َصَدأَ 
ِبِه ِلَيْكَتِحَل  َصَدأََها  َجاَل  ِإَذا  الثَّاِلِث   Şârih der اْلَباِب 
ki ِلَيْكَتِحَل ِبِه kavli mefhûmda dâhil değildir, 
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ِييُء  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [™et-ta§yî] اءتَّصأ
Başı bir mikdârca su ile ıslatmak yâhûd 
başı gasl edip lâkin iyice pâk eyleme-
yip kîrlice komak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
يُْنِقِه َفَلْم  َغَسَلُه  أَْو  َقِليالً  َبلَُّه  ِإَذا  َتْصِييًئا  َرْأَسُه   Ve َصيَّأَ 
hurmâ koruğu alacalanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َصيَّأَ النَّْخُل ِإَذا َظَهَرْت أَْلَواُن بُْسِرِه
يَئُة  َتْصِييٌء (âd’ın kesriyle§) [e§-§î™et] اءّصِ
[ta§yî™] kelimesinin ma¡nâ-yı evvelinden 
ismdir; başı bir mikdârca ıslatmak yâhûd 
hoşca tathîr eylememek hâletine denir.

]ص ي أ[
أَُة يأ ve (âd’ın fethiyle§) [e§-§ay™et] اءصَّ

َياَءُة -veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [e§-§iyâ™et] اءّصِ
de) Zikr olunan ٌَصاَءة [§â™et] ma¡nâsınadır 
ki ¡akib-i vilâdette çıkan murdâr çirk-âba 
denir.

ى َلُه أَْي َتَصدَّ

]ص ر أ[
ُء َأ  âd’ın fethi ve râ’nın§) [™e§-§ar] اءصَّ
sükûnuyla) Feryâd eylemek, َصْرَخٌة 
[§ar«at] ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َصَرأَ 
َصَرَخ ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن   Mü™ellif der ki َصْرًءا 
müfredât sâhibleri işbu ََصَرأ [§are™e] lüga-
tini kitâblarında ihmâl eylediler, zîrâ müs-
takillen tasrîf ve ma¡nâsı yoktur. A«feş, 
İmâm »alîl’den rivâyet eder ki ¡Arab’ın 
garâyîb-i ibdâllerindendir ki َصَرَخ [§ara«a] 
kelimesinin «â™ harfini hemzeye ibdâlle 
.dediler [ara™e§] َصَرأَ

]ص م أ[
ُء مأ  âd’ın fethi ve mîm’in§) [™e§-§am] اءصَّ
sükûnuyla) Tulû¡ ve zuhûr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َصْمًئا  َعَلْيِهْم   َصَمأَ 
َطَلَع ِإَذا  الثَّاِلِث  -Ve bir kimseyi bir nes اْلَباِب 
neye haml ve sevk edip ona bâ¡is olmak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َما أَْي  َعَليَّ  َصَمأََك   َما 
َحَمَلَك
اُء َُ ِص -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [™el-in§imâ] اإِلنأ
ninde) Zikr olunan َصْمٌء [§am™] lafzından 
mutâvi¡dir; tekûlu: َصَمْأتُُه َفاْنَصَمأَ أَْي َحَمْلُتُه َفَقِبَل 
اْلَحْمَل

]ص و أ[
اَءُة ve [e§-§â™et] اءصَّ

اُء  Veled, tevellüd eyledikte [™e§-§â] اءصَّ
son ve eş ta¡bîr olunan deri içre olan, ¡alâ-
kavlin veledin başında zuhûr eden murdâr 
ve vesah-nâk suya denir ve ona ٌَصآة [§a™ât] 
dahi denir; ٌَقَناة […anât] vezninde yâhûd 
bunu Ebû ¡Ubeyde el-Luπavî zikr olunan 
-ten tashîf eylemekle sahîh de[â™et§] َصاَءةٌ
ğildir, hattâ Ebû ¡Ubeyde’ye redd olunup 
kabûl eylediği mervîdir.
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de) Yere yapışıp sinmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: الثَّاِلِث اْلَباِب  ِمَن  َوُضُبوًءا  َضْبًئا  ُجُل  الرَّ  َضَبأَ 
ِبالَْرِض َلِصَق   Ve bâ™ harfiyle müte¡addî ِإَذا 
olur, yere yapıştırmak ma¡nâsına; yukâlu: 
 Ve şikâr makûlesini َضَبأَ ِبِه الَْرَض ِإَذا أَْلَصَقُه ِبَها
firîb ve igfâl için gizlenip saklanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َأَِياْخَتَبأ اِئُد  الصَّ  َضَبأَ 
ِلَيْخِتَل  Ve nâgehânî çıkagelmek َواْسَتَتَر 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََطَرأ ِإَذا  اْلَقْوِم  َعَلى   َضَبأَ 
َعَلْيِهْم  ;Ve sığınmak ma¡nâsınadır َوأَْشَرَف 
yukâlu: ََلَجأ ِإَذا  ِإَلْيِه   Ve utanmak َضَبأَ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َضَبأَ ِمْنُه ِإَذا اْسَتْحَيا
ِبيُء  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™e∂-∂abî] اءضَّ
Yere yapışıcı nesneye denir; yukâlu: ِذْئٌب 
َضِبيٌء أَْي َلِطيٌء ِبالَْرِض
َباُء -hemzenin kesriy) [™el-i∂bâ] اإِلضأ
le) Bir nesneyi ketm ve ihfâ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَذا َكَتَمُه  Ve أَْضَبأَ الشَّ
bir nesneyi izhâr eylemeyip sâkit ve hâmûş 
olmak ma¡nâsınadır; meselâ bildiği nesne-
yi tınmayıp sükût eylemek gibi; yukâlu: 
َعَلْيِه َسَكَت  ِإَذا  ْيِء  الشَّ َعَلى   أَْضَبأَ :ve yukâlu أَْضَبأَ 

أََضبَّ أَْي  اِهَيِة  الدَّ  Ya¡nî “Deryâ-dil olup َعَلى 
belâya sabr ve tahammül ile ketm ve sükût 
edip ceza¡ ve feza¡ kılmadı.” 

 Bir (vezninde [nâ§ir] َناِصٌر) [™âbi∞] َضاِبُئ
dere ismidir ki ondan Benû ±ubyân 
kabîlesi diyârına varılır. Ve ∞âbi™ b. el-
◊âri& el-Burcumî eş-Şâ¡ir lakabıdır. Ve 

 [remâd] َرَماٌد ;Küle denir [™âbi∂] َضاِبٌئ
ma¡nâsına.

ِطَباُء -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-i∂†ibâ] اإِلضأ
ninde) Gizlenmek, ihtifâ™ ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْضَطَبأَ ِمْنُه أَِياْخَتَفى
اٌء  Bir (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [™abbâ∞] َضبَّ
mevzi¡dir.

َضاَبأَُة ُُ ve [el-mu∂âbe™et] اءأ

FASLU’∞-∞ÂDİ’L-MU¡CEME 
اِد اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الضَّ

]ض أ ض أ[
ئأِضُئ  ِجْرِجٌر âd’ların kesriyle∂) [™e∂-∂i™∂i] اءّضِ
[circir] vezninde) ve

ئأِضيُء -veznin [circîr] ِجْرِجيٌر) [™e∂-∂i™∂î] اءّضِ
de) ve

َُ ُض َأ -vez [hudhud] ُهْدُهٌد) [™e∂-∂u™∂u] اءضُّ
ninde) ve

ُضوُء َأ  (vezninde ُسْرُسوٌر) [™e∂-∂u™∂û] اءضُّ
Asl ve ma¡den ve mebnâ ma¡nâsınadır, 
¡alâ-kavlin bereketli, kesîr ve firâvân nesl 
ü zürriyyete denir. Mü™ellifin النَّْسِل َكْثَرُة   أَْو 
kavli müsâmahaya mebnîdir; yukâlu: ُهَو 
أَْي َوُضْؤُضوِءِه  َوُضْؤُضِؤِه  َوِضْئِضيِئِه  ُفالٍَن  ِضْئِضِئ   ِمْن 
النَّْسُل َيْعِني  َوَبَرَكُتُه  النَّْسِل  َكْثَرُة  ُهَو  أَْو  َوَمْعِدِنِه   أَْصِلِه 
 Ve اْلَكِثيُر اْلَوِفيُر

ٌَ ُض َأ -veznin [hudhud] ُهْدُهٌد) [™e∂-∂u™∂u] ُض
de) Boyun buran dedikleri kuşa denir, أَْخَيٌل 
[a«yel] gibi.

أأَضاُء ve [™e∂-∂a™∂â] اءضَّ

َضاُء وأ -vez [selsâl] َسْلَساٌل) [™e∂-∂av∂â] اءضَّ
ninde, med ve kasrları câ™izdir) Cenk ve 
kıtâl hengâmında ¡askerin gırîv ve feryâd 
ve sayhalarına denir. Ve bunların masdar-
ları ٌَضْأَضأَة [∂a™∂a™et] ve ٌَضْوَضأَة [∂av∂a™et]
tir; yukâlu: ْأَضاُء  َضْأَضُؤوا َوَضْوَضُؤوا َوَما َهِذِه الضَّ
اْلَحْرِب ِفي  النَّاِس  أَْصَواُت  َوِهَي  ْوَضاُء  -Bura َوالضَّ
da ba¡zı nüshada ٌت ُمَصّوِ أَْي  ُمَضْوٍض   َوَرُجٌل 
¡ibâreti mersûm olup lâkin mu¡tel olmakla 
mahalline tevkîf olundu.

]ض ب أ[
ُء جأ -âd’ın fethi ve bâ-yı mu∂) [™e∂-∂ab] اءضَّ
vahhadenin sükûnuyla) ve

ُبوُء -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™e∂-∂ubû] اءضُّ
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Çok nesl ü zürriyyet ve evlâda denir. Bu-
nun müfredi yoktur; َنَفٌر [nefer] kelimesi 
gibi ism-i cem¡dir. Cem¡i ُضنُوٌء [∂unû™] ge-
lir ∂âd’ın zammıyla; yukâlu: َلُه َضْنٌء أَْي َكْثَرُة 
 Ve النَّْسِل َيْعِني َنْسٌل َكِثيٌر

ٌء  Her şey™in asl ve ma¡den ve [™an∂] َضنأ
mebnâsına denir; yukâlu: ِصْدٍق َضْنِء  ِمْن   ُهَو 
أَْي أَْصٍل َوَمْعِدٍن
اِنُئ ve [™e∂-∂âni] اءضَّ

اِنَئُة  Kesîretü’l-evlâd olan [e∂-∂âni™et] اءضَّ
hatuna denir.

َناُء -Ha (hemzenin kesriyle) [™el-i∂nâ] اإِلضأ
tunun evlâdı çok olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْوالَُدَها َكثَُر  ِإَذا  اْلَمْرأَُة   Ve أَْضَنأَِت 
bir kimsenin mevâşîsi firâvân olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكثَُرْت ِإَذا  اْلَقْوُم   أَْضَنأَ 
َمَواِشيِهْم
َناَءُة  âd’ın zammı ve∂) [e∂-∂unâ™et] اءضُّ
elif’in meddiyle) ve

أَُة نأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [e∂-∂un™et] اءضُّ
Zarûret ve nâçârî ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقَعَد ُفالٌَن َمْقَعَد ُضَناَءٍة َوُضْنأٍَة أَْي َمْقَعَد َضُروَرٍة
ِطَناُء -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-i∂†inâ] اإِلضأ
de) Utanıp münkabız olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْضَطَنأَ َلُه َوِمْنُه ِإَذا اْسَتْحَيا َواْنَقَبَض

]ض و أ[
ُء وأ  (âd’ın fethi ve zammıyla∂) [™e∂-∂av] اءضَّ
ve

َواُء ve [™e∂-∂ivâ] اءّضِ

َياُء -Ay (âd’ların kesriyle∂) [™e∂-∂iyâ] اءّضِ
dınlık, nûr ve rûşenâyî ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْي َوِضَياُءَها  َوِضَواُءَها  ْمِس  الشَّ َضْوُء   أَْشَرَق 
نُوُرَها
Şârih der ki ِضَياٌء [∂iyâ™] lafzının yâ’yı, 
vâv’dan münkalibedir ve hemze ile ِضَئاٌء 
[∂i™â™] dahi câ™izdir ve kaldı ki mü™ellif َضْوٌء 

اِبَئُة  ,İsm-i fâ¡il bünyeleriyle [e∂-∂âbi™et] اءضَّ
şol gırâreye ya¡nî harâr ta¡bîr olunan zarfa 
denir ki büyük olup derûnunda olan yük 
pek sakîl olmakla hammâlı kaplayıp ve 
basmakla altında pinhân eder ola.

Van…ulu merhûm َيْحِمُلَها  ibâretini¡ تُْخِفي َمْن 
√â-yı mühmele ile تُْحِفي zann etmeğin 
garîb terceme eylemiştir, muktezâ-yı 
vaz¡-ı mâddeye dikkat eylememiştir.

]ض د أ[
أُ ََ  Darılmak (fethateynle) [™e∂-∂ada] اءضَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َضَدئًا  ُجُل  الرَّ  َضِدَئ 
اِبِع ِإَذا َغِضَب اْلَباِب الرَّ

]ض ر أ[
ُء َأ  âd’ın fethi ve râ’nın∂) [™e∂-∂ar] اءضَّ
sükûnuyla) Gizli olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيُء َضْرًءا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َخِفَي َضَرأَ الشَّ
اُء ََ ِض -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [™el-in∂irâ] اإِلنأ
de) Hayvân kırgını olmakla çok helâk olup 
kırılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَضَرأَِت اِلِبُل 
َتْت َموَّ  ;Ve ağaç kurumak ma¡nâsınadır ِإَذا 
yukâlu: َجُر ِإَذا َيِبَسْت ِإْنَضَرأَِت النَّْخُل َوالشَّ

]ض ن أ[
ُء نأ  âd’ın fethi ve nûn’un∂) [™e∂-∂an] اءضَّ
sükûnuyla) ve

نُوٌء  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™e∂-∂unû] اءضُّ
Hatunun evlâdı kesîr olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِمَن َوُضنُوًءا  َضْنًئا  َوَضَنأَْت  اْلَمْرأَُة   َضِنَئِت 
ِإَذا َكثَُر أَْوالَُدَها اِبِع َوالثَّاِلِث   Ve mâl ya¡nî اْلَباِب الرَّ
devâbb ve mevâşî kısmı kezâlik firâvân 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََضِنَئ اْلَماُل َوَضَنأ 
 Ve bir semte ¡azm ve zehâb eylemek ِإَذا َكثَُر
ma¡nâsınadır; yukâlu: َضَنأَ ِفي الَْرِض ِإَذا َذَهَب 
Ve pinhân olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا اْخَتَبأَ َضَنأَ الرَّ
ُء نأ  (âd’ın fethi ve kesriyle∂) [™e∂-∂an] اءضَّ
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ِتَضاَءُة  Bir nesne ile [el-isti∂â™et] اإِلاأ
ziyâlanmak ve ziyâ taleb eylemek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ِبِه  ِإْسِتَشاَرةٌ Ve ِإْسَتَضْأُت 
[istişâret] ma¡nâsına isti¡mâl olunur, gûyâ 
ki umûru mültebis olan kimse zulmet 
içre olmakla çerâg-ı re™y-i müsteşârdan 
istifâde-i nûr-i rüşd ü tedbîr eder; ve 
minhu’l-hadîs: ”ْرِك الّشِ أَْهِل  ِبَناِر  َتْسَتِضيُؤوا   “الَ 
Hadîs-i merkûm ehl-i İslâm’ı küffâr ile 
müşâvere-i umûr edip re™y ü tedbîrlerinden 
istifâza ve istifâde eylemekten men¡ zım-
nında sâdır olmuştur.

َِ اهلِل َتِضيُء ِبأَمأ سأ ُُ  [el-Muste∂î™ Bi-emrillâh] اءأ
Hulefâ-yı ¡Abbâsiyyeden Ebû Mu√ammed 
◊asan b. Yûsuf lakabıdır; otuz üçüncü 
halîfedir.

]ض هـ أ[
 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [™uhâ∞] ُضَباٌء
Bir mevzi¡ adıdır ki Sâ¡ide b. Cu™eyye el-
Hu≠elî nâm kimsenin oğlu onda medfûn 
olmakla merkûme ُضَهاٍء  ”™û ∞uhâ±“ ُذو 
ıtlâk eylediler.
َيأُ -veznin [asced¡] َعْسَجٌد) [™e∂-∂ahye] اءّضبأ
de) َسَياٌل [seyâl] nâm şecere şebîh bir nev¡ 
şecer adıdır. Ve
ٌ َيأ  ve [™ahye∂] َضبأ

َيأَةٌ  Hayz görmez (hâ’yla) [ahye™et∂] َضبأ
olan hatuna denir. Ve sedy ve lebeni ol-
mayan hatuna denir. 

Şârih der ki bu mâdde, ٌُمَضاَهأَة [mu∂âhe™et]
ten me™hûzdur ki müşâbehet ma¡nâsınadır 
ki gûyâ ki o hâletlerde erkeğe müşâbih 
olmuştur. Ve ¡inde Sîbeveyhi bu 
memdûdedir; fa¡lâ™ veznindedir ve hem-
zesi zâ™idedir. Ve ¡inde Ebî ¡Amr medd ve 
hâ ile ٌَضْهَياَءة [∂ahyâ™et]tir, lâkin bunda iki 
¡alâmet-i te™nîs cem olmuştur. İntehâ. Ve 

[∂av™] mâddesini نُوٌر [nûr] ile ve نُوٌر [nûr]u 
 [nûr] نُوٌر ile ta¡rîf eyledi, lâkin [™av∂] َضْوٌء
 [™iyâ∂] ِضَياٌء dan a¡amdır, zîrâ[™iyâ∂] ِضَياٌء
aydınlığın intişârı mülâhazasıyla ve نُوٌر 
[nûr] intişârı ve sebâtı mülâhazalarıyla 
ıtlâk olunur; ve ¡inde’l-ba¡z bi’z-zât olan 
aydınlığa َضْوٌء [∂av™] ve bi’l-¡araz olanına 
َجَعَل ıtlâk olunur; niteki [nûr] نُوٌر الَِّذي   ﴿ُهَو 
نُوًرا﴾ َواْلَقَمَر  ِضَياًء  ْمَس   kerîmesinde tenbîh الشَّ
olunmuştur, zîrâ nûr-ı kamer şemsten 
müstefâddır. Ve 

ٌء -kezâlik ∂âd’ın fethi ve zam) [™av∂] َضوأ
mıyla) Masdar olur, aydın ve rûşen olmak 
ma¡nâsına; yukâlu: َضْوًءا َيُضوُء  ْيُء  الشَّ  َضاَء 
 ve َوُضوًءا ِإَذا اْسَتَناَر

ٌء  Kudemâdan iki (feth-i ∂âd ile) [™av∂] َضوأ
şâ¡ir ismidir; biri İbn Seleme el-Yeşkurî 
ve birisi İbnu’l-Leclâc eş-Şeybânî’dir.

-hemzenin kesriy) [el-i∂â™et] اإِلَضاَءُة
le) Bu dahi rûşen ve ziyâ-dâr olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَِي ِإَضاَءًة  ْيُء  الشَّ  أََضاَء 
 Ve müte¡addî olur, rûşen ve ziyâ-dâr اْسَتَناَر
eylemek ma¡nâsına; tekûlu: أَْي اْلَبْيَت   أََضْأُت 
ْرتُُه اْلَبْوَل Ve ¡Arablar َنوَّ  َخَذْفُت ;derler أََضْأُت 
 ma¡nâsına; ya¡nî “Bevlimi azca azca اْلَبْوَل
çöğdürdüm” ma¡nâsına, zîrâ bevl parlaya-
rak hurûc edip atılır.

ِوئَُة -vez [tef¡ilet] َتْفِعَلٌة) [et-ta∂vi™et] اءتَّضأ
ninde) Rûşen ve ziyâ-dâr eylemek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ْأُت اْلَبْيَت َتْضِوئًَة ِبَمْعَنى  َضوَّ
 Ve bir nesneden dönmek, meyl ve أََضْأتُُه
haydûdet ma¡nâsına; yukâlu: الَْمِر َعِن  أَ   َضوَّ
أَْي َحاَد َعْنُه
ُؤ ٌل) [™et-te∂avvu] اءتََّضوُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Taht-ı ziyâda olanı temâşa için alar-
gada bir karanu mahalde durup bakmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَ َزْيٌد ِإَذا أََقاَم ِفي ظُْلَمٍة  َتَضوَّ
ِلَيَرى ِبَضْوِء النَّاِر أَْهَلَها
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FASLU’‰-‰Â™İ’L-MÜHMELE 
)َفْصُل الطَّاِء اْلُمْهَمَلِة(

]ط أ ط أ[
-vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [e†-†a™†a™at] اءطَّأأَطأَُة
ninde) Başı aşağı eğmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَخَفَضُه َطاَمَنُه  ِإَذا  َرْأَسُه  -Ve atı aş َطْأَطأَ 
tırmak yâ seğirtmek için üzengi ile yâhûd 
uyluklarıyla tepip dürterek tahrîk eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَحَزُه ِإَذا  َفَرَسُه   َطْأَطأَ 
ِلْلُحْضِر َكُه  َوَحرَّ -Ve at seğirtirken açıl ِبَفِخَذْيِه 
mak için dizgini gevşetip dizgin tutan elini 
yelesine doğru salıvermek ma¡nâsınadır; 
ْكِض ْحَضاِر َوالرَّ َيَدُه ِباْلِعَناِن ِإَذا أَْرَسَلَها ِبِه ِلْلِ  Ve َطْأَطأَ 
bezl ve infâk-ı mâlda sür¡at ve mübâlâga 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َطْأَطأَ ِفي َماِلِه 
ِإَذا أَْسَرَع ِإْنَفاَقُه َوَباَلَغ

َُ -veznin [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [™e†-†a†a™tu] اءتََّطأأطُ
de) Baş, aşağıya eğilmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ََطْأَطأَ َرْأَسُه َفَتَطْأَطأ
 (vezninde [selsâl] َسْلَساٌل) [™e†-†a™†â] اءطَّأأَطاُء
Şol obruk ve isik ve alçak yere denir ki 
içinde olan şahs pinhân olup görünme-
ye; yukâlu: َحَجَبُه الطَّْأَطاُء َفَلْم أََرُه َوُهَو اْلُمْنَهِبُط ِمَن 
 Ve kıvrımı kısa, yerden الَْرِض َيْسُتُر َمْن َكاَن ِفيِه
yapma alçak deveye denir.

]ط ب أ[
أَُة  â’nın [fethi] ve bâ’nın†) [e†-†ab™et] اءطَّبأ
sükûnuyla) Sirişt ve fıtrat ve halîka 
ma¡nâsınadır, gerek kerîm ve gerek le™îm 
olsun; yukâlu: ِبِه َطْبأَةٌ َكِريَمٌة أَْوَلِئيَمٌة أَْي َخِليَقٌة

]ط ث أ[
ُء -â’nın fethi ve &â-yı müsel†) [™&e†-†a] اءطَّثأ
lesenin sükûnuyla) Çocuklar çelik çomak 
oyunu oynamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِباْلُقَلِة َلِعَب  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َطْثًئا  ِبيُّ  الصَّ  Ve َطَثأَ 

َيأَةٌ  Susuz beyâbâna denir ki [ahye™et∂] َضبأ
çöl ta¡bîr olunur. Ve 

َيأََتاِن  (tesniye bünyesiyle) [ahye™etân∂] َضبأ
İki şi¡b adıdır ki Serât ardından gelirler.

َيأَُة بأ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [e∂-∂ahye™et] اءضَّ
vezninde) Bir nesneyi muhkem ve üstüvâr 
eylemeyip süst ve gevşek eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَلْم َضُه  ِإَذا َمرَّ أَْمَرُه   َضْهَيأَ 
يُْحِكْمُه
َضاَهأَُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu∂âhe™et] اءأ
vezninde) ٌُمَضاَهاة [mu∂âhât] lafzında lügat-
tir ki bir nesneye müşâbih ve müşâkil ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َضاَهأَُه ُمَضاَهأًَة أَْي 
-Ve rıfk u sühûletle mu¡âmele eyle َضاَهاُه
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َضاَهأَ ِبِه ِإَذا َرَفَق ِبِه

]ض ي أ[
ِيَئُة -vez [tecribet] َتْجِرَبٌة) [et-ta∂yi™et] اءتَّضأ
ninde) Hatunun evlâdı çok olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َتْضِيَئًة  اْلَمْرأَُة   َضيَّأَِت 
 Lâkin bunda ma¡rûf olan, nûn ve َكثَُر َوَلُدَها
tahfîfle ََضَنأ ¡unvânında olmaktır, niteki 
zikr olundu.
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ve sitâyişte mübâlaga ve ifrât eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْطَرأَُه ِإَذا َباَلَغ ِفي َمْدِحِه
أَُة َأ  â’nın zammı ve râ’nın†) [e†-†ur™et] اءطُّ
sükûnuyla) Zikr olunan َطْرٌء [†ar™] ve طُُروٌء 
[†urû™] ma¡nâlarından ismdir; bir şey™in 
bagteten bir uğurdan zuhûru hâletine de-
nir; ve minhu yukâlu: ْيِل أَْي ُدْفَعُتُه طُْرأَُة السَّ

]ط س أ[
 (â’nın ve sîn’in fethiyle†) [™e†-†ase] اءطََّسأُ
ve

ُء -Toh(sîn’in sükûnuyla) [™e†-†as] اءطَّسأ
me ve imtilâ olmak, ¡alâ-kavlin yağlı 
ve çerb ta¡âm yemekle bıkıp tiskinmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ًَطَسأ َوَطَسأَ  ُجُل  الرَّ  َطِسَئ 
َسِم اِبِع َوالثَّاِلِث ِإَذا اتََّخَم أَْو ِمَن الدَّ  َوَطْسًئا ِمَن اْلَباِب الرَّ
Ve utanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمْنُه  َطَسأَ 
أَِياْسَتْحَيا
 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™e†-†asî] اءطَِّسيُء
Ta¡âmdan imtilâ olmuş yâhûd bıkıp tis-
kinmiş kişiye denir.

َساُء  (hemzenin kesriyle) [™el-i†sâ] اإِلطأ
Ta¡âmdan imtilâ ettirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبُع أَْيأَْتَخَمُه أَْطَسأَُه الّشِ
-İmtilâ olmuş yâhûd bık [e†-†âsi™et] اءطَّاِاَئُة
kın mi¡deye denir; tekûlu: أَْي َطاِسَئٌة   َنْفِسي 
َسِم ُمتَِّخَمٌة أَْو ِمَن الدَّ

]ط ش أ[
أَُة  â’nın zammı ve şîn-i†) [e†-†uş™at] اءطُّشأ
mu¡cemenin sükûnuyla) ve

) [e†-†uşe™et] اءطَُّشأَُة -veznin [humezet] ُهَمَزةٌ
de) Zükâm ¡illetine denir. Ve aslâ bir işe 
yaramayan ¡âciz ve sakîl ve tutkun kimse-
ye denir; yukâlu: ٌَّرُجٌل طَُشأَةٌ أَْي َفْدٌم َعِيي
َشاُء  (hemzenin kesriyle) [™el-i†şâ] اإِلطأ
Zükâm ¡illetine uğramak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكاُم ُجُل ِإَذا أََصاَبُه الزُّ أَْطَشأَ الرَّ

insân, cevfinde olan fadalâtı iz¡âc ve ihrâc 
eylemek ma¡nâsınadır, gerek teberrüz ve 
gerek kay™ ve istifrâg ile olsun; yukâlu: ََطَثأ 
ُجُل أَْي أَْلَقى َما ِفي َجْوِفِه الرَّ

]ط ر أ[
ُء َأ  â’nın fethi ve râ’nın†) [™e†-†ar] اءطَّ
sükûnuyla) ve

وُء َُ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™e†-†urû] اءطُّ
Bir kimse bir yerden gelivermek, ¡alâ-
kavlin nâgehânî çıkagelmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َطَرأَ ُفالٌَن َعَلى اْلَقْوِم َطْرًءا َوطُُروًءا ِمَن اْلَباِب 
َفْجأًَة ِمْنُه  َعَلْيِهْم  َخَرَج  أَْو  َمَكاٍن  ِمْن  أََتاُهْم  ِإَذا   الثَّاِني 
َكاْلُعَلَماِء َوالطَُّرآُء  اِء  َكاْلُقرَّ اُء  الطُّرَّ  Bu cihetle َوُهُم 
gurebâya dahi طَُرآُء [†ura™â™] ıtlâk olunur.

اَءُة ََ -veznin [se√âbet] َسَحاَبٌة) [e†-†arâ™et] اءطَّ
de) ve

اُء ََ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [™e†-†arâ] اءطَّ
Bir nesne ter ü tâze olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيُء َطَراَءًة َوَطَراًء ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس  َطُرَؤ الشَّ
ِضدُّ َذِوَي
يُء َِ  Ter (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™e†-†arî] اءطَّ
ü tâze şey™e denir; pejmürde mukâbilidir; 
yukâlu: ُن الطََّراَءِة َشْيٌء َطِريٌء أَْي َبّيِ

آِنيُّ َأ ) [e†-†ur™âniyy] اءطُّ  [fur…âniyy] ُفْرَقاِنيٌّ
vezninde) Geldiği yer ma¡lûm olmayan 
nesneye denir; yukâlu: َحَماٌم طُْرآِنيٌّ أَْي الَ يُْدَرى 
أََتى َحْيُث   [ur™ân‰] طُْرآُن Ve ¡inde’l-ba¡z ِمْن 
bir dağ adıdır ki onda güvercin kuşu 
kesîr olur. Nisbetinde ٌّطُْرآِني  amâm√] َحَماٌم 
‰ur™âniyy] denir. Ve 

آِنيُّ َأ  Yola denir, tarîk [ur™âniyy†] طُ
ma¡nâsına. Ve münker ve ¡azîm olan emre 
ıtlâk olunur; ve minhu yukâlu: َكالٌَم  َهَذا 
طُْرآِنيٌّ أَْي ُمْنَكٌر
 Dâhiye ve belâya ıtlâk [e†-†âri™et] اءطَّاِرئَُة
olunur, nâgehânî zuhûr eylediği için.

اُء ََ  Medh (hemzenin kesriyle) [™el-i†râ] اإِلطأ
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]ط ل أ[
 â’nın zammı ve lâm’ın†) [™e†-†ullâ] اءطُّالَُّء
teşdîdiyle) Kurumuş kan üzere olan pul 
pul kabuğa denir; ِم  [işretu’d-dem…] ِقْشَرُة الدَّ
ma¡nâsına. Mü™ellif bunu mu¡tel bâbında 
dahi zikr eylemiştir.

]ط ل ش أ[
ِلنأَشاُء  [i…¡insâs] ِإْقِعْنَساٌس) [™el-i†linşâ] اإِلطأ
vezninde) Göçmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َل ِمْن َمْنِزٍل ِإَلى َمْنِزٍل ُجُل ِإَذا َتَحوَّ ِإْطَلْنَشأَ الرَّ

]ط ل ف أ[
أُ َّ -semen] َسَمْنَدٌل fâ’yla) [™e†-†alenfe] اءطََّلنأ
del] vezninde) Çok sözlü, kesîrü’l-kelâm 
kimseye denir.

اُء َّ ِلنأ -vez [™islin…â] ِإْسِلْنَقاٌء) [™el-i†linfâ] اإِلطأ
ninde) Yere yapışmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبالَْرِض َلِزَق  ِإَذا  ُجُل  الرَّ -Ve min ِإْطَلْنَفأَ 
hu yukâlu: َناِم السَّ أَْي الَِصُق  َرِف  الشَّ ُمْطَلْنِفُئ   َجَمٌل 
ya¡nî hörgücü sivri olmayıp basık ve yas-
tım deve demektir.

]ط ن أ[
ُء نأ  â’nın kesri ve nûn’un†) [™e†-†in] اءطِّ
sükûnuyla) Bakiyye-i hayât ve huşâşe-i 
rûh ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي ِبِطْنِئِه   َتَرْكُتُه 
-Ya¡nî “Onu hayâttan henüz ra ِبُحَشاَشِة َنْفِسِه
mak kalmış iken bırakıp geldim.” Ve 

ٌء  Hâne ve menzil ve döşeme ve [™in†] ِطنأ
bisât ma¡nâlarınadır. Ve ِباْلَهَوى  meyl] َمْيٌل 
bi’l-hevâ] ya¡nî heves ve hevâya meyl ile 
muktezâ-yı nefs-i emmâreye tâbi¡ olmağa 
denir; yukâlu: ِباْلَهَوى اْلَمْيُل  أَِي  ْنُء  الطِّ َخالَُّه   َما 
Ve arz-ı beyzâ™ ya¡nî nebâtât cinsinden 
hâlî kır yere denir. Ve ravza ve çemen-zâr 
ve mergzâra denir. Ve sû-i zan ve rîbet 
ve töhmet ma¡nâsınadır. Ve maraz ve dâ™ 
ma¡nâsınadır. Ve havuzda kalan su ba-

ُء  â’nın fethi ve şîn’in†) [™e†-†aş] اءطَّشأ
sükûnuyla) Cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َطَشأَ اْلَمْرأََة ِإَذا َجاَمَعَها

]ط ف أ[
وُء ُّ -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™e†-†ufû] اءطُّ
de) Âteş ve çerâg makûlesi sönmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن طُُفوًءا  النَّاُر   َطِفَئِت 
اِبِع ِإَذا َذَهَب َلَهُبَها اْلَباِب الرَّ
اُء َّ ِط  طُُفوٌء (vezninde ِإْنِفَعاٌل) [™el-in†ifâ] اإِلنأ
[†ufû™] ma¡nâsınadır; yukâlu: النَّاُر  ِإْنَطَفأَِت 
ِبَمْعَنى َطِفَئْت
اُء َّ -Sön (hemzenin kesriyle) [™el-i†fâ] اإِلطأ
dürmek ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْطَفْأُت النَّاَر أَْي 
أَْخَمْدتَُها
َِ ُأ َب اءأ ُئ  ِّ -Berdü’l [mu†fi™u’l-cemr] ُمطأ
¡acûz ve husûm ta¡bîr olunan eyyâm-ı 
ma¡hûdenin beşinci yâhûd dördüncü gü-
nüdür ki şiddet-i bürûdeti, ocakta ve man-
galda âteş közlerini itfâ eder.

ِف ضأ ََّ اء ُئ 
ِّ  râ’nın fethi) [mu†fi™u’r-ra∂f] ُمطأ

ve ∂âd’ın sükûnuyla) Âfet ve dâhiyeye 
ıtlâk olunur, َرْضٌف [ra∂f] bâdiyede harâret-i 
şems ile âteş gibi kızgın taşa denir; yukâlu: 
اِهَيِة ْضِف أَِي الدَّ َرَماُه اهللُ ِبُمْطِفِئ الرَّ
ِف ضأ ََّ اء َئُة  ِّ -Şol çer [mu†fi™etu’r-ra∂f] ُمطأ
viş yağı kıt¡asıdır ki kızgın taş üzere vaz¡ 
olunsa eriyip harâretini izâle eder ola. Ve 
şol yılana ıtlâk olunur ki be-gâyet zehr-
nâk olmakla kızgın taş üzere gezip yürüse 
zehri o taşın harâretini itfâ eder ola.

]ط ف ش أ[
َشأُ نأ َّ  fâ™ ve şîn-i mu¡ceme) [™e†-†afenşe] اءطَّ
ile َسَمْنَدٌل [semendel] vezninde) Za¡îf ve 
nâ-tüvân kimseye denir. Ve za¡îfü’l-basar 
kimseye denir.



ُء اءطَّوأ 199BÂBU’L-HEMZE

وِح ْنَء َوَبِقيََّة الرُّ  Ya¡nî “O, bir yılandır ki تُْبِقى الطِّ
semmü’s-sâ¡a ve def¡iyyü’t-te™sîr olmak-
la soktuğu kimseyi fi’l-hâl helâk eder.” 
Bakiyye-i rûh ma¡nâsına olan ِطْنٌء [†in™] 
lafzından me™hûzdur ve bunlar mu¡telde 
lügatlerdir.

]ط و أ[
-veznin [â¡at†] َطاَعٌة) [e†-†â™et] اءطَّاَءُة
de) Mer¡â-yı ba¡îde denir. Ve siyâh ve 
müte¡affin balçığa denir.

ُء ٌد) [™e†-‰ayyi] اءطَّّيِ -vez [seyyid] َسّيِ
ninde) Yemen’de bir kabîlenin pede-
ri ismidir ki kabîle-i merkûme onunla 
müştehirdir; a¡zam-ı kabâ™il-i ¡Arabdır, 
◊âtim o kabîledendir. Zikr olunan ٌَطاَءة 
[†â™et] mâddesinden me™hûzdur ba¡îdü’l-
merâ¡î olmak hasebiyle yâhûd ”َطاَء-َيطُوُء“ 
mâddesinden me™hûzdur ki gidip gel-
mek, teredddüd ma¡nâsınadır; yukâlu: َطاَء 
ُجُل َيطُوُء َطْوًءا ِإَذا َذَهَب َوَجاَء  َطاِئيٌّ Nisbetinde الرَّ
[†â™iyy] denir hilâf-ı kıyâs üzere, zîrâ kıyâs 

ِئيٌّ ِعيٌّ olmaktır [ayyi™iyy†] َطّيِ  [ayyi¡iyy†] َطّيِ
vezninde, yâ-yı ûlâ-yı sâkineyi gayr-i 
kıyâs üzere hazf edip yâ-yı sâniyeyi elif’e 
kalb eylediler; zîrâ kıyâsta sevâkin kalb 
olunmaz. Cevherî vehmine mebnî kalbi, 
hazf üzere takdîm eyledi.

 Bu (vezninde [anât…] َقَناةٌ) [e†-†a™ât] اءطَّآُة
dahi siyâh balçığa denir; ٌَحْمأَة [√am™et] 
ma¡nâsına.

ُء  â’nın zammı vâv’ın†) [™e†-†av] اءطَّوأ
sükûnuyla) Gitmek, ¡alâ-kavlin ırak git-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: الَْرِض ِفي   َطاَء 
َذَهاِبِه ِفي  أَْبَعَد  أَْو  َذَهَب  أَْي  َيَخاُف  َكَخاَف  -An¡ َيَطاُء 
karîb bâb-ı evvelden beri öte gidip gelmek 
ve olta çalmak ma¡nâsına da geldiği zikr 
olundu.

kiyyesine denir. Ve yırtıcı cânverler şikâr 
eylemek için sayyâdların ُزْبَيٌة [zubyet] tar-
zında ittihâz eyledikleri çukura denir. Ve 
 zâ’nın zammıyla arslan saydı [zubyet] ُزْبَيٌة
için hafr olunan çukurdur. Ve 

ٌء  ;Harâreti zâ™il olmuş küle denir [™in†] ِطنأ
 ma¡nâsına. Ve zinâ [remâd hâmid] َرَماٌد َهاِمٌد
ve fücûr ma¡nâsınadır. Ve taştan çevrilmiş 
koyun ve deve ağılına denir. Ve himmet 
ma¡nâsınadır; ْنِء الطِّ  َبِعيُد [™ba¡îdu’†-†in] َبِعيُد 
ِة .demektir [ba¡îdu’l-himmet] اْلِهمَّ
 Ziyâdesiyle (fethateynle) [™e†-†ane] اءطََّنأُ
susuzluktan dalak böğre yapışmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َطِنَئ اْلَبِعيُر َطَنًئا ِمَن اْلَباِب 
اِبِع ِإَذا َلِزَق ِطَحالُُه ِبَجْنِبِه  Ve şerm ve hayâdan الرَّ
nâşî derûnda olan muzmeri izhâr eyleme-
yip tevkîf ve izmâr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َيْسَتْحِيي َشْيٌء  َصْدِرِه  ِفي  َكاَن  ِإَذا  ُفالٌَن   َطِنَئ 
أَْن يُْخِرَجُه
ُء  â’nın fethi ve nûn’un†) [™e†-†an] اءطَّنأ
sükûnuyla) Utanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َطْنًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا اْسَتْحَيا َطَنأَ الرَّ
-keli [™tâni] َطاِنئٌ (fetehâtla) [e†-†ane™et] اءطََّنأَُة
mesinin cem¡idir; ٌُزَناة [zunât] ma¡nâsınadır 
ki َزاِني [zânî] kelimesinin cem¡idir. ِطْنٌء 
[†in™] kelimesi, zinâ ma¡nâsına geldiği zikr 
olunmuştur.

َناُء -Yur (hemzenin kesriyle) [™el-i†nâ] اإِلطأ
da ve konağa yönelmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَمْنِزِل ِإَلى  َماَل  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Meyl أَْطَنأَ 
ve himmet ma¡nâlarından me™hûzdur. 
Kezâlik su içmek için havuz tarafına meyl 
eylese ُجُل  derler ve ta¡b ve fütûrdan أَْطَنأَ الرَّ
nâşî nevm ve istirâhat için bisâta meyl ey-
lese ُجُل  derler. Ve أَْطَنأَ الرَّ

َناٌء طأ ٌِ  [i†nâ™] Bedende ramak-ı hayât ibkâ 
eyleme[me]k ma¡nâsınadır; ve minhu 
yukâlu: َال أَْي  َصاِحُبَها  َيِعيُش  الَ  أَْي  تُْطِنُئ  الَ   َحيٌَّة 
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FASLU’ª-ªÂ™İ’L-MU¡CEME 
)َفْصُل الظَّاِء اْلُمْعَجَمِة(

]ظ أ ظ أ[
-veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [e@-@a™@a™et] اءظَّأأَظأَُة
de) ve

 (vezninde [selsâl] َسْلَساٌل) [™e@-@a™@â] اءظَّأأَظاُء
Teke keçiye aşmak hengâmında bağırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َظْأَظأَ التَّْيُس َظْأَظأًَة َوَظْأَظاًء 

َنبَّ  Ve üst dudağı yarık olan yâhûd ön ِإَذا 
dişleri olmayan kimse, hurûfları hakkı 
üzere ta¡yînden kâsır olmakla fehm olun-
maz derecesinde genzine çalarak tekellüm 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: الَْعَلُم  َظْأَظأَ 
َوالَْهَتُم ِإَذا َتَكلََّما ِبَكالٍَم الَ يُْفَهُم َوِفيِه ُغنٌَّة

]ظ ب أ[
أَُة  â’nın fethi ve bâ’nın@) [e@-@ab™et] اءظَّبأ
sükûnuyla) Sırtlan ve yeleli kurt ta¡bîr 
olunan cânverin dişisidir, َضُبٌع َعْرَجاُء [∂abu¡ 
¡arcâ™] ma¡nâsına. Asl nüshada vâki¡ اَْلَعْرَجاُء 
[el-¡arcâ™] kelimesi sıfat-ı kâşifedir, yürü-
yüşünde ¡arec olduğuna binâ™en.

]ظ ر أ[
ُء َأ  â’nın fethi ve râ’nın@) [™e@-@ar] اءظَّ
sükûnuyla) Donmuş suya denir, mâ-i mü-
tecemmid ma¡nâsına ki buz olacaktır. Ve 
şiddet-i berdden kupkuru olmuş toprağa 
denir.

]ظ م أ[
ُء  â’nın fethi ve mîm’in@) [™e@-@am] اءظَّمأ
sükûnuyla) ve
أُ َُ ve (fethateynle) [™e@-@ame] اءظَّ

اُء َُ  (vezninde [selâm] َسالٌَم) [™e@-@amâ] اءظَّ
ve

أَةٌ ُأ -veznin [ra√met] َرْحَمٌة) [e@-@am™et] اءظَّ

 â’nın zammı ve†) [e†-†û™iyy] اءطُّوِئيُّ
hemze’nin kesri ve yâ’nın teşdîdiyle) 
Muhâtab olmağa sâlih kimseye ıtlâk 
olunur; َطْوٌء [†av™] ve َذَهاٌب [≠ehâb] 
ma¡nâsındandır; yukâlu: اِر طُوِئيٌّ أَْي أََحٌد َما ِبالدَّ

َُ  (vezninde [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [™e†-†etâyu] اءتََّطايُ
Narh ziyâde pahaya çıkmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َغَلْت ِإَذا  الَْسَعاُر   َتَطاَيأَْت Aslı َتَطاَءِت 
[†e†âye™et] idi.
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yere denir.

اَءُة َُ -vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [e@-@amâ™et] اءظَّ
ninde) Bir kimse bed-hûy ve bed-mizâc 
ve denî-tabî¡at olmakla rüfekâ™ ve müşârik 
ve hem-demlerine insâf ve ri¡âyeti kalîl 
ve zindegânî ve mu¡âşereti kelîl olmak 
hâletine ıtlâk olunur, gûyâ ki kendi reyyân 
olup onları teşne-leb-i terk ve harâret-i 
renc ü gadr ile mahrûretü’l-ekbâd eder; 
tekûlu: أَْعَجَبْتِني َظَماَءُة ُفالٍَن أَْيُسوُء ُخُلِقِه َولُْؤُم َضِريَبِتِه 
َوِقلَُّة ِإْنَصاِفِه ِلُمَخاِلِطيِه
آى ُأ  (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [e@-@am™â] اءظَّ
Şol rüzgâra ıtlâk olunur ki be-gâyet serd 
ve ıssı ve yâbis esip aslâ rutûbet ve tenfîs 
ve mülâyemeti olmaya; yukâlu: َظْمآى  ِريٌح 
َنٍة ةٌ َعْطَشى َغْيُر َلّيِ أَْي َحارَّ

ِئيُّ َُ ظأ َُ ) [el-ma@me™iyy] اءأ -mevle] َمْوَلِويٌّ
viyy] vezninde) Mâ-i matar ile saky olu-
nan mezrû¡a denir; ٌَّمْسَقِوي [mes…aviyy] 
mukâbilidir ki akar su ile saky olunan 
mezrû¡dur. Ve işbu َُّمْظَمِئي [ma@me™iyy] ve 

-ke َسًقى ve َظَمأٌ ,lafzları [mes…aviyy] َمْسَقِويٌّ
limelerinden masdar-ı mîmîlerdir, yâ’ları 
nisbiyyedir.

اُء َُ -Su (hemzenin kesriyle) [™el-i@mâ] اإِلظأ
satmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْظَمأَُه أَْي َعطََّشُه 
Ve atı tadmîr eylemek ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur ki bir mahall-i ba¡îde ılgar yâhûd 
çapula gidecek oldukta çend rûz akdem 
atın yemini ve suyunu tedrîcle taklîl edip 
ve her bâr gezdirerek tavından düşürüp 
harbî eylemekten ¡ibârettir, yarandırmak 
ta¡bîr olunur; yukâlu: َرُه أَْظَمأَ اْلَفَرَس ِإَذا َضمَّ
َئُة ُِ -veznin [tef¡ilet] َتْفِعَلٌة) [et-ta@mi™et] اءتَّظأ
de) ِإْظَماٌء [i@mâ™] ma¡nâlarınadır; yukâlu: 
أَُه َتْظِمَئًة ِإَذا َعطََّشُه َرُه ve َظمَّ أَ اْلَفَرَس ِإَذا َضمَّ َظمَّ
اُء َُ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [™e@-@imâ] اءظِّ
 kelimesinin cem¡idir ki zikr [™ami@] َظِمٌئ

de) Susamak, ¡alâ-kavlin pek susamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَظَمًئا َظْمًئا  ُجُل  الرَّ  َظِمَئ 
اِبِع ِإَذا َعِطَش أَْو أََشدُّ اْلَعَطِش  َوَظَماًء َوَظْمأًَة ِمَن اْلَباِب الرَّ
Ve bir nesneye müştâk ve ârzû-mend ol-
mak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
َظِمَئ ِإَلْيِه أَِياْشَتاَق
ُء مأ

-Zikr olu (â’nın kesriyle@) [™e@-@im] اءظِّ
nan ma¡nâlardan ismdir; susuzluk hâletine 
denir. Ve ârzû ve iştiyâk ma¡nâsına olur. 
Ve 

ٌء -Deve kısmının bir kerre su iç [™im@] ِظمأ
tikten sonra yâhûd suya götürüldükten 
sonra ikinci def¡ası meyânında mümtedd 
olan zamâna ıtlâk olunur ki o vakte kadar 
susuzluğu müddettir. Ba¡zı üç ve dört gün-
de bir suvarılıp ve kimi beş ve altı günde 
ve on güne kadar i¡tiyâd ederler. Ve 

َحَياِة اءأ ُء   Hîn-i vilâdetten [im™u’l-√ayât@] ِظمأ
mevte kadar mümtedd olan zamâna ıtlâk 
olunur; ve mine’l-evveli’l-meselu: َبِقَي  “َما 
اْلِحَماِر” ِظْمُء  ِإالَّ   Ya¡nî “Onun zamân-ı ِمْنُه 
hayâtından hemân ân-ı yesîr kalmıştır”, 
zîrâ devâbb nev¡inde hımârdan çabuk su-
sayan hayvân yoktur.

ُئ ُِ ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [™e@-@ami] اءظَّ

آُن ُأ  (vezninde [a†şân¡] َعْطَشاُن) [e@-cân] اءظَّ
Susuz, teşne kişiye denir, mü™ennesi َظْمآَنٌة 
[@am™ânet]tir (َسْكَراَنٌة [sekrânet] vezninde. 
Cem¡leri ِظَماٌء [@imâ™]dır @â’nın kesriyle. 
Bunda @â’nın zammıyla da câ™izdir, lâkin 
nâdirdir.

اُء َُ ظأ ُِ -veznin [mi¡†âş] ِمْعَطاٌش [™el-mi@mâ] اءأ
de ve mürâdifidir ki susuz develer sâhibi 
kişiye denir; gûyâ ki develerinin susuzlu-
ğuna kendisi âlet olmuştur; yukâlu: َرُجٌل 
ِمْظَماٌء أَْيِمْعَطاٌش َيْعِني ُذو ِإِبٍل ِعَطاٍش
أُ َُ ظأ َُ -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [™el-ma@ma] اءأ
de) İsm-i mekândır, susayıp susuz kalacak 
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FASLU’L-¡AYNİ’L-MÜHMELE 
)َفْصُل اْلَعْيِن اْلُمْهَمَلِة(

]ع ب أ[
ُء  ayn’ın kesri ve bâ’nın¡) [™el-¡ib] اءأِعجأ
sükûnuyla) Yüke denir, ِحْمٌل [√iml] 
ma¡nâsına. Ve mutlakan ağır nesneye 
denir. Ve yük dengine denir; ِعْدٌل [¡idl] 
ma¡nâsına. Ve misl ü nazîr ma¡nâsınadır; 
bu ma¡nâda ¡ayn’ın fethiyle de câ™izdir.

ُء  Güneşin (ayn’ın fethiyle¡) [™el-¡ab] اءأَعجأ
ziyâ™ ve pertevine denir; yukâlu: َرأَْيُتُه ِبَعْبِء 
ِبِضَياِئَها أَْي  ْمِس  َكَدٍم :ve yukâlu الشَّ  Ya¡nî َعٌب 
ma¡nâ-yı mezbûrda mu¡tel olarak َعْبٌو 
[¡abv] dahi lügattir; َدٌم [dem] ve َيٌد [yed] 
gibi; âhiri iskât olunup ْمِس -abu’ş¡] َعُب الشَّ
şems] dahi denir.

ُء  kezâlik ¡ayn’ın fethi ve) [™el-¡ab] اءأَعجأ
bâ’nın sükûnuyla) Bir nesneyi düzüp ko-
şup hâzır u âmâde eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َعْبًئا  َوالَْمَر  اْلَمَتاَع   َعَبأَ 
 Ve ¡askeri, yoluyla yasayıp tertîb ve َهيَّأَُه
techîz eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََعَبأ 
َزُه ِإَذا َجهَّ  Ve dühn ve tîb makûlesinin اْلَجْيَش 
eczâlarını terkîble ¡amele getirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصَنَعُه ِإَذا  يَب  الطِّ  َعَبأَ 
 :Ve iş işlemek ma¡nâsınadır; tekûlu َوَخَلَطُه
أَْصَنُع َما  أَْي  ِبِه  أَْعَبأُ   Ve kayırmak, mübâlât َما 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َما أَْعَبأُ ِبُفالٍَن أَْي َما أَُباِلي
ِبَئُة  (vezninde [tef¡ilet] َتْفِعَلٌة) [et-ta¡bi™et] اءتَّعأ
ve

ِبيُء -veznin [tef¡îl] َتْعِفيٌل) [™et-ta¡bî] اءتَّعأ
de) َعْبٌء [¡ab™] ile iki ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdiftir; yukâlu: أَ اْلَمَتاَع َوالَْمَر َتْعِبَئًة َوَتْعِبيًئا  َعبَّ
َزُه :ve yukâlu ِإَذا َهيَّأَُه أَ اْلَجْيَش ِإَذا َجهَّ  Bunlarda َعبَّ
mu¡tel dahi lügattir.

َعَباُء ve (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [™el-¡abâ] اءأ

olundu. Bu ma¡nâdandır ki ¡Arablar bir 
atın gövdesinde olan aşıkları ve en ve 
oynak yerleri etli ve rutûbetli olmayıp 
kezâlik süst ve sölpük olmayıp metîn ve 
müstahkem olsa; َلِظَماٌء اْلَفَرِس  َهَذا  ُفُصوَص   ِإنَّ 
derler; َلْيَسْت ِبَرِهَلٍة َلِحيَمٍة ma¡nâsına, zîrâ per-
verde olan şehrî atları dâ™imâ perverişle 
gövdesi lahîm ve mefâsıl ve a¡zâsı süst 
olup Tatar ve Bedevî ve ¡askerî tâ™ifesinin 
atları vasf-ı mezbûr üzere olmakla her ne 
kadar mesâfe-i ba¡îdeye ılgar eylese, aslâ 
vehn ve fütûr ile fürû-mânde olmazlar.

]ظ ي أ[ - ]ظ و أ[
أَُة  â’nın fethi ve vâv’ın@) [e@-@av™et] اءظَّوأ
sükûnuyla) Ahmak ve sebük-magz kişiye 
denir.

أَُة  â’nın fethi ve yâ’nın@) [e@-@ay™et] اءظَّيأ
sükûnuyla) ٌَظْوأَة [@av™et] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُهَو َظْوأَةٌ َوَظْيأَةٌ أَْي أَْحَمُق
ِييُء  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [™et-ta@yî] اءتَّظأ
Bir kimseyi magmûm ve mükedder eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه َظيَّأَُه َتْظِييًئا ِإَذا َغمَّ
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ma¡lûmdur.

أأُو ََ ِعنأ  Bu dahi cür™et (hâsız) [el-¡inde™v] اءأ
ve ikdâm sâhibi kimseye denir; yukâlu: ُهَو 
ِعْنَدْأٌو َوِعْنَدْأَوةٌ أَْي ُمْقِدٌم َجِريٌء

َعَباَءُة  Yünden ma¡mûl (hâ’yla) [el-¡abâ™et] اءأ
ma¡rûf libâstır ki Türkîde aba ta¡bîr olunur; 
hırka-i sûfiyye ve cübbe-i peşmîneden 
¡ibârettir. Ve 

-Ah (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [™abâ¡] َعَباٌء
mak ve sakîl ve nâdân ve nâtırâş kimseye 
ıtlâk olunur. Cem¡i ٌأَْعِبَئة [a¡bi™et] gelir; ٌأَْجِوَبة 
[ecvibet] vezninde; yukâlu: ُهَو َعَباٌء أَْي أَْحَمُق 
َثِقيٌل َوِخٌم
َبأَُة عأ ُِ -vez [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-mi¡be™et] اءأ
ninde) Hayz paçavrasına denir.
َبأُ عأ َُ  (vezninde [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [™el-ma¡be] اءأ
Tarîk ve mezheb ma¡nâsınadır; yukâlu: َال 
يُْعَرُف َمْعَبُؤُه أَْي َمْذَهُبُه
ِتَباُء -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-i¡tibâ] اإِلعأ
de) Namâzsız olan hatun bez tutunmak 
ma¡nâsınadır; ِإْحِتَشاٌء [i√tişâ™] gibi; yukâlu: 
ِإْعَتَبأَِت اْلَحاِئُض ِإَذا اْحَتَشْت

]ع د أ[
أأَوُة ََ ِعنأ  ِفْنَعْلَوةٌ ayn’ın kesriyle¡) [el-¡inde™vet] اءأ
[fin¡alvet] vezninde) Bir husûs çetin ve pa-
çarız ve dolaşık ve pîçâpîç olmak hâletine 
denir; ُعْسٌر [¡usr] ve ٌِإْلِتَواء [iltivâ™] ma¡nâsına. 
Ve firîb ve fend ve hadî¡a ma¡nâsınadır. Ve 
gılzat ve cefvet ma¡nâsınadır ki bir nesne 
kalın ve kaba ve yakışıksız ve bî-üslûb u 
endâm olmaktan ¡ibârettir. Ve cür™et ve 
ikdâm sâhibi adama denir. Ve keyd ve 
mekr ma¡nâsınadır. Ve ulu beliyyeye de-
nir َواِهي  ;ma¡nâsına [edhe’d-devâhî] أَْدَهى الدَّ
ve minhu’l-meselu: ”ٌيَقِتَك َلِعْنَدْأَوة  “ِإنَّ َتْحَت ِطّرِ
ve يَقٌة -â’nın ve râ-yı müşedde† [irrî…at†] ِطّرِ
denin kesriyle, sükûn ve sükût ve rehâvet 
ma¡nâsına olmakla “Senin böylece epsem 
ve hamûş durman tehî değildir, elbette 
zımnında bir mekr ve dâhiye ihdâs edece-
ğin derkârdır” demektir, madreb-i mesel 
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ِقْشٌر َلَها  َوَلْيَس  َباَضْتَها  أَْي  ِبَبْيَضِتَها  َجاَجُة  الدَّ  َغْرَقأَِت 
 ibâretiyle tefsîr eylemekle miyâne-i¡ َياِبٌس
kelâmeyni mahall-i ta¡âruz olduğu gayr-i 
setîrdir.

FASLU’L-∏AYNİ’L-MU¡CEME 
)َفْصُل اْلَغْيِن اْلُمْعَجَمِة(

]غ أ غ أ[
اُء ََ ََأأ  Avâhik-i cebeliyye¡ [™el-πâ™πâ] اءأ
âvâzelerine denir. Ve َعَواِهُق [¡avâhi…] َعْوَهٌق 
[¡avha…] lafzının cem¡idir; dağ kırlangı-
cına ve gammâz karga dedikleri kargaya 
denir; tekûlu: اْلَعَواِهِق َصْوَت  أَْي  اْلَغْأَغاَء   َسِمْعُت 
ُة Burada اْلَجَبِليَِّة .lafzı sıfat-ı kâşifedir اْلَجَبِليَّ

]غ ب أ[
ُء ََجأ  πayn’ın fethi ve bâ’nın) [™el-πab] اءأ
sükûnuyla) Bir nesneye kasd ve mübâşeret 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َوِإَلْيِه َلُه   َغَبأَ 
َغْبًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َقَصَد

]غ ر ق أ[
َُِئ

َأ
َِ -πayn’ın ve …âf’ın kes) [™el-πir…i] اءأ

riyle) ِزْبِرٌج [zibric] vezninde) Yumurta-
nın dâhilinde beyâzına yapışık olan yuf-
kaca zara denir, ¡alâ-kavlin yumurtanın 
beyâzına denir ki ekl olunur.

أَُة ََ َأ ََ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-πar…a™et] اءأ
ninde) Yumurta tavuktan hemân zikr olu-
nan ince zar ile çıkmak ma¡nâsınadır ki 
üst kabuğu olmayıp yalnızca o zar ihâta 
eylemiş ola. Tavuğun kuvvetsizliğinden 
yâhûd âher ¡ârızadan nâşî olur; yukâlu: 
ِقيُق الرَّ ِقْشُرَها  َوَعَلْيَها  َخَرَجْت  ِإَذا  اْلَبْيَضُة   Ve َغْرَقأَِت 
tavuk vech-i mezkûr üzere yumurtlamak 
ma¡nâsınadır ki henüz kemâle varmaksı-
zın vaz¡ edip yâhûd ba¡de’l-vaz¡ burnuyla 
soymasından olur; yukâlu: َجاَجُة ِإَذا  َغْرَقأَِت الدَّ
ِبَبْيِضَها َذِلَك   [™πir…i] ِغْرِقٌئ Mü™ellif işbu َفَعَلْت 
mâddesinin hemzesini asliyye i¡tibârıyla 
burada zikr edip lâkin ”غ،ر،ق“ mâddesi 
zeylinde Cevherî’yi tahti™e ile hemze-
sinin zâ™id olduğunu imzâ ve takrîr ve 
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ki if¡âl bâbındandır; yukâlu: َيْذُكُرُه  ve َماأَْفَتأَ 
bu Temîm lügatidir. Ve bunların mâddesi 
 kelimesidir ki fâ’nın fethi ve [™fet] َفْتٌء
tâ’nın sükûnuyladır, bir nesneden ferâgat 
edip bi’l-külliyye unutmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا َنِسَيُه َواْنَقَدَع  َفِتَئ َعْنُه َفْتًئا ِمَن اْلَباِب الرَّ

اْنَكفَّ أَِي   Ve ba¡zılar ¡indinde mâdde-i َعْنَه 
mezbûre hemîn nefy ve inkâra mahsûstur, 
müsbeten isti¡mâl olunmaz, zîrâ َماَزاَل [mâ-
zâle] ve َماَبِرَح [mâ-beri√a] mürâdifi olmak 
ma¡nâ-yı nefy ile sûret-pezîr olur ve eğer 
edât-ı nefyden mücerreden zikr olunur ise 
elbette niyyette i¡tibâr olunur, hattâ ¡Arab-
lar edât-ı nefyi hazf ve niyyette takdîr ile 
isti¡mâl ederler; ve minhu kavluhu ta¡âlâ: 
 ve الية، أَْي َماَتْفَتأُ﴿َتاهلِل َتْفَتُؤا َتْذُكُر يُوُسَف﴾
-Fi¡l-i tâm mehazı olarak kır [fete™e] َفَتأَ
mak, kesr ma¡nâsınadır; yukâlu: َفَتأَُه 
َكَسَرُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن   Ve söndürmek َفْتًئا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْطَفأَُه أَْي   Bu َفَتأَُه 
ma¡nâlar İmâmü’n-nahv İbn Mâlik’ten 
menkûldür, Cem¡u’l-luπâti’l-muşkile nâm 
kitâbında îrâd ve İmâm Ferrâ’ya ¡azv u 
isnâd eylemiştir; sahîh ve savâbdır. Ebû 
◊ayyân-ı Endelüsî ve sâ™ir ba¡zı a¡lâm ga-
lat edip İbn Mâlik’i taglît eylemişlerdir. 
Menşe-i galatları mâdde-i âtiyedir ki ََفَثأ 
[fe&e™e] mâddesidir; ya¡nî &â-ı müsellese 
 mâddesinden musahhaf olmak [fe&e™e] َفَثأَ
zu¡m eylediler.

]ف ث أ[
ُء ثأ َّ -fâ’nın fethi ve &â-yı müsel) [™ &el-fe] اءأ
lesenin sükûnuyla) Gazabı def¡ ve teskîn 
eylemek ma¡nâsınadır ki ma¡nâ-yı âtîden 
me™hûzdur; yukâlu: ِمَن َفْثًئا  اَْلَغَضَب  ُفالٌَن   َفَثأَ 
َتُه َنُه َوَكَسَرُه أَْي ِحدَّ  ve اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َسكَّ

ٌء  ve [™&fe] َفثأ

-Ten (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™fu&û] ُفثُوٌء

FASLU’L-FÂ™ 
)َفْصُل اْلَفاِء(

]ف أ ف أ[
أأَفأُ َّ -vez [fedfed] َفْدَفٌد kasr ile) [™el-fe™fe] اءأ
ninde) ve

أأَفاُء َّ  (vezninde [selsâl] َسْلَساٌل) [™el-fe™fâ] اءأ
Hîn-i tekellümde fâ™ harfini çok söyle-
yen pepeyi kimseye denir; ya¡nî ıztırarî fâ 
ile tekellüme lisânı çok çok mâ™il ola ki 
iki harfte bir lisânı fâ™ harfine çalınır ola; 
yukâlu: ِفي ُمْكِثُرُه  اْلَفاِء  ُد  ُمَرّدِ أَْي  َوَفْأَفاٌء  َفْأَفأٌ   َرُجٌل 
َكالَِمِه
أأَفأَُة َّ -veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-fe™fe™et] اءأ
de) Tekellümde fâ™ harfini çok söylemek 
üzere pepeyi olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِفيِه َفْأَفأَةٌ أَْي َغَلَبُة اْلَفاِء َعَلى ِلَساِنِه

]ف ب أ[
أَُة بأ َّ  fâ’nın fethi ve bâ’nın) [el-feb™et] اءأ
sükûnuyla) Şol sağanaklı yağmurdur ki 
bir sâ¡at yağıp sonra sâkin ola, ekserî yaz 
eyyâmında olur.

]ف ت أ[
 Tâ-i fevkiyyenin harekât-ı [mâ-fete™e] َماَفَتأَ
selâsıyla ki fi’l-asl bâb-ı sâlisten ve 
râbi¡den ve hâmistendir ve bu ef¡âl-i 
nâkısadandır ki hadese delâleti meslûb 
olup hemân zamâna dâll ve haber-i 
mansûbla istiklâl ve istikmâle muhtâc 
olan ef¡âldendir; َماَزاَل [mâ-zâle] ve َماَبِرَح 
[mâ-beri√a] ma¡nâsınadır ki keynûnet-i 
dâ™imeyi mutazammındır. Ve bunda eş-
her olan, tâ’nın kesriyledir ki fi’l-asl bâb-ı 
râbi¡dendir; yukâlu: َماَفِتَئ َيْذُكُرُه أَْي َماَزاَل َيْذُكُرُه 
Ya¡nî “Onu dâ™imâ zikr eder oldu.” Ve bun-
da hemze ile ََماأَْفَتأ [mâ-efte™e] dahi lügattir 



َثاُء 206اإِلفأ BÂBU’L-HEMZE

Bunlar da ansızın erişmek ve sataşmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْفَتَجأَُه َو  ُمَفاَجأًَة   َفاَجأَُه 
ِإْفِتَجاًء ِبَمْعَنى َفِجَئُه
َباَءُة ُّ  fâ’nın zammı ve elif’in) [el-fucâ™et] اءأ
meddiyle) Masdardır ki zikr olundu. Ve 
ism olur ansızın ¡ale’l-gaflet çıkagelen 
şey™e denir. Ve 

 a†arî nâm şâ¡irin pederi¢ [Fucâ™et] ُفَباَءُة
ismidir.
َبأُ َّ  Devenin karnı (fethateynle) [™el-fece] اءأ
büyük olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َفِجَئِت 
اِبِع ِإَذا َعظَُم َبْطنَُها النَّاَقُة َفَجًئا ِمَن اْلَباِب الرَّ
اِجُئ َّ ُُ  mîm’in zammı ve) [™el-mufâci] اءأ
cîm’in kesriyle) Arslana ıtlâk olunur.

]ف د أ[
اَءُة ََ نأ ِّ -Balta (fâ’nın kesriyle) [el-findâ™et] اءأ
ya denir, َفْأٌس [fe™s] ma¡nâsına. Cem¡i َفَناِديُد 
[fenâdîd] gelir gayr-i kıyâs üzere; ammâ
 ,mâddesi ki vâv iledir [finde™vet] ِفْنَدْأَوةٌ
.mâddesinde mezkûrdur “ف،ن،د”

]ف ر أ[
أُ ََ َّ  َجَبٌل mehmûzen maksûren) [™el-fere] اءأ
[cebel] vezninde) ve

اُء ََ َّ -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [™el-ferâ] اءأ
de) Yaban eşeğine denir; hımâru’l-vahş 
ma¡nâsına, ¡alâ-kavlin yaban eşeğinin 
gencine denir. Cem¡i أَْفَراٌء [efrâ™] gelir ki 
cem¡-i kıllettir ve ِفَراٌء [firâ™] gelir fâ’nın 
kesriyle ki cem¡-i kesretidir; ve minhu’l-
meselu: ْيِد ِفي َجْوِف اْلَفَرا” أَْي ُكلُُّه ُدوَنُه “ُكلُّ الصَّ
ا ََ -lafzı burada hemzeden mücer [ferâ] َف
reddir; zîrâ kelâm-ı mezbûr mesel olup 
ve meseller vakf-ı ahîr üzere mevzû¡dur 
ve ma¡nâsı “Cümle şikâr, hımâr-ı vahşî 
derûnunda mündericdir” demektir. 
Menşe™i budur ki bir gürûh sayyâdlar 
şikâra çıkıp kimi hargûş ve kimi âhû 

cerenin kaynamasını sâkin kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َوُفثُوًءا  َفْثًئا  اْلِقْدَر   َفَثأَ 
َغَلَياَنَها  Ve bârid nesneyi ısıtmakla َسكََّن 
bürûdetini kesr ve teskîn eyleseler, ْيَء  َفَثأَ الشَّ
derler; ِبالتَّْسِخيِن َبْرَدُه   ma¡nâsına. Ve bir َسكََّن 
nesneyi bir kimseden men¡ ile ferâgat 
ettirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  َفَثأَ 
ُه َكفَّ ِإَذا  -Ve galeyân üzere olan süt kö َعْنُه 
püklendikten sonra yüzünde olan köpük 
pârelenip soğuşmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َبُن ِإَذا أُْغِلَي َفاْرَتَفَع َلُه َزَبٌد َوَتَقطََّع َفَثأَ اللَّ
َثاُء  (hemzenin kesriyle) [™el-if&â] اإِلفأ
Yorulup fürû-mânde ve bî-tâb olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا أَْعَيا َوَفَتَر  Ve أَْفَثأَ الرَّ
bir nesne sükûnet bulmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْفَثأَ اْلَحرُّ ِإَذا َسَكَن Ve ikâmet eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََقاَم ِإَذا  ِباْلَمَكاِن   Ve أَْفَثأَ 
hastayı terletmek için taşları kızdırdıktan 
sonra üzerlerine su serpip ba¡dehu hasta-
yı o taşlar üzere yatırmak ma¡nâsınadır ki 
A¡râb ¡âdetleridir, zîrâ bâdiyede hamâm 
olmaz. Ve bu ma¡nâ yine teskîn ma¡nâsına 
râci¡dir; yukâlu: أَْفَثُؤوا ِلْلَمِريِض أَْي أَْحَمْوا ِحَجاَرًة 
وا َعَلْيَها اْلَماَء َفأََكبَّ َعَلْيَها اْلَوِجُع ِلَيْعَرَق َوَرشُّ

]ف ج أ[
ُء جأ َّ  fâ’nın fethi ve cîm’in) [™el-fec] اءأ
sükûnuyla) ve

َباَءُة ُّ  fâ’nın zammı ve) [el-fucâ™et] اءأ
elif’in meddiyle) Nâgehânî çıkagelmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفَجاَءًة َفْجًئا  َوَفَجأَُه   َفِجَئُه 
اِبِع َوالثَّاِلِث ِإَذا َهَجَم َعَلْيِه  ve ِمَن اْلَباِب الرَّ

ُء  fâ’nın fethi ve cîm’in) [™fenc] َفجأ
sükûnuyla) Cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفَجأَ اْلَمْرأََة َفْجًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َجاَمَعَها
اَجأَُة َّ ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mufâce™et] اءأ
vezninde) ve

ِتَباُء  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-ifticâ] اإِلفأ
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َسأُ َّ  Göğüs çıkıp (fethateynle) [™el-fese] اءأ
arka içeri olmak vechiyle kambur olmak, 
 ma¡nâsınadır, ¡alâ-kavlin göğüs [»beza] َبَزٌخ
çıkık ve göbekle kasık arası bir tarafa doğ-
ru yumru ve domalıç olmak yâhûd meşy 
hâletinde gûyâ ki mak¡adını iki cânibe 
burup döndürür gibi çalkayarak yürür ol-
mak; yâhûd oturdukta kıyâma zahmet ü 
meşakkatle kâdir olmak yâhûd bel kemik-
leri iki kıynak aralarına girmekle arka ba-
sık ve çökük olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا َكاَن أَْفَسأَ ُجُل َفَسًئا ِمَن اْلَباِب الرَّ َفِسَئ الرَّ
َسأُ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [™el-efse] األَفأ
Zikr olunan sıfat üzere olan kişiye denir; 
yukâlu: َصْدُرُه َخَرَج  الَِّذي  أَِو  أَْبَزُخ  أَْي  أَْفَسأُ   َرُجٌل 
َمْن أَْو  اْسَتُه  ُع  يَُرّجِ َكأَنَُّه  ِإَذا َمَشى  الَِّذي  أَِو  َخْثَلُتُه   َوَنَتأَْت 
ُصْلُبُه َدَخَل  َوَمْن  ِبَجْهٍد  ِإالَّ  َيُقوَم  أَْن  َيْسَتِطيُع  َقَعَد الَ   ِإَذا 
ِفي َوِرَكْيِه
ُسوُء ّأ َُ -vez [mechûl] َمْجُهوٌل) [™el-mefsû] اءأ
ninde) Şol kimsedir ki dibini döndürüp 
çalkayarak yürür ola.

]ف ش أ[
َُ شُّ َّ ٌل şîn-i mu¡ceme ile) [™et-tefeşşu] اءتَّ  َتَفعُّ
[tefa¡¡ul] vezninde) ٌؤ -lafzın [™tefessu] َتَفسُّ
da lügattir ki bir maraz cümleye yayılıp 
şâmil olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َأ  َتَفشَّ
ِفيِهُم اْلَمَرُض ِإَذا اْنَتَشَر
ُء شأ َّ  fâ’nın fethi ve şîn’in) [™el-feş] اءأ
sükûnuyla) Ululanmak, fahr ve zehv 
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َفْشًئا  ُجُل  الرَّ  َفَشأَ 
الثَّاِلِث ِإَذا َفَخَر
َشاُء  Bir (hemzenin kesriyle) [™el-ifşâ] اإِلفأ
kimse büyüklenmek, istikbârve ta¡azzum 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِإْفَشاًء  ُجُل  الرَّ  أَْفَشأَ 
اْسَتْكَبَر َوَتَعظََّم

َُ شُّ َّ ٌل) [™et-tefeşşu] اءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir kimseyi maskaralığa alıp hezl ü 

makûlesi hayvânlar sayd ve birisi bir ya-
ban eşeği şikâr edip ser-gerdelerine getir-
dikte o, hurdeleri tarh ve yaban eşeğini 
ahz ve istihsân ederek kelâm-ı mezbûru 
îrâd eyledi. Gûyâ ki ekber-i sayd olmak-
la mecmû¡unun makâmında olmuştur. 
Ba¡dehu kesîr makâmına kâ™im olan bir 
şey™-i ¡azîm hakkında darb eylediler. 
Mü™ellif ُكلُُّه ُدوَنُه ¡ibâretiyle tefsîr eylemek-
le gayrılar onun mertebesine vâsıl ve onda 
olan kesret-i lahm sâ™irde hâsıl değildir 
demek dahi muhtemeldir.

يُء َِ َّ  َفِريٌّ ( vezninde [emîr] أَِميٌر) [™el-ferî] اءأ
[feriyy] lafzında lügattir ki ¡acîb ve garîb 
nesneye denir; yukâlu: ٌَّفِري أَْي  َفِريٌء   Ve أَْمٌر 
bu, mu¡tel bâbında dahi mersûmdur.
ٌ أ ََ -Yemen’de bir ce (fethateynle) [™Fere] َف
zire adıdır. 

]ف س أ[
ُء سأ َّ  fâ’nın fethi ve sîn’in) [™el-fes] اءأ
sükûnuyla) Libâsı yırtıp pârelemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفَسأَ الثَّْوَب َفْسًئا ِمَن اْلَباِب 
ُه َشقَّ ِإَذا   Ve değnekle arkaya vurmak الثَّاِلِث 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفَسأَ ُفالًَنا ِإَذا َضَرَب َظْهَرُه 
 ;Ve men¡ eylemek ma¡nâsınadır ِباْلَعَصا
yukâlu: َفَسأَ ُفالًَنا َعْنُه ِإَذا َمَنَعُه
ِسيُء ّأ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [™et-tefsî] اءتَّ
de) Bu dahi libâsı yırtmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه أَ الثَّْوَب َتْفِسيًئا ِإَذا َشقَّ َفسَّ

َُ سُّ َّ ٌل) [™et-tefessu] اءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Libâs yırtılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َق َتَشقَّ أَْي  أَ  َفَتَفسَّ الثَّْوَب  -Ve bir kimsenin ar َفَسأَ 
kasına değnekle vurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَُه أَْي َضَرَب َظْهَرُه ِباْلَعَصا -Ve bir ma َتَفسَّ
raz u ¡illet nâsa yayılıp ¡âmm ve şâmil ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَمَرُض ِفيِهُم  أَ   َتَفسَّ
ِإَذا اْنَتَشَر



َضاُء 208اإِلفأ BÂBU’L-HEMZE

nir; أَْفَطُس [ef†as] ma¡nâsınadır.

َُ اطُ َّ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [™et-tefâ†u] اءتَّ
de) Göğüs taşra çıkıp arka içeri girmek, 
tekâ¡us ma¡nâsınadır, ¡alâ-kavlin bu, 
tekâ¡ustan eşedd olur; yukâlu: ُجُل الرَّ  َتَفاَطأَ 
 Ve gerilenmek, te™ehhür ِإَذا َتَقاَعَس أَْو أََشدُّ ِمْنُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َر َتأَخَّ ِإَذا  َعْنُه   Ve َتَفاَطأَ 
savaştan kesr ve hezîmetle geri dönmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َما َبْعَد  َعْنُهْم  ُفالٌَن   َتَفاَطأَ 
َحَمَل َعَلْيِهْم ِإَذا اْنَكَسَر َوَرَجَع َعْنُهْم
َطاُء  İt¡âm (hemzenin kesriyle) [™el-if†â] اإِلفأ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي  أَْفَطأَُه 
 ;Ve çok cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır أَْطَعَمُه
yukâlu: ُجُل ِإَذا َجاَمَع ِجَماًعا َكِثيًرا -Ve hoş أَْفَطأَ الرَّ
hûy iken bed-hûy olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْفَطأَ ُفالٌَن ِإَذا َساَء ُخُلُقُه َبْعَد ُحْسٍن Ve bir 
kimsenin mâl u menâli firâvân olup ser-
vet ve sâmân sâhibi olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا اتََّسَعْت َحالُُه أَْفَطأَ الرَّ

]ف ق أ[
ُء قأ َّ  fâ’nın fethi ve …âf’ın) [™…el-fa] اءأ
sükûnuyla) Gözü ve bedende zuhûr eden 
sivilce ve çıban makûlesini soyup deş-
mek yâhûd vurup dürtmekle yâ oymakla 
çıkarmak, ¡alâ-kavlin gözü kör eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفَقأَ اْلَعْيَن َواْلَبْثَرَة َوَنْحَوُهَما 
َبَخَقَها أَْو  َقَلَعَها  أَْو  َكَسَرَها  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن   َفْقًئا 
Ve filân kimse filânın hışm ve gazabını 
teskîn eyledi diyecek yerde َفَقأَ َناِظَرْيِه derler; 
yukâlu: َفَقأَ َناِظَرْيِه أَْي أَْذَهَب َغَضَبُه
ِقَئُة ّأ -veznin [tef¡ilet] َتْفِعَلٌة) [et-tef…i™et] اءتَّ
de) Bu dahi göz çıkarmak, ََفَقأ [fe…a™e] 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَمْعَنى َتْفِقَئًة  اْلَعْيَن  أَ   َفقَّ
َفَقأََها
َقاُء ِّ  (vezninde [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [™el-infi…â] اإِلنأ
ve

َُ قُّ َّ ٌل) [™et-tefa……u] اءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ

istihzâ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َأ  َتَفشَّ
ِبِه ِإَذا َسِخَر ِمْنُه

]ف ض أ[
َضاُء  âd-ı mu¡ceme ile∂) [™el-if∂â] اإِلفأ
 vezninde) İt¡âm eylemek [ikrâm] ِإْكَراٌم
ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْطَعْمُتُه أَْي   أَْفَضْأتُُه 
¡İnde’l-ba¡z bu mâddede savâb olan …âf’la 
.olmaktır [™i…∂â] ِإْقَضاٌء

]ف ط أ[
ُء طأ َّ  fâ’nın fethi ve †a’nın) [™†el-fa] اءأ
sükûnuyla) َحْطٌء [√a†™] kelimesine cemî¡-i 
ma¡nâlarında mürâdiftir. Ve َحْطٌء [√a†™] √â-
yı mühmele iledir, niteki mevki¡inde zikr 
olundu; yukâlu: أَْي الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َفْطًئا   َفَطأَُه 
 Ve َحَطأَُه ِفي َمَعاِنيَها

ٌء  Bir nesneyi ufatmak ve hurd [™†fa] َفطأ
haşhâş eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََفَطأ 
ْيَء َفْطًئا ِإَذا َشَدَخُه  Ve bir kimseye hoşlanıp الشَّ
hazz eylemediği iş eylemek; yâ o makûle 
işte bulunmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََفَطأ 
يُِحبُّوَن الَ  ِبَما  َرِكَبُهْم  ِإَذا   Ve deveye pek اْلَقْوُم 
ağır yük yüklemekle belini bastırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َفْطًئا  َبِعيِرِه  َظْهَر   َفَطأَ 
َحَمَل َعَلْيِه ِحْمالً َثِقيالً َفاْطَمأَنَّ َوَدَخَل
َطأُ َّ ve (fethateynle) [™el-fe†a] اءأ

أَُة طأ ُّ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-fu†™et] اءأ
Arka içeri girip göğüs taşra çıkmak vec-
hiyle olan kamburluk hâletine denir. Ve 
ٌ  Ma¡nâ-yı (fethateynle) [™fe†a] َفَطأ
mezbûrdan masdar olur; yukâlu: ُجُل  َفِطَئ الرَّ
اِبِع ِإَذا َدَخَل َظْهُرُه َوَخَرَج َصْدُرُه  ve َفَطًئا ِمَن اْلَباِب الرَّ
ٌ  Yassı burunlu olmak [™fe†a] َفَطأ
ma¡nâsınadır; َفَطٌس [fe†as] gibi; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َفِطَس َفِطَئ الرَّ
َطأُ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [™el-ef†a] األَفأ
Arkası girip göğüsü çıkmış olan kambura 
denir. Ve yassı yayvan burunlu kişiye de-
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ba¡rdan munkatı¡ olur ve gâh olur ki lahm 
ve ¡urûku müntefih olup yarılır ve bazen 
şiddet-i intifâhından işkembesi yerinden 
kopar.

ِقيُء َّ  Zikr (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™el-fe…î] اءأ
olunan ٌَحْقَوة [√a…vet] ¡illetine uğramış er-
kek deveye denir. Ve 

 Bi-¡aynihi maraz-ı mezbûre de [™fe…î]َفِقيٌء
denir. Ve َفْقٌء [fa…™] ma¡nâsınadır ki ba¡zı 
kayalarda ve pek yerlerde olan hılkî oyma 
çukura, onda su irkilir.

ِتَقاُء  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-iftikâ] اإِلفأ
Papuççu ve serrâc ve meşk-dûz makûlesi 
bir nesne dikerken metîn ve muhkem ol-
mak için iki taraflı dikiş yerlerine vaz¡ 
olunan meşin parçaları aralığına bir par-
ça dahi vaz¡ edip üzerinden bir dikiş dahi 
çekmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْفَتَقأَ اْلَخْرَز ِإَذا 
أََعاَد َعَلْيِه َوَجَعَل َبْيَن اْلُكْلَيَتْيِن ُكْلَيًة أُْخَرى
َئُة ّّقِ ُُ َثٌة) [el-mufa……i™et] اءأ  [mu√addi&et] ُمَحّدِ
vezninde) Derelere ıtlâk olunur; أَْوِدَيٌة [ev-
diyet] ma¡nâsına, zemîni şakk ettikleri 
için. Pes 

ٌئ ِقّ َّ .Bir dereye ıtlâk olunur [™Mufa……i] ُم

]ف ل أ[
ُء لأ َّ  fâ’nın fethi ve lâm’ın) [™el-fel] اءأ
sükûnuyla) Bir nesneyi fesâda verip tebâh 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َفْلًئا   َفَلَُه 
اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أَْفَسَدُه

]ف ن أ[
َنأُ َّ  Çokluk, kesret (fethateynle) [™el-fene] اءأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َماٌل ُذو َفَنٍإ أَْي َكْثَرٍة
ُء نأ َّ  fâ’nın fethi ve nûn’un) [™el-fen] اءأ
sükûnuyla) Gürûh ve cemâ¡at 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجاَء َفْنٌء ِمْنُهْم أَْي َجَماَعٌة

de) Göz çıkmak ve yara ve çıban makûlesi 
deşilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََفاْنَفَقأ أََها   َفقَّ
أَ َوَتَفقَّ
ُقوُء ُّ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™el-fu…û] اءأ
Çayır ve sâ™ir nebât kısmı yağmurdan yâ 
sel suyundan âlûde ve toz toprak olmak-
la devâbb ve mevâşî ekline salâhiyyetten 
kalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلُبْهَمى  َفَقأَِت 
ْيُل َفالَ َتْأُكُلَها النََّعُم َبَها اْلَمَطُر َوالسَّ  بُْهَمى Ve ُفُقوًءا ِإَذا َترَّ
[buhmâ] (ُحْبَلى [√ublâ] vezninde) sıbyânın 
pisi pisi dedikleri kılçıklı nebâttır ki kedi 
otu ta¡bîr olunur.

ُء قأ َّ  fâ’nın fethi ve …âf’ın) [™…el-fa] اءأ
sükûnuyla) ve

أَُة قأ ُّ ve (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-fu…™et] اءأ

َقأَُة ُّ  ُهَمَزةٌ fâ’nın zammıyla) [el-fu…a™et] اءأ
[humezet] vezninde) ve

َقأَُة َّ ve (fetehatla) [el-fe…a™et] اءأ

َياُء َِ ا َّ  َساِبَياُء (âf’ın kesriyle…) [™el-fâ…iyâ] اءأ
[sâbiyâ™] ma¡nâsınadır ki ¡avrette oğlan 
yatağı dedikleri deridir ki yeni tevellüd 
eden veledin başında çıkıp veledin başın-
dan şakk ederler yâhûd bir yufka deridir ki 
veledin burnu üstünde olur, eğer bertaraf 
eylemeseler veled bunalıp helâk olur. Ebe 
kadınlar “Çocuk nikâblı doğdu!” diye iş 
yaparlar. Ve 

ٌء  (fâ’nın fethi ve …âf’ın sükûnuyla) [™…fa] َفقأ
Hılkî oyma çukura denir ki taşlarda ve ka-
yalarda ve ba¡zı pek yerlerde olup onda su 
müctemi¡ olur, Türkîde kak ta¡bîr olunur. 
Ve

ٌء  Bir mevzi¡ adıdır. Ve [™…Fa] َفقأ

آى قأ َّ  (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [el-fa…™â] اءأ
Şol nâkadır ki ٌَحْقَوة [√a…vet] ¡illetine uğra-
mış ola. Ve ٌَحْقَوة [√a…vet] deveye mahsûs 
bir ¡illettir ki isâbet eden deve bevl ve 
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[fey™] zevâlden sonra olur. Pes kütüb-i 
fıkhiyyede fey™-i zevâl ta¡bîri tecrîde 
mahmûl olur. Ve Zema«şerî kavli budur 
ki lafz-ı ٌِّظل [≠ill] fi’l-asl setr ma¡nâsına 
olmakla cemî¡-i evkâtta vâki¡ olan gölge-
ye ıtlâk olunur. Ba¡dehu temyîz için ٌِّظل 
[@ill]ı kable’z-zevâle ve َفْيٌء [fey™] rücû¡ 
ma¡nâsına olup ve ba¡de’z-zevâl gölge 
râci¡ olmakla ona tahsîs eylediler. Ve َفْيٌء 
[fey™] kelimesi fi’l-asl masdar olmakla 
ıtlâk-ı mezbûr mübâlaga için olur yâhûd 
aslı َفّيٌِئ [feyyi™] idi ٌد  ,vezninde [seyyid] َسّيِ
ba¡dehu tahfîf olunmuştur, َمْيٌت [meyt] ve 
 gibi. İntehâ. Ve [meyyit] َمّيٌِت

ٌء  gelir [™efyâ] أَْفَياٌء lafzının cem¡i [™fey] َفيأ
ve ُفُيوٌء [fuyû™] gelir fâ’nın zammıyla. Ve 

ٌء  Küffârdan alınan ganîmet [™fey] َفيأ
mâlına ıtlâk olunur, İslâm tarafına rücû¡u 
için yâhûd hutâm-ı dünyevîyi zıll-ı zâ™ile 
teşbîhe mebnîdir; yukâlu. َناَل اْلَفْيَء أَِي اْلَغِنيَمَة 
Ve mâl-ı cizye ve harâca ıtlâk olunur. 
Ve kuş sürüsüne ıtlâk olunur, katî¡a-i 
tayr ma¡nâsına. Ve masdar olur rücû¡ 
ma¡nâsına; kâle ta¡âlâ: ﴾َحتَّى َتِفيَء ِإَلى أَْمِر اهلِل﴿ 
 َفاَء اْلُموِلي ِمْن اْمَرأَِتِه :ve yukâlu أَْي َتْرِجَع ِإَلى الطَّاَعِة
اِلْمَرأَِة ِإَلى  َوَرَجَع  َيِميِنِه  َعْن  َر  َكفَّ  ُموِلي Burada أَْي 
[mûlî] kelimesi ُمْعِطي [mu¡†î] vezninde ِإيالٌَء 
[îlâ™] lafzından ism-i fâ¡ildir. Ve ِإيالٌَء [îlâ™] 
zevceye kurbân eylememek üzere yemîn 
eylemek ma¡nâsınadır. Ve َفْيٌء [fey™] ke-
limesi tahavvül ve insirâf ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َل لُّ ِإَذا َتَحوَّ  Ve ganîmet almak َفاَء الظِّ
ma¡nâsınadır; tekûlu: أََخْذتَُها أَْي  اْلَغِنيَمَة   ِفْئُت 
َواْغَتَنْمُتَها
َيأَة ّأ َُ  mîm’in ve yâ’nın) [el-mefye™et] اءأ
fethiyle ve yâ’nın zammıyla lügattir ki 
 kelimesinden [™fey] َفْيٌء (tir[mefyu™et] َمْفُيَؤةٌ
ism-i mekândır, gölgelik ve sâye-dâr olan 

]ف ي أ[
ُء يأ َّ  fâ’nın fethi ve yâ’nın) [™el-fey] اءأ
sükûnuyla) İbtidâ güneşlik olup sonradan 
yürümekle güneşliği nesh ve izâle eden 
gölgeye denir.

Şârih der ki ٌَفْيء [fey™] kelimesi fi’l-asl rücû¡ 
ma¡nâsına masdardır. Bu münâsebetle 
ehl-i tahkîk zevâlden sonra olan gölgeye 
ıtlâk ettiler, bir cânibden bir cânibe ric¡ati 
için ve ٌِّظل [@ill]ı, kable’z-zevâl olan göl-
geye tahsîs eylediler. Ba¡zılar, ٌِّظل [@ill] 
setr ma¡nâsına olmakla cemî¡-i evkâtta 
olan gölgeye ıtlâk eylediler. Pes buna 
göre َفْيٌء [fey™] mefhûmundan a¡am olur, 
hattâ Durre’de meşrûhtur ki ba¡zıların 
َجَرِة الشَّ َفْيِء  ِفي   kavli galattır, savâb َجَلْسُت 
olan َجَرِة  [™fey] َفْيٌء demektir, zîrâ ِفي ِظّلِ الشَّ
rücû¡ ma¡nâsından me™hûz olmakla zevâl-i 
şemsten sonra maşrık tarafına dönen 
gölgeye ıtlâk olundu. Ve ٌِّظل [@ill] setr 
ma¡nâsından me™hûz olmakla mutlakan 
güneşliği setreden gölgeye ıtlâk olunmuş-
tur, gerek mukaddemâ güneş iken setr 
edip gölge olmuştur ve gerek aslâ güneş-
lik olmayıp dâ™imâ gölge olsun ki kuytu 
ta¡bîr olunur, hattâ sevâd-ı leyle dahi ُِّظل 
.ıtlâk olunur. İntehâ ِظلُّ الَْرِض ve اللَّْيِل

Ve Mü™ellif Ba§â™ir’de ٌِّظل [@ill]ın َفْيٌء 
[fey™]mefhûmundan a¡am olduğunu tercîh 
eylemiştir. Ve Ru™be’den menkûldür ki 
şol gölge ki mukaddemâ güneşlik iken 
ondan şu¡â¡-ı şems zâ™il olmakla hâsıl ola, 
ona ٌِّظل [@ill] ve َفْيٌء [fey™] ıtlâk olunur ve 
şol gölge ki yeri mukaddemâ güneşlik ol-
maya, ona hemân ٌِّظل [@ill] ıtlâk olunur; 
ve li-hâzâ kîle: َيْنَسُخ َواْلَفْيُء  لَّ  َتْنَسُخ الظِّ ْمُس   الشَّ
ْمَس  [ill@] ِظلٌّ Ve İbnu’s-Sikkît dedi ki الشَّ
tulû¡-ı şemsten zevâle kadar olur ve َفْيٌء 
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.unvânıyla müsebbettir¡ ]ُمَفاٌء َعَلى ُمِفيٍء[”

َء َفيأ  fâ’nın fethi ve yâ’nın) [™yâ fey] َيا 
sükûnuyla) َيا َشْيَء ve َيا َهْيَء kelimeleri gibi 
edât-ı ta¡accüb yâhûd kelime-i te™essüf ve 
nedâmettir; tekûlu: َماِلي َشْيَء  َوَيا  َماِلي  َفْيَء   َيا 
ِبَمْعًنى َواِحٍد
أَُة يأ َّ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [el-fey™et] اءأ
Tavşancıl’a şebîh bir kuştur, ◊icâz’a 
mahsûstur. Ve 

أَةٌ  ;Vakt ve hîn ma¡nâsınadır [fey™et] َفيأ
yukâlu: َجاَءُه َبْعَد َفْيأٍَة أَْي َبْعَد ِحيٍن
يَئُة ِّ  tâ’nın fethi ve fâ’nın kesr) [et-tefî™et] اءتَّ
ve meddiyle) Eser ve ¡akib ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َدَخَل ُفالٌَن َعَلى َتِفيَئِة ُفالٍَن أَْي َعَلى أََثِرِه َوَعِقِبِه 
Ya¡nî “İzini basarak girdi.”

Şârihin beyânına göre işbu ٌَتِفيَئة [tefî™et] َفْيٌء 
[fey™] mâddesindendir; tâ zâ™idedir, َفِعيَلٌة 
[fa¡îlet] veznindedir yâhûd َتْفِعَلٌة [tef¡ilet] 
vezninde olup yâ medd olunmuştur. Asl 
ma¡nâ gölge salmak demektir önünde olan 
adam üzere. Gûyâ ki kendi gölgesini sal-
mış olduğundan eser ve ¡akîb ma¡nâsında 
müsta¡mel oldu.

yere denir.

أَُة يأ َّ ve (fâ’nın fethiyle) [el-fey™et] اءأ

يَئُة ِّ  Bunlar da (fâ’nın kesriyle) [el-fî™et] اءأ
rücû¡ ma¡nâsınadır; zâhiren binâ-i merre 
ve binâ-i nev¡dir.

 (vezninde [i…âmet] ِإَقاَمٌة) [el-ifâ™et] اإِلَفاَءُة
Rücû¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أََفاَء 
لُّ أَْي َرَجَع  Ve mâl-ı küffârı ehl-i İslâm’a الظِّ
fey™ ve ganîmet kılmak ma¡nâsınadır; 
tekûlu: اِر أَْي َجَعَلُه َفْيًئا ِلي أََفاَء اهللُ َعَليَّ َماَل اْلُكفَّ
اَءُة َّ ِت  [istifâdet] ِإْسِتَفاَدةٌ) [el-istifâ™et] اإِلاأ
vezninde) Bu dahi rücû¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَجَع ِإَذا   Ve ِإْسَتَفاَء 
mâl-ı küffârı fey™ ve ganîmet cihetiyle al-
mak ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْي اْلَماَل   ِإْسَتْأَفْأُت 
أََخْذتُُه َفْيًئا
َئُة ِّ  Tâ™ife (vezninde [ci¡at] ِجَعٌة) [el-fi™et] اءأ
ve gürûh ma¡nâsınadır; te¡âdud ve te¡âvün 
bâbında yekdîgere müterâci¡ oldukları 
için. Ve bunun aslı ِفيٌء [fî™] idi fâ’nın kesr 
ve meddiyle ِفيٌع [fî¡] vezninde, hâ™ harfi 
vasat-ı kelime olan yâ-ı sâkıtadan ¡ivaz-
dır. Cem¡i ِفئُوَن [fi™ûn] gelir şuzûz üzere ve 
 vezninde kıyâs [şiyât] ِشَياٌت gelir [fi™ât] ِفآٌت
üzere; yukâlu: َجاَءْت ِفَئٌة َكِثيَرةٌ أَْي َطاِئَفٌة
اُء َّ ُُ  mîm’in zammı ve elif’in) [™el-mufâ] اءأ
meddiyle) ٌِإَفاَءة [ifâ™et]ten ism-i mef¡ûldür, 
şol kimseye ıtlâk olunur ki beldesi yâ 
memleketi feth olunup müslimîne fey™ ol-
muş ola.

يُء ِّ
ُُ  (vezninde [¡mu†î] ُمِطيٌع) [™el-mufî] اءأ

-ten ism-i fâ¡ildir, Bir belde[ifâ™et] ِإَفاَءةٌ
yi feth ve fey™ eden kimseye denir; ve 
minhu’l-hadîs: أَْي ُمِفيٍء”  َعَلى  ُمَفاٌء  ُر  يَُؤمَّ  “الَ 
َعَرِبّيٍ َعَلى  َمْوًلى  ُر  يَُؤمَّ  ,Ya¡nî “Ehl-i sevâd الَ 

sahâbe-i kirâm üzere emîr ve vâlî ola-
maz”, zîrâ ehl-i sevâd, ashâb-ı kirâmın 
fey™leridir. Nihâye’de işbu hadîs ََّيِلَين  “الَ 
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bostânına denir ki ¡acûrluk ve hıyârlık 
ta¡bîr olunur.

]ق د أ[
أأُو ََ ِقنأ -veznin [fin¡alv] ِفْنَعْلٌو) [el-…inde™v] اءأ
de) Bed-gıdâ olan kimseye denir. Ve bed-
hûy ve bed-meşreb kimseye denir. Ve 
kalın gövdeli topaç bodura denir. Ve başı 
büyük olup cüssesi hurde ve cura olan 
kimseye denir. Ve cür™et ve ikdâm sâhibi 
kimseye denir. Ve boynu kısa başı saht ve 
şedîd olan kimseye denir. Ve hafîf ve bî-
temkîn olan yelkovan kimseye denir. Ve 
sulb ve metîn nesneye denir hâ’yla. ٌِقْنَدْأَوة 
[…inde™vet] dahi bu ma¡nâlaradır, ekserî 
bunlar ile deve kısmı sıfatlanır; yukâlu: 
ِقْنَدْأٌو -Ebû Na§r el-Cevherî vehmi َجَمٌل 
ne mebnî işbu mâddeyi dâl-ı mühmele 
bâbında zikr eylemiştir ki hemze ve vâv’ı 
zâ™id zannıyla veznini ِفْعَلٌْو [fi¡le™v]e kıyâs 
eylemiştir.

]ق ر أ[
آُن َأ ُق -veznin [u&mân¡] ُعْثَماُن) [el-¢ur™ân] اءأ
de) Tenzîl-i ¡azîz ve Kitâb-ı mübîn ismidir 
ki Cibrîl-i Emîn vasıtasıyla Server-i enâm 
Resûlullâh ¡aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm 
hazretlerine nâzil olmuştur. Mü™ellifin 
Ba§â™ir’de beyânına göre ُقْرآٌن […ur™ân] 
lafzı fi’l-asl ُرْجَحاٌن [ruc√ân] gibi masdar-
dır, cem¡ ve zamm eylemek ma¡nâsına, 
ba¡dehu Hazret-i Resûlullâh’a nâzil olan 
kitâb-ı mübînde ¡alem olmuştur, sûreleri 
cem¡ ve zamm eylediği için yâhûd kasas 
ve emr ü nehy ve va¡d u va¡îd gibi hâlâtı 
yâhûd cemî¡-i ¡ulûmun semere ve âsârını 
câmi¡ olduğu için.

ُء َأ َق  âf’ın fethi ve râ’nın…) [™el-…ar] اءأ
sükûnuyla) ve

FASLU’L-¢ÂF 
)َفْصُل اْلَقاِف(

]ق أ ق أ[
ََاُء َقأأ -veznin [selsâl] َسْلَساٌل) [™el-…a™…â] اءأ
de) ¡Irâ… diyârı kargalarının asvâtından 
hikâyedir.

ِقُئ ِقئأ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [™el-…i™…i] اءأ
Yumurtanın beyâzına denir. Ve yumur-
ta içini ihâta eden ince zara denir ِغْرِقٌي 
[πir…î™] ma¡nâsına.

]ق ب أ[
ُء  âf’ın fethi ve bâ’nın…) [™el-…ab] اءأَقجأ
sükûnuyla) Ekl eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقَبأَ الطََّعاَم َقْبًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أََكَلُه Ve 
çok su içmekten tulum gibi şişip dolmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َراِب أَِياْمَتَلَ ِمْنُه َقَبأَ ِمَن الشَّ
أَُة َقبأ  (vezninde [amzet√] َحْمَزُة) [el-…ab™et] اءأ
ve

َقَباَءُة -veznin [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-…abâ™et] اءأ
de) Bir nev¡ otluktur ki hayvânât ra¡y eder.

]ق ث أ[
ِقثَّاُء  âf’ın kesri ve zammı ve…) [™el-…i&&â] اءأ
&â-yı müsellesenin teşdîdiyle) Ma¡rûf seb-
zedir ki ¡acûr ta¡bîr olunur, ¡Arabistan’da 
kesîrdir. Ve ¡inde’l-ba¡z hıyâra denir. 
Şârih der ki ercah olan ¡acûr olmaktır, ni-
teki mü™ellif dahi onu takdîm eyledi.

َثاُء َأ  Bir (hemzenin kesriyle) [™el-i…&â] اإِل
yerde ِقثَّاٌء […i&&â™] çok olmak ma¡nâsınadır, 
yukâlu: أَْقَثأَ اْلَمَكاُن ِإَذا َكثَُر ِبِه اْلِقثَّاُء ve yukâlu: َأَْقَثأ 
اْلَقْوُم ِإَذا َكثَُر ِعْنَدُهُم اْلِقثَّاُء
َثأَُة قأ َُ -mîm’in ve &â’nın fet) [el-ma…&e™et] اءأ
hiyle) ve

ُة ََ ثُ قأ َُ -â’nın zammıy&) [el-ma…&u™et] اءأ
la) İsm-i mekândır, ¡acûr yâhûd hıyâr 
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 Ve yel, vaktinde esmek اْسَتَقرَّ اْلَماُء ِفي َرِحِمَها
ma¡nâsınadır, mevsim yelleri gibi; yukâlu: 
ِلَوْقِتَها َهبَّْت  ِإَذا  َياُح  الّرِ  [™i…râ] ِإْقَراٌء Zîrâ أَْقَرأَِت 
vakt ma¡nâsına da gelir. Ve geri dönmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَجَع ِإَذا  َسَفِرِه  ِمْن   أَْقَرأَ 
Ve karîb olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َأَْقَرأ 
 ;Ve te™hîr eylemek ma¡nâsınadır أَْمُرَك ِإَذا َدَنا
yukâlu: َرَها  ,Ve sona kalmak أَْقَرأَ َحاَجَتُه ِإَذا أَخَّ
istîhâr ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  أَْقَرأَ 
 ;Ve yıldız batmak ma¡nâsınadır اْسَتْأَخَر
yukâlu: َغاَب ِإَذا  النَّْجُم   Ve bir nesneden أَْقَرأَ 
munsarıf olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َأَْقَرأ 
 Ve ¡âbid ve mütenessik olmak َعْنُه أَِي اْنَصَرَف
ma¡nâsınadır, yukâlu: َك ُجُل ِإَذا َتَنسَّ أَْقَرأَ الرَّ
وَءُة َُ قأ َُ  [mektûbet] َمْكُتوَبٌة) [el-ma…rû™et] اءأ
vezninde) ve

ُة وَّ َُ قأ َُ  (vâv’ın şeddesiyle) [el-ma…ruvvet] اءأ
ve

يَُّة َِ قأ َُ ٌة) [el-ma…riyyet] اءأ  [mermiyyet] َمْرِميَّ
vezninde) Tilâvet olunan sutûr ve sahîfeye 
denir; yukâlu: أَْي َوَمْقِريٌَّة  ةٌ  َوَمْقُروَّ َمْقُروَءةٌ   َصِحيَفٌة 
ةٌ َمْتُلوَّ
َقاَرأَُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu…âre™et] اءأ
vezninde) ve

اُء ََ ِق  Bir kişi (vezninde [itâl…] ِقَتاٌل) [™el-…irâ] اءأ
ile ders okumak, müdârese ma¡nâsınadır; 
lâkin vâhidde isti¡mâli gâlibdir, iştirâkta 
okuyuşmak ta¡bîr olunur; tekûlu: َقاَرأَُه ُمَقاَرأًَة 
َوِقَراًء أَْي َداَرَسُه
اُء ََّ َق  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [™el-…arrâ] اءأ
Tilâveti güzel kimseye denir, اْلِقَراَءِة  َحَسُن 
ma¡nâsına ki tecvîd ve tertîl üzere kırâ™at 
eder ola. Cem¡i اُؤوَن -gelir, bu [arrâ™ûn…] َقرَّ
nun mükesser olarak cem¡i yoktur; yukâlu: 
اٌء أَِي اْلَحَسُن اْلِقَراَءِة ُهَو َقرَّ
اُء ََّ ُق اٌن) [™el-…urrâ] اءأ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Nâsik ve müte¡abbid ve sâlih ve pârsâ 
adama denir. Cem¡i اُؤوَن -ge [urrâ™ûn…] ُقرَّ

اَءُة ََ ِق  (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-…irâ™et] اءأ
ve

آُن َأ ُق -veznin [ruc√ân] ُرْجَحاٌن) [el-…ur™ân] اءأ
de) Okumak, tilâvet ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل َوالثَّاِلِث  َقَرأَُه َوَقَرأَ ِبِه َقْرًءا َوِقَراَءًة َوُقْرآًنا ِمَن اْلَباِب الَوَّ
َقاِرٌئ َفُهَو  َتالَُه   َكَتَبٌة ,tir[ara™et…] َقَرأَةٌ Cem¡i ِإَذا 
[ketebet] gibi ve اٌء اٌل ,dır[™urrâ…] ُقرَّ  ُعذَّ
[¡u≠≠âl] gibi; bunlar cem¡-i mükesserler-
dir, cem¡ müzekker-i sâlim َقاِرئُوَن […âri™ûn]
dur. Ve الََم -derler, “Filân kimse َقَرأَ َعَلْيِه السَّ
ye lisânen tahiyyet ve selâm iblâg eyledi” 
ma¡nâsına. Ve 

ٌء َأ ََ  […ar™] ve 

آٌن َأ َُ  […ur™ân] Hayvân gebe olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَمَلْت ِإَذا  النَّاَقُة   َقَرأَِت 
Ve bir nesneyi biriktirip birbirine zamm 
u ilhâk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُه َوَضمَّ َجَمَعُه  ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve doğurmak َقَرأَ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَرأَِت اْلَحاِمُل ِإَذا َوَلَدْت
اُء ََ ِت َأ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-i…tirâ] اإِل
Bu dahi okumak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْقَتَرأَ اْلِكَتاَب ِإَذا َتالَُه
اُء ََ َأ  (hemzenin kesriyle) [™el-i…râ] اإِل
Okutmak ma¡nâsınadır; tekûlu: أََنا  أَْقَرْأتُُه 
Ve bir kimseye iblâg-ı selâm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: الََم أَْي أَْبَلَغُه ِإيَّاُه  أَْقَرأَُه السَّ
Ve ¡inde’l-ba¡z “Ona lisânen selâm iblâg 
eyledi” diyecek yerde sülâsîden َعَلْيِه  َقَرأَ 
الََم  derler. Ve eğer selâmı mektuba tahrîr السَّ
eylese الََم  derler ki mezîddendir. Ve أَْقَرأَُه السَّ
kâle’ş-şârih “Ve fi’l-Esâs tekûlu: ِإْقَرْأ َسالَِمي 
الََم  Ve َعَلى ُفالٍَن َوالَ يَُقاُل ِإْقَرْأُه ِمنِّي السَّ

اٌء ََ َأ ٌِ  [i…râ™] Hatun hayz görmek ve hayz-
dan pâk olmak ma¡nâlarınadır ki ma¡nâ-
yı âtîden me™hûzdur; yukâlu: اْلَمْرأَُة  أَْقَرأَِت 
َحاَضْت َطُهَرْت :ve yukâlu ِإَذا  ِإَذا  اْلَمْرأَُة   أَْقَرأَِت 
Ve rahim-i hayvânda menî ber-karâr ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا النَّاَقُة   أَْقَرأَِت 
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[eflus] vezninde, ¡alâ-kavlin fark ve temyîz 
için tuhr ma¡nâsına olanın cem¡inde ُقُروٌء 
[…urû™] denir …âf’ın zammıyla. Ve hayz 
ma¡nâsına olanın cem¡inde أَْقُرٌؤ [a…ru™]de-
nir. Mütercim der ki İbn Hümâm, kavl-i 
sânîyi tezyîf eylemiştir.

أَُة ََّ َق ُُ  [mu¡â@@amet] ُمَعظََّمٌة) [el-mu…arre™et] اءأ
vezninde) Şol hatundur ki müddet-i hay-
zı inkızâ ile istibrâ-ı rahim için imsâk ve 
intizâr oluna, tâ ki yeniden tezevvüc teret-
tüb eyleye, zîrâ ¡iddeti münkazî olmadık-
ça tezevvüc câ™iz değildir; yukâlu: ٌأَة  ِهَي ُمَقرَّ
ِإَذا َكاَنْت يُْنَتَظُر ِبَها اْنِقَضاُء أَْقَراِئَها
يُء َِ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [™et-ta…rî] اءتَّقأ
de) Hatunu vech-i mezkûr üzere ¡iddeti 
münkazî olunca kadar tevkîf ve imsâk ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ئَِت اْلَمْرأَُة َعَلى  ُقّرِ
تَُها ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا ُحِبَسْت ِلِلْسِتْبَراِء َحتَّى اْنَقَضْت ِعدَّ
اُء ََ َأ  Şi¡r ve (hemzenin fethiyle) [™el-a…râ] األَ
manzûmenin envâ¡ ve enhâ’sına ıtlâk olu-
nur َقْرٌء […ar™] kelimesinin ¡an-karîb kâfiye 
ma¡nâsına geldiği zikr olunmuştur. Ve 
Zema«şerî eyitti ki ْعِر الّشِ  kâfiyeleridir أَْقَراُء 
ki ebyât onlar ile hitâm bulur, niteki طُْهٌر 
[†uhr]un hitâmı َقْرٌء […ar™] olduğu gibi.

Ve şârih der ki envâ¡ ve enhâ’sından 
murâd, turuk ve esâlîb ve buhûr ve kavâfî 
ve revîleridir. Ve minhu yukâlu: ْعُر الّشِ  َهَذا 
ْعِر أَْي َعَلى أُْسُلوِبِه َوَطِريَقِتِه َوِمَثاِلِه َعَلى َقْرِء َذاَك الّشِ
ٌ أ ََ -veznin [mukrem] ُمْكَرٌم) [™Mu…re] ُمقأ
de) Yemen’de bir beldedir ki türâbında 
¡akîk ma¡deni vardır. Muhaddisînden ve 
sâ™irden mukre™iyyûn ıtlâk olunan cemâ¡at 
ona mensûblardır. İbn Kelbî, mîm’in fet-
hiyle zabteylemiştir.

أَُة َأ ِق  Tâ¡ûn ve (âf’ın kesriyle…) [el-…ir™et] اءأ
vebâya denir; yukâlu: َهَلَك ِمَن اْلِقْرأَِة أَِي اْلَوَباِء 
Ehl-i ◊icâz hemzeyi terk edip ٌِقَرة […iret] 

lir ve َقَراِريُء […arârî™] gelir َدَناِنيُر [denânîr] 
vezninde.

َقاِرُئ ve [™el-…âri] اءأ

ُئ َِّ َتَق ُُ  Bunlar da zâhid ve [™el-mute…arri] اءأ
¡âbid kişiye denir; yukâlu: َوَقاِرٌئ اٌء  ُقرَّ  َرُجٌل 
ٌد ٌئ أَْي َناِسٌك ُمَتَعّبِ  َوُمَتَقّرِ
ُؤ َُّ ٌل) [™et-te…arru] اءتََّق -vez [tefa∂∂ul] َتَفضُّ
ninde) ¡İlm-i şerî¡at öğrenip fakîh olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َه َتَفقَّ ِإَذا  ُجُل  الرَّ أَ   Ve َتَقرَّ
tâ¡at ve ¡ibâdete dürüşmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َك أَ ُفالٌَن أَْي َتَنسَّ َتَقرَّ
ُء َأ َق  (âf’ın fethi ve zammıyla…) [™el-…ar] اءأ
Hayz ma¡nâsınadır ki hatunların namâzsız 
olmak hâletidir. Ve tuhr ma¡nâsınadır 
ki hayzdan pâk olmak hâletidir, 
namâzsızlık ve pâklık ta¡bîr olunur; bu 
cihetle azdâddandır. Mü™ellifin Ba§â™ir’de 
beyânına göre asl َقْرٌء […ar™] lafzı vaktin 
ismidir ki gâh hayzın ve gâh tuhrun zarfı 
olur.

Şârih der ki belki َقْرٌء […ar™] fi’l-hakîka 
tuhrdan hayza duhûlün ismidir. Pes tuhru 
ve onu müte¡âkib hayzı câmi¡ ism olmakla 
¡alâ-hidetin her birine de ıtlâk olundu, zîrâ 
her birinde cem¡iyyet ma¡nâsı melhûzdur. 
Hayzda cem¡iyyet-i dem zâhirdir ve tuhrda 
dem bedende müctemi¡ olur. Fe-kavluhu 
ta¡âlâ: َيَتَربَّْصَن ِبأَْنُفِسِهنَّ َثالََثَة ُقُروٍء﴾ أَْي َثالََثَة ُدُخوٍل﴿ 
 Bu cihetle İmâm A¡@am ِمَن الطُّْهِر ِإَلى اْلَحْيِض
hayz ve Şâfi¡î tuhr ma¡nâsını ahz eyledi. 
İntehâ. Ve 

ٌء َأ ََ  […ar™] Vakt ve zamân ma¡nâsınadır. Ve 
kâfiye ma¡nâsınadır ki beytin âhirinden 
¡ibârettir. Ba¡zı nüshada َواْلَعاِقَبُة ¡unvânıyla 
mersûmdur, gayr-i sahîhtir. Ve َقْرٌء […ar™] 
kelimesinin cem¡i أَْقَراٌء [a…râ™] gelir, أَْحَماٌل 
[a√mâl] vezninde ve ُقُروٌء […urû™] gelir …
âf’ın zammıyla ve أَْقُرٌؤ [a…ru™] gelir, أَْفُلٌس 
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ٌ َََضأ  […a∂a™] (fethateynle) ve 

َََضاَءةٌ  [ka∂â™et] (َسَحاَبٌة [se√âbet] veznin-
de) Bir kimsenin haseb ve nesebi fâsid ve 
ma¡yûb olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َقِضَئ 
َحَسُبُه َقَضًئا َوَقَضاَءًة أَْي َفَسَد
أَُة  âf’ın fethi ve zammı ve…) [el-…â∂™et] اءأَقضأ
∂âd’ın sükûnuyla) Haseb ve nesebde olan 
¡ayb ve fesâda denir ki soyda ¡ayblı olma-
ğa bâ¡is olan hâlet-i nakîsadır; yukâlu: ِفي 
َحَسِبِه َقْضأَةٌ أَْي َعْيٌب َوَفَساٌد
ُء  âf’ın fethi ve ∂âd’ın…) [™∂el-…a] اءأَقضأ
sükûnuyla) Ekl eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا أََكَلُه ْيَء َقْضًئا ِمَن اْلَباِب الرَّ َقِضَئ الشَّ
َضاُء َأ -Ye (hemzenin kesriyle) [™el-i…∂â] اإِل
dirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُأَْقَضأَُه أَْي أَْطَعَمه

َُ ٌل) [™et-te…a∂∂u] اءتََّقضُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir kimsenin haseb ve nesebini al-
çak ve hasîs ¡add eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: وا َحَسَبُه ُجوُه أَِياْسَتَخسُّ ُؤوا ِمْنُه أَْن يَُزّوِ َتَقضَّ

]ق ف أ[
ُء  âf’ın fethi ve fâ’nın…) [™el-…af]اءأَقفأ
sükûnuyla) Yerin kesret-i matardan nebâtı 
posalıp fâsid ve tebâh olmak yâhûd çamur 
ile ve toprak ile âlûde olmakla mevâşî otla-
mağa salâhiyyetten kalmak ma¡nâsınadır, 
niteki َفْقٌء [fa…™] dahi bu ma¡nâyadır ki 
fâ’nın takdîmiyledir; yukâlu: الَْرُض  َقِفَئِت 
اِبِع أَْي ُمِطَرْت َفَتَغيََّر َنَباتَُها َوَفَسَد أَْو أَْن  َقْفًئا ِمَن اْلَباِب الرَّ
َيَقَع التَُّراُب َعَلى اْلَبْقِل
اُء َّ ِت َأ  vezninde ve [™ifti…â] ِإْفِتَقاٌء [™el-i…tifâ] اإِل
mürâdifidir ki mahallinde beyân olundu; 
yukâlu: ِإْقَتَفأَ اْلَخْرَز ِبَمْعَنى ِإْفَتَقأَُه

]ق م أ[
أَُة ُأ َق  (vezninde [ra√met] َرْحَمٌة) [el-…am™et] اءأ
ve

اَءُة َُ َق -vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-…amâ™et] اءأ

derler.

اُء ََ ِتقأ  Dişi devenin hâmil [™el-isti…râ] اإِلاأ
olup yâhûd olmadığını tahkîk ve teyakkün 
eylemek için erkek deve ona aşmayı terk 
ve imsâk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Bu ِإْسَتْقَرأَ اْلَجَمُل النَّاَقَة ِإَذا َتاَرَكَها ِلَيْنظَُر أَ َلِقَحْت أَْم الَ
dahi cem¡ ma¡nâsındandır, gûyâ ki cemel 
menîsini ihrâc etmeyip sulbünde cem¡ ve 
takrîr eylemiş olur. Şârih der ki tetebbu¡ 
ve istiksâ¡ ma¡nâsına mü™ellifin ِإْسِتْقَراٌء 
[isti…râ™] ta¡bîrleri dahi cem¡ ma¡nâsından 
yâhûd kırâ™at ma¡nâsındandır, gûyâ ki 
araştırdığı şey™in cemî¡-i efrâdını cem¡ 
yâhûd kırâ™at eylemeyi taleb eder olur.

]ق ر ض أ[
ِضُئ َأ ِق  âd-ı mu¡ceme ile∂) [™el-…ir∂i] اءأ
 vezninde) Garâ™ib-i eşcâr-ı [zibric] ِزْبِرٌج
bâdiyeden bir şecer adıdır; çiçeği; َوْرٌس 
[vers] ten ya¡nî Yemen za¡ferânından asfer 
olur. Müfredi ِقْرِضَئٌة dir hâyıla.

]ق ض أ[
َقَضأُ  Tulum ve (fethateynle) [™el-…a∂a] اءأ
kırba çürüyüp yeprimekle eczâları münhal 
olup rîze rîze olarak sapır sapır dökülmek 
ma¡nâsınadır, müddet-i medîde nem-nâk 
yerde kalmış sevb gibi; yukâlu: َقاُء  َقِضَئ الّسِ
اِبِع ِإَذا َفَسَد َوَعِفَن َوَتَهاَفَت  Ve göz َقَضًئا ِمَن اْلَباِب الرَّ
¡illet sebebiyle azıp tebâh olmakla kızarıp 
kapakları ve etrâfları sölpüyüp müsterhî 
olmak ma¡nâsınadır ki şîl olmak ta¡bîr olu-
nur; yukâlu: َواْسَتْرَخْت ْت  اْحَمرَّ ِإَذا  اْلَعْيُن   َقِضَئِت 
َوَفَسَدْت -Ve ip ve urgan makûlesi es َمآِقيَها 
kiyip pâre pâre olmak yâhûd müddet-i 
medîde toprak altında medfûn kalmakla 
çürüyüp yeprimek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َدْفنُُه ِفي الَْرِض َطاَل  أَْو  َوَتَقطََّع  أَْخَلَق  ِإَذا  اْلَحْبُل   َقِضَئ 
 Ve َفَتَهتََّك
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yukâlu: َسِمَنْت ِإَذا  اْلَماِشَيُة  -Ve bir kim أَْقَمأَِت 
seyi tezlîl ve tahkîr ve hâk-sâr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوأََذلَُّه َصغََّرُه  أَْي   أَْقَمأَُه 
Ve bir pesendîde yâhûd nâdîde nesne 
tab¡a hoş ve garîb gelmekle ¡aceb vermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْعَجَبُه أَْي  اْلَمَكاُن   أَْقَمأَُه 
Ve bir kimsenin davarları semirip tavlı 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَقْوُم   أَْقَمأَ 
َسِمَنْت ِإِبُلُهْم
أَُة ُأ َق -veznin [amzet√] َحْمَزُة) [el-…am™et] اءأ
de) Şol yere denir ki ona aslâ güneş uğ-
ramaya, Türkîde kuzey ta¡bîr olunur. Ve 
ucuzluk ve bolluk, refâh ve hısb ve râhat 
ma¡nâsınadır, bu ma¡nâda …âf’ın zammıy-
la da lügattir.

أَُة َُ قأ َُ  [meşrebet] َمْشَرَبٌة) [el-ma…me™et] اءأ
vezninde) ve

ُة ََ ُُ قأ َُ  [mekrumet] َمْكُرَمٌة) [el-ma…mû™et] اءأ
vezninde) Bunlar da güneş uğramayan 
kuzey yere denir, ٌَقْمأَة […am™et] gibi.

َقاَمأَُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu…âme™et] اءأ
vezninde) Uymak, muvâfakat 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َما أَْي  اْلَمَكاُن  َقاَمأَُه   َما 
َواَفَقُه
يَئُة ُِ ََ  […amî™et] (َسِفيَنٌة [sefînet vezninde) 
Esmâdandır: ¡Amr b. ¢amî™e bir şâ¡ir-i 
meşhûrdur.

َُ ُُّ َق ٌل) [™et-te…ammu] اءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir şey™in güzîdesini ahz ve ihtiyâr ey-
lemek ma¡nâsınadır ki üründülemek ta¡bîr 
olunur; yukâlu: ِخَياَرُه أََخَذ  ِإَذا  ْيَء  الشَّ أَ   Ve َتَقمَّ
bir mahal mizâca muvâfık gelmekle onda 
ikâmet eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َأ  َتَقمَّ
اْلَمَكاَن ِإَذا َواَفَقُه َفأََقاَم ِبِه

]ق ن أ[
ُقنُوُء  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™el-…unû] اءأ
Ziyâdesiyle kırmızı olmak ma¡nâsınadır; 

ninde) ve

أَُة ُأ ُق  âf’ın zamm ve kesri ve…) [el-…um™et] اءأ
mîm’in sükûnuyla) Hor ve hakîr ve zelîl 
olmak ma¡nâsınadır, gerek zâhirî olsun ki 
cüsse ve endâm ve manzara cihetiyledir 
ve gerek ma¡nevî olsun ki ¡izzet ve rif¡at 
mukâbilidir; yukâlu: َقْمأًَة َوَقُمَؤ  ُجُل  الرَّ  َقَمأَ 
 َوَقَماَءًة َوُقْمأًَة َوِقْمأًَة ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َواْلَخاِمِس ِإَذا َذلَّ

َوَصُغَر
يُء ُِ َق  Hor (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™el-…amî] اءأ
ve zelîl ve hakîr olan kişiye denir. Cem¡i 
 vezninde ve [cibâl] ِجَباٌل gelir [™imâ…] ِقَماٌء
 ُرَخاٌل gelir …âf’ın zammıyla [™umâ…] ُقَماٌء
[ru«âl] vezninde.

وُء ُُ ُق  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [¡el-…umû] اءأ
ve

وَءُة ُُ ُق (hâ’yla) [el-…umû™et] اءأ

ُء َقمأ ve ( vezninde [¡men] َمْنٌع) [™el-…am] اءأ

اَءُة َُ َق -vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-…amâ™et] اءأ
ninde) ve

اُء َُ َق  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [™el-…amâ] اءأ
Davar tavlanıp semirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَقَماَءًة َوَقْمًئا  َوُقُموَءًة  ُقُموًءا  اْلَماِشَيُة   َقَمأَِت 
َسِمَنْت ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن   Ve devâbb ve َوَقَماًء 
mevâşî otlu ve çayırlı mekânda ikâmet 
eylemek ma¡nâsınadır ki simen ve kuvvet-
lerine sebebdir; yukâlu: َقَمأَِت اِلِبُل ِباْلَمَكاِن أَْي 
َفَسِمَنْت ِلِخْصِبِه  ِبِه   Ve bir mahal mizâca أََقاَمْت 
uyup yaramak ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَمأَُه 
اْلَمَكاُن ِإَذا َواَفَقُه
ُء َقمأ  âf’ın fethi ve mîm’in…) [™el-…am] اءأ
sükûnuyla) Bir kimse gâlib ve zeber-dest 
olmakla bir kişiyi kahr ve tenkîl eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَمأَُه َقْمًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث 
ِإَذا َقَمَعُه
اُء َُ َأ  (hemzenin kesriyle) [™el-i…mâ] اإِل
Davar tavlanıp semirmek ma¡nâsınadır; 
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su adıdır.

َنأَة قأ َُ -vez [meşrebet] َمْشَرَبٌة) [el-ma…ne™et] اءأ
ninde ve nûn’un zammıyla lügattir) ٌَمْقَمأَة 
[ma…me™et] ma¡nâsınadır ki güneş görme-
yen kuzey yere denir.

]ق ي أ[
ُء  âf’ın fethi ve yâ’nın…) [™el-…ay] اءأَقيأ
sükûnuyla) Kusmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َيِقيُء َقْيًئا أَِياْسَتْفَرَغ َما ِفي اْلَجْوِف  َقاَء الرَّ
ve yukâlu: ْبَغ أَْي ُمْشَبٌع  Ya¡nî َهَذا َثْوٌب َيِقيُء الّصِ
“Şu libâs şol derecede boyaya doymuştur 
ki kemâl-i imtilâsından gûyâ ki boyayı 
kusmak ister.”

ُقَياُء  vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [™el-…uyâ] اءأ
ismdir) Kusma hâletine denir; yukâlu: ُأََخَذه 
اْلُقَياُء
ِتَقاَءُة  [istifâdet] ِإْسِتَفاَدةٌ) [el-isti…â™et] اإِلاأ
vezninde) ve

َُ ٌل) [™et-te…ayyu] اءتََّقيُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Mü™ellifin icmâline göre mutla-
kan kusmak ma¡nâsınadır. Lâkin şârihin 
beyânına göre ¡amel ve tekellüfle kus-
mak ma¡nâsınadırlar; yukâlu: ُجُل الرَّ  ِإْسَتَقاَء 
َعاِمًدا َجْوِفِه  ِفي  َما  أَِياْسَتْخَرَج   Ve bir hatun َوَتَقيَّأَ 
zevcine kemâl-i şebak u hırsından hücûm 
edip kendisini üzerine ilkâ eylese َتَقيَّأَِت 
َعَلْيِه ;derler اْلَمْرأَُة َنْفَسَها  َوأَْلَقْت  ِلَبْعِلَها  َضْت   َتَعرَّ
ma¡nâsına; gûyâ ki istifrâg-ı şehvet eyle-
miş olur.

ِيَئُة  (vezninde [tef¡ilet] َتْفِعَلٌة) [et-te…yi™et] اءتَّقأ
Kusturmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َواُء َقيَّأَُه الدَّ
اَءُة ََ  َتْقِيَئٌة (hemzenin kesriyle) [el-i…â™et] اإِل
[ta…yi™et]ma¡nâsınadır; yukâlu: َواُء الدَّ  أََقاَءُه 
ِبَمْعَنى َقيَّأَُه
َقُيوُء ve (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [™el-…ayû] اءأ

َقُيوُّ ) [el-…ayuvv] اءأ  (vezninde [aduvv¡] َعُدوٌّ
Kusması çok olan kimseye denir; yukâlu: 

yukâlu: ْت ْيُء ُقنُوًءا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا اْشَتدَّ  َقَنأَ الشَّ
ُحْمَرتُُه
اِنٌئ ََ  َُ َُ  Bundandır ki hâlis [™a√mer …âni] أَطأ
kırmızı demektir; kıpkırmızı ta¡bîr olunur.

ِنيُء  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [™et-ta…nî] اءتَّقأ
Bir nesneyi be-gâyet kızartmak ve kıp-
kırmızı eylemek ma¡nâsınadır; tekûlu: 
ْرتُُه َحمَّ أَْي  َتْقِنيًئا   Ve sakal boyamak َقنَّْأتُُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َدَها َسوَّ أَْي  ِلْحَيَتُه   َقنَّأَ 
-Koyu kırmızıya boyamak hase ِباْلِخَضاِب
biyle َدَها .unvânıyla îrâd eylemiştir¡ َسوَّ

ُء َقنأ  âf’ın fethi ve nûn’un…) [™el-…an] اءأ
sükûnuyla) Bir nesneye şey™-i âher kat-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu ِمَن َقْنًئا  َبَن  اللَّ  َقَنأَ 
ِباْلَماِء َمَزَجُه  ِإَذا  الثَّاِلِث   Ve bir kimseyi اْلَباِب 
katl eylemek yâhûd bir kimseyi bir kim-
senin katline haml ve sevkle bâ¡is olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَنأَ ُفالًَنا ِإَذا َقَتَلُه أَْو َحَمَلُه 
 Ve deriyi dibâgate ya¡nî enbâşteye َعَلى َقْتِلِه
vaz¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََقَنأ 
َباِغ -Ve saç ve sakal boya اْلِجْلُد ِإَذا أُْلِقَي ِفي الّدِ
mak ma¡nâsınadır ki murâd koyu kırmızı-
ya boyamaktır; yukâlu: َدَها ْحَيَة ِإَذا َسوَّ  Ve َقَنأَ الّلِ
ölmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َقْنًئا ُجُل  الرَّ  َقِنَئ 
اِبِع ِإَذا َماَت -Ve deri enbâştede çü ِمَن اْلَباِب الرَّ
rüyüp tebâh olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقِنَئ الَِديُم ِإَذا َفَسَد
َناُء َأ  Bir (hemzenin kesriyle) [™el-i…nâ] اإِل
kimseyi katl eylemek yâhûd katle haml ve 
sevk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْقَنأَُه أَْي 
 Ve deriyi enbâştede çok َقَتَلُه أَْو َحَمَلُه َعَلى َقْتِلِه
eğlendirip vaktini geçirmekle çürüyüp 
tebâh eylemek ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْقَنْأُت 
أَْفَسْدتُُه أَْي   Ve bir nesne yoluna girip الَِديَم 
döleğe gelmekle ahz ve isti¡mâli mümkin 
ve kâbil olmak ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْقَنأَِني 
ْيُء أَْي أَْمَكَنِني الشَّ
َناٌء ََ  [¢anâ™] (َسَحاٌب [se√âb] vezninde) Bir 
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FASLU’L-KÂF 
)َفْصُل اْلَكاِف(

]ك أ ك أ[
َكأأَكأَُة -veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-ke™ke™et] اءأ
de) Bir nesneden havf eylemekle kıçınla-
yıp geri dönmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََكْأَكأ 
ُجُل ِإَذا َنَكَص َوَجُبَن  ¡Ve birikmek, tecemmu الرَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َع َكْأَكأَ اْلَقْوُم ِإَذا َتَجمَّ

َُ ُك -veznin [tezelzul] َتَزْلُزل) [™et-teke™ku] اءتََّكأأ
de) ٌَكْأَكأَة [ke™ke™et] ma¡nâlarınadır; yukâlu: 
اْلَقْوُم :ve yukâlu َتَكْأَكأَ ُفالٌَن ِإَذا َنَكَص َوَجُبَن  َتَكْأَكأَ 
َع  Ve tekellümden hasr ve ¡âciz olup ِإَذا َتَجمَّ
dil dolaşmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََتَكْأَكأ 

ُجُل ِفي َكالَِمِه ِإَذا َعيَّ الرَّ
َكأأَكاُء -veznin [selsâl] َسْلَساٌل) [™el-ke™kâ] اءأ
de) Tabansızlık, َهاِلٌع  [¡cubn hâli] ُجْبٌن 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َهاِلٌع ُجْبٌن  أَْي  َكْأَكاٌء   ِبِه 
Ve uğrunun kaçıp gitmesi hâletine denir.

َتَكاِكُئ ُُ  [mutecâhil] ُمَتَجاِهٌل) [™el-mutekâki] اءأ
vezninde) Kısa boylu bodur kişiye denir.

]ك ت أ[
أَُة َكتأ  َتْمَرةٌ tâ-yı fevkiyye ile) [el-ket™et] اءأ
[temret] vezninde) Su teresi ve su kerde-
mesi ta¡bîr olunan nebâta şebîh bir nebât 
adıdır.

َتأأُو ِكنأ -veznin [sinde™v] ِسْنَدْأٌو) [el-kint™ev] اءأ
de) Dayangan ve metîn ve şedîd erkek 
deveye denir; َشِديٌد  [cemel şedîd] َجَمٌل 
ma¡nâsına. Burada ِديُد -el-√ablu’ş] اْلَحْبُل الشَّ
şedîd]nüshaları galattır. Ve sık ve gür sa-
kallı kişiye denir; ْحَيِة  [ke&&u’l-li√yet] َكثُّ الّلِ
ma¡nâsına, ¡alâ-kavlin hoş ve mu¡tedil ve 
muntazam sakallıya denir; yukâlu: َرُجٌل 
ْحَيِة اْلَكثَُّها أَِو اْلَحَسنَُها ِكْنَتْأٌو أَِي اْلَعِظيُم الّلِ

اْلَقْيِء اْلَكِثيَر  أَِي  َوَقُيوٌّ  َقُيوٌء   İkincide hemze َرُجٌل 
vâv’a kalb ve idgâm olunmuştur. Ve 

ُيوٌء ََ  […ayû™]Kusturucu devâya denir; 
tekûlu: َواَء اْلُمِقيَء َفَما َقيَّأَِني َشِرْبُت اْلَقُيوَء أَِي الدَّ
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de) Sakal sık ve uzun ve firâvân olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َطاَلْت ِإَذا  ْحَيُة  الّلِ  َكْنَثأَِت 
َوَكثَُرْت
َثأأُو ِكنأ -vez [sinde™v] ِسْنَدْأٌو) [el-kin&e™v] اءأ
ninde) ِكْنَتْأٌو [kinte™v] ma¡nâsınadır ki zikr 
olundu.

أَُة َكثأ ve (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [el-ke&™et] اءأ

َكَثاُة  (vezninde [anât…] َقَناةٌ) [el-ke&ât] اءأ
 ismidir ki Fârisîde tere-tîzek [circîr] ِجْرِجيٌر
ve Türkîde su teresi ve su kerdemesi de-
dikleri nebâttır, ¡alâ-kavlin onun yabanî 
nev¡ine denir.

]ك د أ[
ُء َأ َك  kâf’ın fethi ve dâl’ın) [™el-ked] اءأ
sükûnuyla) ve

وُء َُ ُك -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™el-kudû] اءأ
de) Nebâtatı soğuk çalmakla yere yas-
tayıp öylece yapışıkomak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َوُكُدوًءا  َكْدًءا  َوَكِدَئ  النَّْبُت   َكَدأَ 
َدُه ِفي الَْرِض اِبِع ِإَذا أََصاَبُه اْلَبْرُد َفَلبَّ -Alâ¡ الثَّاِلِث َوالرَّ
kavlin susuz kalmakla bitmeyip gecikmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَدأَ النَّْبُت َوَكِدَئ ِإَذا أََصاَبُه 
 Ve اْلَعَطُش َفأَْبَطأَ َنْبُتُه

ٌء َأ -Ekini soğuk vurmakla çık[™ked] َك
mış iken yine geri yere redd eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َكْدًءا  ْرَع  الزَّ اْلَبْرُد   َكَدأَ 
ُه ِفي الَْرِض اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َردَّ
ئَُة َِ -veznin [tef¡ilet] َتْفِعَلٌة) [et-tekdi™et] اءتَّكأ
de) َكْدٌء [ked™]ma¡nâsınadır; yukâlu: أَ اْلَبْرُد  َكدَّ
ْرَع َتْكِدئًَة ِبَمْعَنى َكَدأَُه الزَّ
َكاِدئَُة -Şol arza denir ki top [el-kâdi™et] اءأ
rağı mâyeli ve kuvvetli olmamakla ekini 
ve sâ™ir nebâtı geç bitirir ola; yukâlu: أَْرٌض 
َكاِدئٌَة أَْي َبِطيَئُة اِلْنَباِت
أُ ََ َك  Karganın (fethateynle) [™el-kede] اءأ
sesi boğuk olmakla kay™ ve istifrâg eder 
gibi öter olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َكِدَئ 

]ك ث أ[
ُء -kâf’ın fethi ve &â-yı mü) [™&el-ke] اءأَكثأ
sellesenin sükûnuyla) Süt, suyun yü-
züne çıkıp su sütün altında sâfî kalmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َكْثًئا  َبُن  اللَّ  َكَثأَ 
َتْحِتِه ِمْن  اْلَماُء  َوَصَفا  اْلَماِء  َفْوَق  اْرَتَفَع  ِإَذا   Ve الثَّاِلِث 
galeyân üzere üzere olan tencere kefle-
nip köpüklenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْزَبَدْت أَْي  اْلِقْدُر  -Ve tencereden kef al َكَثأَِت 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: أََخَذ ِإَذا  اْلِقْدَر   َكَثأَ 
 Ve yerden nebât ürperip çıkmak َزَبَدَها
yâhûd gereği gibi neşv ü nemâ bulmak-
la uzayıp sık ve gür ve sarmaşık olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَثأَ النَّْبُت ِإَذا َطَلَع أَْو َكثَُف 

َواْلَتفَّ َوَطاَل   Kezâlik sakal çok ve gür َوَغُلَظ 
ve uzun olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَثأَِت 
ْحَيُة ِإَذا َطاَلْت َوَكثَُرْت الّلِ
ِثَئُة  (vezninde [tef¡ilet] َتْفِعَلٌة) [et-tek&i™et] اءتَّكأ
 .ma¡nâlarınadır ki zikr olundu [™&ke] َكْثٌء

Şârih der ki َتْكِثَئٌة [tek&i™et] leben ve kidr-
de isti¡mâl olunmaz, gerçi mü™ellif ta¡mîm 
eyledi, lâkin tasrîh-i e™imme-i lügate 
muhâliftir. İntehâ.

أَُة َكثأ  kâf’ın fethi ve zammı) [el-ke&™et] اءأ
ve &â’nın sükûnuyla) Süt yüzüne denir ki 
kaba vaz¡ olunup durduktan sonra yâhûd 
kaynarken tuttuğu kaymaktan ¡ibârettir, 
¡alâ-kavlin tufâvesine denir ki dibine çök-
meyip yüzüne çıkan nesnedir; meselâ su 
katılıp kaynar iken yüzüne gelen düsûmet 
gibi.

ِثيُء -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [™et-tek&î] اءتَّكأ
de) Zikr olunan ٌَكْثأَة [ke&™et]i yemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََكَل ِإَذا  َتْكِثيًئا  ُجُل  الرَّ  َكثَّأَ 
-Ve sakal uzun ve sık ve firâvân ol اْلَكْثأََة
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْحَيُة  الّلِ  َكثَّأَِت 
َطاَلْت َوَكثَُرْت
َثأَُة َكنأ -veznin َدْحَرَجٌة nûn’la) [el-ken&e™et] اءأ
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.ma¡nâlarınadır ki zikr olundu [™kir&i] ِكْرِثٌئ

َفأَُة َأ َك -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-kerfe™et] اءأ
ninde) Çömlek galeyâna başlamakla 
yüzü keflenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِلْلَغْلِي ِإَذا أَْزَبَدْت   [ker&e™et] َكْرَثأَةٌ Ve َكْرَفأَِت اْلِقْدُر 
ma¡nâsınadır ki zikr olundu. Ve muhtelit 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَقْوُم   َكْرَفأَ 
اْخَتَلطُوا

َُ ُف َأ -veznin [™teker&u] َتَكْرثٌُؤ [™et-tekerfu] اءتََّك
de ve mürâdifidir ki zikr olundu; yukâlu: 
ْيُء ِبَمْعَنى َتَكْرَثأَ َتَكْرَفأَ الشَّ
ِفَئُة َأ ِك -kâf’ın ve fâ’nın kes) [el-kirfi™et] اءأ
riyle) َفلَِّح الشَّ -is [√şeceretu’ş-şefella] َشَجَرُة 
midir ki kebere yemişinin nebâtı olacaktır 
yâhûd bâdiye eşcârından bir şecerdir ki 
meyvesi siyâh zengî kellesine şebîh olur.

]ك س أ[
ُء  kâf’ın fethi ve sîn’in) [™el-kes] اءأَكسأ
sükûnuyla) Tâbi¡ ve peyrev olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَسأَُه َكْسًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث 
-Ve davarı katar gibi birbirinin ardın ِإَذا َتِبَعُه
da sürüp götürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أُْخَرى أََثِر  َعَلى  َساَقَها  ِإَذا  ابََّة  الدَّ  Ve husûmet َكَسأَ 
bâbında âhere gâlib olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا َغَلَبُهْم ِفي اْلُخُصوَمِة اْلَقْوَم  -Ve kı َكَسأَ 
lıçla vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَسأَُه 
ْيِف ِإَذا َضَرَبُه ِبِه ِبالسَّ
ُء  kâf’ın zammı ve sîn’in) [™el-kus] اءأُكسأ
sükûnuyla) ve

-veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™el-kusû] اءأُكُسوُء
de) Bir nesnenin gerisine ve ardına de-
nir. Cem¡i أَْكَساٌء [aksâ™] gelir. Ve ¡Arablar 
“Filân kişi kafâsı üzere düştü” diyecek 
yerde َرِكَب ُكْسأَُه derler; fe-yukâlu: َرِكَب ُكْسأَُه 
أَْي َوَقَع َعَلى َقَفاُه
ُء  kâf’ın fethi ve sîn’in) [™el-kes] اءأَكسأ
sükûnuyla) Geceden bir bölüğe, bir 

ِفي َيِقيُء  َكأَنَُّه  َصاَر  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َكَدئًا   اْلُغَراُب 
 Ve tere ve sebze makûlesinin biri َشِحيِجِه
susuz olmakla boylanmayıp bodur ve fenâ 
ve tebâh olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َكِدَئ 
اْلَبْقُل ِإَذا َقُصَر َوَخُبَث
َدأَُة َكوأ -vez [av…alet√] َحْوَقَلٌة) [el-kevde™et] اءأ
ninde) Yelmek, ¡adv ma¡nâsınadır; ََكْوَدأ 
ُجُل َكْوَدأًَة ِإَذا َعَدا الرَّ
أأُو ََ ِكنأ -veznin [sinde™v] ِسْنَدْأٌو) [el-kinde™v] اءأ
de) Galîzü’l-cüsse, dızman erkek deveye 
denir.

]ك ر ث أ[
ِثُئ َأ ِك  ِزْبِرٌج â-yı müsellese ile&) [™el-kir&i] اءأ
[zibric] vezninde) Kat kat sıkı ve yüksek 
olan sehâba denir. Ve yumurtanın üst ka-
buğuna denir; اْلَبْيِض [∂ay∂u’l-bey…] َقْيُض 
ma¡nâsına; gerçi َقْيٌض […ay∂] muhteleftir, 
niteki mâddesinde mübeyyendir.

ِثَئُة َأ َك  hâ’yla kâf’ın fethiyle) [el-kir&i™et] اءأ
de lügattir) Sık ve birbirine sarmaşık gür 
ve firâvân nebâta denir.

َثأَُة َأ َك  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-ker&e™et] اءأ
vezninde) Bir nesne gür ve cem¡iyyetli 
firâvân olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََكْرَثأ 
َشْعُرُه َوَغْيُرُه أَْي َكثَُر َوَتَراَكَم

َُ ثُ َأ  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [™et-teker&u] اءتََّك
vezninde) ٌَكْرَثأَة [ker&e™et] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َْيُء ِبَمْعَنى َكْرَثأ َتَكْرَثأَ الشَّ
يَثاُء َِ َك -veznin [™kenîsâ] َكِنيَساُء) [™el-kerî&â] اءأ
de) ve

أأَثاُء ََ -vez [™semensâ] َسَمْنَساُء) [™el-kere™&â] اءَك
ninde) Kemâlini bulmuş hoş ve şîrîn tâze 
hurmâya denir; yukâlu: أَْي َوَكَرْأَثاُء  َكِريَثاُء   بُْسٌر 
َطّيٌِب َنِضيٌج

]ك ر ف أ[
ِفُئ َأ ِك  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [™el-kirfi] اءأ
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اللَّْحَم ِإَذا َشَواُه َحتَّى َيِبَس

َُ ٌل) [™et-tekeşşu] اءتََّكشُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir nesnenin kabuğu soyulmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي أَ  َفَتَكشَّ ْيَء  الشَّ أَ   َكشَّ
َر  Ve ta¡âmı çoğa gitmekle mümtelî َقَشَرُه َفَتَقشَّ
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن الطََّعاِم أَ   َتَكشَّ
ِإَذا اْمَتَلَ
-veznin [se√âb] َسَحاٌب) [™û Keşâ±] ُذو َكَشاءب
de) Bir mevzi¡dir.

أَُة  Ayb u¡ (kâf’ın zammıyla) [el-kuş™et] اءأُكشأ
nakîsa ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبِه ُكْشأَةٌ أَْي َعْيٌب

]ك ف أ[
َكاَفأَُة ُُ  [mu¡âmelet] ُمَعاَمَلٌة) [el-mukâfe™et] اءأ
vezninde) ve

اُء َّ ِك -veznin [itâl…] ِقَتاٌل) [™el-kifâ] اءأ
de) Mücâzât eylemek ma¡nâsınadır ki 
bir adamın sun¡ ve fi¡line mukâbil ve 
müsâvî ¡ivaz ve cezâ vermekten ¡ibârettir; 
yukâlu: َجاَزاُه أَْي  َوِكَفاًء  ُمَكاَفأًَة  ْيِء  الشَّ َعَلى   َكاَفأَُه 
Ve bir nesneye misl ve mânend olmak, 
mümâselet ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالًَنا  َكاَفأَ 
َماَثَلُه  [™kuf] ُكْفٌؤ Ma¡nâ-yı evvel ve sânî ِإَذا 
mâddesinden mufâ¡alettir ki bir nesneye 
kadr ü menzilette müsâvî olmaktır, ke-mâ 
se-yuzkeru. Ve 

 ,Bir nesneyi gözetmek [mukâfe™et] ُمَكاَفأَةٌ
murâkabe ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي  َكاَفأَُه 
-Ve müdâfa¡a ma¡nâsına isti¡mâl olu َراَقَبُه
nur; yukâlu: َداَفَعُه أَْي   Ve bir bahâdır َكاَفأَُه 
kişi iki fâris meyânına girip mızrağıyla bir 
beriye ve bir öteye dürterek onları def¡ ve 
bertaraf eylese َكاَفأَ َبْيَن َفاِرَسْيِن ِبُرْمِحِه derler.

اُء َّ ِك  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [™el-kifâ] اءأ
Fi’l-asl masdardır, ba¡dehu bir nesneye 
müsâvî olan mikdârda isti¡mâl olunmuş-
tur; ve minhu kavluhum: ِكَفاَء اْلَواِجِب ِ  اَْلَحْمُد هلِلَّ
 Ve أَْي َما َيُكوُن ُمَكاِفًئا َلُه أَْي َقْدَر َما َيُكوُن ُمَكاِفًئا َلُه

mikdâra denir; yukâlu: أَْي اللَّْيِل  ِمَن  َكْسٌء   َمرَّ 
ِقْطَعٌة ِمْنُه

]ك ش أ[
ُء  kâf’ın fethi ve şîn-i) [™el-keş] اءأَكشأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Bir nesneyi hıyâr 
ve ¡acûr ekl eder gibi katır katır ve çatır ça-
tır ekl eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَشأَُه 
َوَنْحِوِه اْلِقثَّاِء  أَْكَل  أََكَلُه  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن   Ve َكْشًئا 
kebâblık ve kavurmalık eti biryân eder-
ken yâhûd kavurur iken geçirip kupkuru 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اللَّْحَم  َكَشأَ 
َيِبَس َحتَّى  َشَواُه  -Ve bir nesnenin kabuğu أَْي 
nu soyup çıkarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقَشَرُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve kılıçla çalıp kesmek َكَشأَ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َضَرَبُه ِإَذا  ْيِف  ِبالسَّ  َكَشأَُه 
َوَقَطَعُه  ;Ve cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır ِبِه 
yukâlu: َكَشأَ اْلَمْرأََة ِإَذا َجاَمَعَها Ve 

ٌء  ve [™keş] َكشأ
ٌ  Ta¡âmı çoğa (fethateynle) [™keşe] َكَشأ
gitmekle tulum gibi mümtelî olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكْشًئا الطََّعاِم  ِمَن   َكِشَئ 
اْمَتَلَ ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن   Ve tulumun ve َوَكَشًئا 
kırbanın bükümleri üzere kalması müm-
tedd olmakla kuruyup beşeresi soyuldu-
ğundan iç yüzünün ince zarı açılıp belir-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َقاُء  الّسِ  َكِشَئ 
َبَشَرِتِه ِمْن  أََدَمُتُه   Ve el yarılıp çatlamak َباَنْت 
ma¡nâsınadır, ¡alâ-kavlin elin derisi gıl-
zatlanıp münkabız olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقْت أَْو َغُلَظ ِجْلُدَها َوَتَقبََّض َكِشَئْت َيُدُه ِإَذا َتَشقَّ
ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [™el-keşi] اءأَكِشُئ

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™el-keşî] اءأَكِشيُء
Kesret-i ta¡âmdan tulum gibi mümtelî 
olan kişiye denir.

َشاُء  Bu (hemzenin kesriyle) [™el-ikşâ] اإِلكأ
dahi eti kuruyunca kadar kavurmak yâhûd 
kebâb eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َأَْكَشأ 
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yukâlu: ْعِب ِإَذا َدَخَلْت -Ve kov َكَفأَِت اْلَغَنُم ِفي الّشِ
mak, tard ve teb¡îd ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve düşmandan münhezim olup َكَفأَُه ِإَذا َطَرَدُه
yüz döndürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََكَفأ 
َواْنَهَزُموا اْنَصَرُفوا  أَِي   Ve hadd-i i¡tidâlden اْلَقْوُم 
ve râh-ı râsttan sapmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكَفأَ اْلَقْوُم َعِن اْلَقْصِد أَْي َجاُروا
اُء َّ  Bir (hemzenin kesriyle) [™el-ikfâ] اإِلكأ
nesneyi yüzü koyu tersine kapamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَقَلَبُه ُه  َكبَّ ِإَذا  اِلَناَء   أَْكَفأَ 
Ve bir tarafa meyl edip eğilmek ve ağmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َماَل ِإَذا  ْيُء  الشَّ  Ve أَْكَفأَ 
bir nesneyi bir tarafa mâ™il eylemek ve ağ-
dırmak, imâle ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْكَفأَُه 
أََماَلُه  Ve bir nesnenin tersini çevirmek أَْي 
ma¡nâsınadır; içini taşra çevirmek gibi; 
yukâlu: أَْكَفأَُه أَْي َقَلَبُه
Ve ehl-i ¡arûz ıstılâhında ِإْكَفاٌء [ikfâ™] 
şâ¡ir ebyât-ı şi¡rinde olan kâfiyelerin 
i¡râblarını birbirine muhâlif îrâd eylemek-
ten ¡ibârettir; meselâ biri mansûb ve dîgeri 
merfû¡ yâ mecrûr eylemektir ve ¡inde’l-
ba¡z kâfiyelerin harflerini muhtelif eyle-
meğe denir; meselâ birini râ™ ve dîgerini 
lâm eylemek gibi; ve ¡alâ-kavlin ِإْقَواٌء [i…
vâ™] ma¡nâsınadır ki kavâfî-i şi¡r, bir bey-
tin ref¡i ve beyt-i âherin cerriyle muhtelif 
olmaktan ¡ibârettir yâhûd ِإْكَفاٌء [ikfâ™] mut-
lakan ebyâtın evâhirini tagyîr ve ifsâd ey-
lemekten ¡ibârettir ne gûne fesâd ile olursa 
olsun. Ve ıstılâh-ı mezbûr, َقْلٌب […alb] ve 
.ma¡nâsından me™hûzdur [imâlet] ِإَماَلٌة

Mütercim der ki »azreciyye sâhibinin 
beyânına göre ِإْكَفاٌء [ikfâ™] muharrik olan 
harf-i revî mahrecde mütekârib olan har-
fe mukârin olmaktan ¡ibârettir. İşbu: ِزَياَدُة“ 
اْلُعْمِر ِضَياِع  َمْع  َوِرْبُحُه   || نُْقَصـاُن  ُدْنَياُه  ِفي   اْلَمْرِء 
…i] ِإْقَواٌء beytinde olduğu gibi. Ve ِإْحَراُم”

اٌء َّ  Misl ü nazîr ma¡nâsınadır ki bir [™kifâ] ِك
şey™e kadr ü menzilette berâber olan nes-
neden ¡ibârettir. Ve şol perdeye denir ki 
¡Arab çadırlarının ense taraflarının yukarı-
sından aşağısına kadar çekilir, ¡alâ-kavlin 
şol şukkaya denir ki alaçık ta¡bîr olunan 
kıl çadırın ense tarafına çekerler yâhûd şol 
kilime denir ki izâr gibi alaçık üzere atıp 
zemîne kadar çekip bürürler.

اَءُة َّ َك -veznin [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-kefâ™et] اءأ
de) ve

اُء َّ َك  (vezninde [™semâ] َسَماٌء) [™el-kefâ] اءأ
ismlerdir, bir nesneye müsâvî ve mükâfî 
olmak hâletine denir ki Türkîde bektaşlık 
ta¡bîr olunur.

يُء ِّ َك ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™el-kefî] اءأ

ُء  kâf’ın zammı ve fâ’nın) [™el-kuf] اءأُكفأ
sükûnuyla) ve

ُء  kâf’ın fethi ve fâ’nın) [™el-kef] اءأَكفأ
sükûnuyla) ve

ُء ve (kâf’ın kesriyle) [™el-kif] اءأِكفأ

وُء ُّ ُك  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™el-kufû] اءأ
Misl ve hemtâ ma¡nâsınadır ki bir nesneye 
kadr ü menzilette müsâvî olan nesneden 
¡ibârettir ki Türkîde bektaş ta¡bîr olunur. 
Cem¡leri أَْكَفاٌء [ekfâ™] gelir, أَْعَماٌل [a¡mâl] 
vezninde ve ِكَفاٌء [kifâ™] gelir ِكَراٌم [kirâm] 
vezninde; yukâlu: َوَكِفيئُُه ُذِكَر  َكَما  ِكَفاُؤُه   َهَذا 
َوُكْفُؤُه َوَكْفُؤُه َوِكْفُؤُه َوُكُفوُءُه أَْي ِمْثُلُه
ُء  kâf’ın fethi ve fâ’nın) [™el-kef] اءأَكفأ
sükûnuyla) Sarf ve tahvîl eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَفأَُه َكْفًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث 
َصَرَفُه  Ve bir nesneyi yüzü koyu tersine ِإَذا 
kapamak ma¡nâsınadır, tencereyi baş aşağı 
etmek gibi; yukâlu: ُه َوَقَلَبُه  ¡Ve tâbi َكَفأَُه أَْي َكبَّ
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَفأَُه أَْي َتِبَعُه Ve 
mevâşî dere yoluna girmek ma¡nâsınadır; 
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dahi ba¡de’l-intifâ¡ yine analarını sâhibine 
redd eyledi.”

يُء ِّ َك ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™el-kefî] اءأ
أُ َّ كأ ُُ  Bir (vezninde ُمْكَرٌم) [™el-mukfe] اءأ
¡ârıza sebebiyle reng-i rûyu mütegayyir 
ve kesîf olan kişiye denir; yukâlu: ُهَو َكِفيُء 
ُرُه  ve اللَّْوِن َوُمْكَفأُ اللَّْوِن أَْي َكاِسُفُه ُمَتَغّيِ

يٌء ِّ  Devenin batnına ve vasatına [™kefî] َك
ıtlâk olunur ki suyu oradan cereyân eder.

َكاَفأَُة ُُ  mîm’in zammı ve) [el-mukâfe™et] اءأ
fâ’nın fethiyle ki ٌُمَكاَفأَة [mukâfe™et]ten ism-i 
mef¡ûldür) ٌُمَساَوَية [musâveyet] ma¡nâsınadır 
ki vâv’ın fethiyle; bu dahi ism-i mef¡ûldür 
fâ’nın kesriyle ُمَكاِفَئٌة [mukâfi™et] ism-i 
fâ¡ildir, ُمَساِوَيٌة [musâviyet] ma¡nâsınadır; 
kemâ fî hadîsi’l-¡akîkati ¡ani’l-gulâmi: 
ِمْنُهَما ُكلٌّ  أَْي  َويُْكَسُر  اْلَفاِء  ِبَفْتِح  ُمَكاَفأََتاِن”   “َشاَتاِن 
ّنِ ُمَساِوَيٌة ِلَصاِحَبِتَها ِفي الّسِ
اُء َّ ِك -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [™el-inkifâ] اإِلنأ
de) Rücû¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َرَجَع ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve bir kimsenin çehresi ِإْنَكَفأَ 
mütegayyir olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْنَكَفأَ َلْونُُه ِإَذا َتَغيََّر
ُء  Derenin (kâf’ın kesriyle) [™el-kif] اءأِكفأ
batnına denir.

َُ -veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [™et-tekâfu] اءتََّكاُف
de) Berâberleşmek, istivâ™ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَكاَفُؤوا أَْي َتَساَوْوا

]ك ل أ[
ُء  kâf’ın fethi ve lâm’ın) [™el-kel] اءأَكلأ
sükûnuyla) ve

ve [el-kilâ™et] اءأِكالََءُة

 Hıfz ve (kâf’ların kesriyle) [™el-kilâ] اءأِكالَُء
hirâset eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَلَُه 
-Ve vur َكْلًئا َوِكالََءًة َوِكالًَء ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َحَرَسُه
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْوِط  ِبالسَّ  َكَلَُه 
ِبِه  Ve edâ-yı deyn müte™ahhir olmak َضَرَبُه 

vâ™] hareke-i harf-i revî sıklette mütekârib 
olan harekeye mukârin olmaktan ¡ibârettir 
ki bir beyitte zamme ve dîgerinde kesre ile 
îrâd olunmaktır. İntehâ. Ve 

اٌء َّ كأ ٌِ  [ikfâ™] Develerin dölleri firâvân ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اِلِبُل   أَْكَفأَِت 
ِنَتاُجَها  Ve devenin tüy ve süt makûlesi َكثَُر 
menâfi¡ini bir kimseye ta¡yîn ve tefvîz 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  أَْكَفأَ 
َمَناِفَعَها َلُه  َجَعَل  أَْي  ُفالًَنا   Ve haymeye zikr ِإِبَلُه 
olunan ِكَفاٌء [kifâ™] dedikleri perde çekmek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْكَفْأُت اْلَبْيَت أَْي َعِمْلُت َلُه 
ِكَفاًء
اُء َّ ِت  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-iktifâ] اإِلكأ
Bu dahi bir nesneyi yüzü koyu tersine ka-
pamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه َكبَّ أَْي   ِإْكَتَفأَُه 
َوَقَلَبُه
أَُة ّأ َك  kâf’ın fethi ve zammı ve) [el-kef™et] اءأ
fâ’nın sükûnuyla) Hurmâ ağacının bir se-
nelik meyvesine denir. Ve

ِض َرأ األأ أَُة  ّأ -Tarlanın bir se [∂kef™etu’l-ar] َك
nelik zirâ¡at ve hâsılına denir. Ve

أَُة اإِلِبِل ّأ -Devenin bir sene [kef™etu’l-ibil] َك
lik dölüne denir, ¡alâ-kavlin bir sene olma-
yıp sene-i âtiyede yâhûd ondan ekserde 
hâsıl olan döllerine denir.

Şârih der ki ekserî develeri iki bölük edip 
bir bölüğünü bir sene ve öbür bölüğü-
nü gelecek senede intâc ederler; اِلِبِل  َكْفأَُة 
[kef™etu’l-ibil] o senelerde olan döllerden 
¡ibârettir. İntehâ. Ve 

َََنِم اءأ أَُة  ّأ  Koyun ve [kef™etu’l-πanem] َك
keçi kısmının bir senelik süt ve döl ve 
yün makûlesi menâfi¡lerine ıtlâk olunur; 
yukâlu: َمَنَحُه َكْفأََة َغَنِمِه أَْي َوَهَب َلُه أَْلَباَنَها َوأَْوالََدَها 
َهاِت الُمَّ َعَلْيِه  َوَردَّ  َسَنًة   Ya¡nî “Filân َوأَْصَواَفَها 
kimse agnâmının bir senelik menâfi¡-i 
mezkûresini filâna hibe ve tahsîs edip o 
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meselâ kumaş yâ mahsûl-i bâg ve mezra¡ 
gibi matlûbunu müşterîye sâhibi teslîm 
eyledikte bakiyyesini ahz eder.

الَُء  Yerin (hemzenin kesriyle) [™el-iklâ] اإِلكأ
otu çok olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْكَلَِت 
َكَلَُها َكثَُر  ِإَذا   Ve bir nesneyi selef ve الَْرُض 
selem tarîkıyla bey¡ yâhûd icâr eylemek 
ma¡nâsınadır; meselâ mezrû¡u kable’l-
idrâk peşin pahasıyla satmak gibi; yukâlu: 
 Ve ¡ömrü nihâyet أَْكَلَ ِفي الطََّعاِم أَْي أَْسَلَف َوأَْسَلَم
ve aksâya eriştirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْكَلَ ُعُمَرُه أَْي أَْنَهاُه
الَُء ِتكأ  Yerin otu çok olmak [™el-istiklâ] اإِلاأ
ma¡nâsınadır, yukâlu: ِإْسَتْكَلَِت الَْرُض ِإَذا َكثَُر 
اْلَكَلُ ِبَها

َُ ٌل) [™et-tekellu] اءتََّكلُّ  (vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
Bir nesneyi veresiye almak ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َنِسيَئًة أََخْذتُُه  أَْي  ْتُُه  -Ve bir nesne َتَكلَّ
yi sulfe ve peşin ile almak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُكـْلًَة ِإَذا َتَسلََّمَها َ َتَكلَّ
ِليُء  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [™et-teklî] اءتَّكأ
Bir nesneyi veresiye almak ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َُت ِفي الطََّعاِم أَْي أََخْذتُُه ِبالنَِّسَئِة  Ve َكلَّ

ِليٌء  ve [™teklî] َتكأ

ِلَئٌة  Gemiyi limana sokmak [tekli™et] َتكأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َسِفيَنَتُهْم  اْلَقْوُم   َ  َكلَّ
ّطِ  Ve alıkomak, habs ve tevkîf أَْدَنْوَها ِمَن الشَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَبَسُه ِإَذا  ُفالًَنا   َ  Ve َكلَّ
sebk ve takaddüm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َم َ ُفالٌَن ِإَلْيِه ِإَذا َتَقدَّ -Ve bir şey™e dik َكلَّ
kat ve te™emmül ile bakmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ًال َ ِفيِه ِإَذا َنَظَر ِإَلْيِه ُمَتأَّمِ َكلَّ
ِتالَُء -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-iktilâ] اإِلكأ
ninde) Sulfe ve peşin ile satın almak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْكَتَلَ ُكـْلًَة أَْي َتَسلََّمَها Ve 
sakınıp korunmak, ihtirâs ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْكَتَلَ ِمْنُه أَِياْحَتَرَس

ma¡nâsınadır; yukâlu: َر َتأَخَّ ِإَذا  ْيُن  الدَّ  Ve َكَلَ 
yerin otu çok olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Ve bir nesneye gö َكَلَِت الَْرُض ِإَذا َكثَُر َكَلُؤَها
züyle muhâfaza eder gibi döne döne na-
zar eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَلَ َبَصَرُه 
َدُه ْيِء ِإَذا َردَّ  Ve ¡ömr uzayıp nihâyet ve ِفي الشَّ
kusvâya erişmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََكَل 
ُعُمُرُه ِإَذا اْنَتَهى
َكَلُ -Ça (vezninde [cebel] َجَبٌل) [™el-kele] اءأ
yıra denir, ُعْشٌب [¡uşb] ma¡nâsınadır, gerek 
tâze ve gerek yâbis olsun. Ve 

-Masdar olur, yer çayırlık ol [™kele] َكَلٌ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَلًئا  َكِلَئِت الَْرُض 
اْلَكَلُ ِبَها  َكثَُر  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب   Ve davar çayır ِمَن 
otlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َكِلَئِت النَّاَقُة ِإَذا 
أََكَلِت اْلَكَلَ
Şârih der ki çayıra ٌَكَل [kele™] ıtlâkı ekserî 
hıfz ve himâye olunduğu mülâhazasıyladır.

َكِلَئُة  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [el-keli™et] اءأ
ve

َلَُة كأ َُ -vez [mezra¡at] َمْزَرَعٌة) [el-mekle™et] اءأ
ninde) Çayırı çok olan yere denir; yukâlu: 
أَْرٌض َكِلَئٌة َوَمْكَلَةٌ أَْي َكِثيَرُة اْلَكَلِ
َكاِءُئ ve (lâm’ın kesriyle) [™el-kâli] اءأ

َُة  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-kul™et] اءأُكلأ
-ma¡nâsınadır ki bir şey™i pa [nesi™et] َنِسَئٌة
hasını sonra vermek şartıyla mün¡akid 
olan mu¡âmeleden ¡ibârettir, veresi ta¡bîr 
olunur ki nakd mukâbilidir.

Kâle’ş-şârih ve minhu’l-hadîs: Ennehu 
¡aleyhi’s-selâm: أَِي ِباْلَكاِلِئ”  اْلَكاِلِئ  َعِن   “َنَهى 
ِإَلى أََجٍل َشْيًئا  ُجُل  الرَّ َيْشَتِرَي  أَْن  َوَذِلَك  ِبالنَِّسيَئِة   النَِّسيَئَة 
ِإَلى ِبَعْيِنِه  َفَيُقوُل  ِبِه  َيْقِضي  َما  َيِجْد  َلْم  الََجُل  َحلَّ   َفِإَذا 
َتَقابٌُض َبْيَنُهَما  َيْجِري  َوالَ  َفَيِبيُعُه  َشْيٍء  ِبِزَياَدِة  آَخَر   أََجٍل 
Ve َعَربُون [¡arabûn] ma¡nâsınadır ki medâr-ı 
in¡ikâd olan peşin akçeden ¡ibârettir, 
lisân-ı ¡avâm-ı Türkîde pey ta¡bîr olunur; 
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اُء َُ  Yer (hemzenin kesriyle) [™el-ikmâ] اإِلكأ
mantarlı olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْلَكْمُء ِبِه  َكثَُر  ِإَذا  اْلَمَكاُن   ,Ve kocaltmak أَْكَمأَ 
teşyîh ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي نُّ  الّسِ  أَْكَمأَْتُه 
 Ve bir kimseye mantar yedirmek َشيََّخْتُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْطَعَمُهُم ِإَذا  اْلَقْوَم   أَْكَمأَ 
اْلَكْمَء
ُء  kâf’ın fethi ve mîm’in) [™el-kem] اءأَكمأ
sükûnuyla) Bu dahi bir kimseye mantar 
yedirmek ma¡nâsınadır; yukâlu اْلَقْوَم  َكَمأَ 
َكْمًئا أَْي أَْطَعَمُهُم اْلَكْمَء
اُء َُّ َك  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [™el-kemmâ] اءأ
Mantar satan kimseye denir. Ve yerden 
mantar derip devşiren kimseye denir.
أُ َُ َك  Ayak paşmak (fethateynle) [™el-keme] اءأ
içre aşınıp fersûde olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحِفَي ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َكَمًئا  ُجُل  الرَّ  َكِمَئ 
َوَعَلْيِه َنْعٌل
Şârih der ki ~i√â√’ta ve Lisânu’l-¡Arab’da 
َنْعٌل َلُه  َتُكْن  َوَلْم  َحِفَي   ibâretiyle müfesser¡ أَْي 
olmakla bunlara göre yalın ayak yürü-
mek yâhûd yalın yürümekten ayağı aşınıp 
fersûde olmak ma¡nâsına olur. Mü™ellifin 
me™hazı ma¡lûm değildir. İntehâ. Ve 
ٌ أ َُ  Ayak yarılıp çatlamak [™keme] َك
ma¡nâsına isti¡mâl olunur, gûyâ ki mantar 
şeklinde olur; yukâlu: َقْت َتَشقَّ أَْي  ِرْجُلُه   َكِمَئْت 
Ve havâdis ve ahbâr makûlesini idrâk ve 
iz¡ân eylemeyip ondan gâfil ve bî-haber 
ve bî-şu¡ûr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َكِمَئ ُفالٌَن َعِن الَْخَباِر ِإَذا َجِهَلَها َوَغِبَي َعْنَها

َُ ُُّ ٌل) [™et-tekemmu] اءتََّك -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir işi pesend eylemeyip kerîh 
ve nâ-matbû¡ görmekle infi¡âl eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َهُه َتَكرَّ أَْي  أَُه   Ve َتَكمَّ
Esâs’ta ٌه -bir işi darılarak is [tekerruh] َتَكرُّ
ter istemez eylemek ma¡nâsıyla müfesser 
olmakla bu makâma dahi mülâyimdir. Ve 

َكُلوُء  ( vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [™el-kelû] اءأ
Bir nesneye gözüyle muhâfaza eder gibi 
döne döne nazar eden kimseye denir. Bu 
¡alâka ile şedîdü’l-¡ayn olup be-gâyet uy-
kusuzluğa mütehammil olan kimseye َكُلوُء 
 :ıtlâk olunur; yukâlu[kelû™u’l-¡ayn] اْلَعْيِن
ُفالٌَن َكُلوُء اْلَعْيِن أَْي َشِديُد اْلَعْيِن الَ َيْغِلُبَها النَّْوُم
 ( vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [™el-kellâ] اءأَكالَُّء
İskeleye denir ki gemilerin karârgâhıdır. 
Ve limana da ıtlâk olunur, hıfz ve hirâset 
ma¡nâsındandır; yukâlu: اْلَكالََّء ِفيَنُة  السَّ  َبَلَغِت 
 Ve أَِي اْلَمْرَفأَ

 .Ba§ra’da bir mevzi¡ adıdır [™Kellâ] َكالَُّء
Ve kelime-i mezbûre mü™ennes ve gayr-i 
munsarıftır ve tezkîr ve insirâfı câ™izdir. 
Vech-i evvel vezni َفْعالَُء [fa¡lâ™] olmağa ve 
sânî اٌل  olmağa mebnîdir. Ve [fa¡¡âl] َفعَّ

-Her nehrin sâhiline ıtlâk olu [™kellâ] َكالٌَّء
nur ki yalı ta¡bîr olunur.

ُ َكلَّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [™el-mukelle] اءأ
vezninde) Bu dahi yalıya denir, sâhil 
ma¡nâsına; yukâlu: أَْي َُه  َوُمَكلَّ النَّْهِر  َكالََّء   َبَلُغوا 
َساِحَلُه

]ك م أ[
ُء  kâf’ın fethi ve mîm’in) [™el-kem] اءأَكمأ
sükûnuyla) Mantar dedikleri nebâta denir 
ki yer elması ondan bir nev¡idir. Cem¡i 
 vezninde [eflus] أَْفُلٌس ,gelir [™ekmu] أَْكُمٌؤ
ve ٌَكْمأَة [kem™et] gelir, ٌَتْمَرة [temret] veznin-
de ki gayr-i kıyâs üzeredir. ¡alâ-kavlin ٌَكْمأَة 
[kem™et] ism-i cem¡dir yâhûd ٌَكْمأَة [kem™et] 
müfred ve ٌَكْمء [kem™] cem¡-i cinsidir yâhûd 
¡alâ-tarîki’l-iştirâk müfred ve cem¡ olur.

أَُة َُ كأ َُ  (mîm’lerin fethiyle) [el-mekme™et] اءأ
ve 

ُة ََ ُُ كأ َُ  mîm-i sâniyenin) [el-mekmu™et] اءأ
zammıyla) Mantar biten yere denir.
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FASLU’L-LÂM 
)َفْصُل الالَِّم(

]ل أ ل أ[
َُ ءُ َأ -lâm’ların zammı ve hem) [™el-lu™lu] اءلُّ
zelerin sükûnuyla) Cevâhir aksâmından 
inciye denir, ٌُّدر [durr] ma¡nâsına; müfredi 
 ,tir hâ’yla. Vech-i tesmiye[lu™lu™et] لُْؤلَُؤةٌ
tele™lü™ü ya¡nî ziyâ ve leme¡ânıdır.

ve (vezninde [a††âr¡] َعطَّاٌر) [el-le™™âl] اءَّالَُّل

ve (vezninde [¡le¡â] َلَعاٌع) [™el-le™â] اءَّآلُء

 (vezninde [selsâl] َسْلَساٌل) [™el-le™lâ] اءَّلأالَُء
İnci satan kimseye denir; kıyâs olan, ٌّلُْؤلُِئي 
[lu™lu™iyy] denmektir yâ-yı nisbetle, zîrâ 
rubâ¡î evzânından fa¡¡âl binâ kılınmaz, 
yoksa Cevherî’nin vehm eylediği gibi
 .değildir [le™™âl]َلٌّلve [™le™™â]َلٌّء

Şârih der ki mü™ellif gerçi Cevherî’yi 
tevhîm eyledi, lâkin Cevherî’nin 
kelâmında şâ™ibe-i vehm yoktur, zîrâ 
Cevherî iddi¡â eylemeyip belki ¡Arabların
 ıtlâk ettiklerini ben işittim diye [le™™âl]َلٌّل
İmâm Ferrâ™ hazretlerinden nakl eylemek-
le tevhîmi nâ-mülâyimdir. Ve لُْؤلٌُؤ [lu™lu™]
un cem¡iَلِلي[le™âlî] gelir. İntehâ.

َئاَءُة ) [el-li™âlet] اءّلِ  (vezninde [ticâret] ِتَجاَرةٌ
İnci satıcılık hirfetine denir.

ُة ََ ءُ َأ  Sığın ta¡bîr olunan [el-lu™lu™et] اءلُّ
hayvânın dişisine denir, bakara-i vahşiy-
ye ma¡nâsına; erkeğine لُْؤلٌُؤ [lu™lu™] ta¡bîri 
nâ-mesmû¡dur.

َة ََ ءُ َأ  Muπîre b. Şu¡be’nin [Ebû Lu™lu™et] أَبُو ءُ
gulâmıdır, ismi Feyrûz ve Mecûsî idi, 
Fârû…-ı a¡zam radıyallâhu ¡anhu hazret-
leri onun yediyle şerbet-i şehâdet nûş 
eylemiştir.

ٌَ ُُّ  Sefer ve seyâhat üzere [™tekemmu] َتَك
olan kimse be-gâyet ba¡îd gitmekle arz, 
onu ٌَكْمأَة [kem™et] gibi nâ-bedîd edip bî-
nâm u nişân eylemek ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: َبْتُه أَْت َعَلْيِه الَْرُض ِإَذا َغيَّ َتَكمَّ

]ك و أ[ - ]ك ي أ[
َكاُء ve (medd ile) [™el-kâ] اءأ

َكاَءُة ve (hâ’yla) [el-kâ™et] اءأ

ُء  kâf’ın fethi ve yâ’nın) [™el-key] اءأَكيأ
sükûnuyla) ve

أَُة َكيأ  ,Yüreksiz (hâ’yla) [el-key™et] اءأ
za¡îfü’l-kalb, korkak kişiye denir.

ُء ve [™el-key] اءأَكيأ

أَُة َكيأ -kezâlik kâf’ların fethiy) [el-key™et] اءأ
le) ve

ُء َكوأ  kâf’ın fethi ve vâv’ın) [™el-kev] اءأ
sükûnuyla yâhûd ondan maklûb olarak َكْأٌو 
[ke™v]) Bir nesneden heybetlenip korkmak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ِكْئُت َعْنُه َكْيًئا َوَكْيأًَة َوَكَوْأُت 
َكْوًءا أَْو َكْأًوا َعَلى اْلَقْلِب أَْي ِهْبُتُه َوَجُبْنُت َعْنُه
ve (vezninde [i…âm] ِإَقاٌم) [™el-ikâ] اإِلَكاُء

-veznin [i…âmet] ِإَقاَمٌة) [el-ikâ™et] اإِلَكاَءُة
de) Murâd olunan nesneden bir emr-i 
fucâ™î zuhûruyla korkup ric¡at eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََكأَُه ِإَكاًء َوِإَكاَءًة أَْي َفاَجأَُه 
ِة أَْمٍر أََراَدُه َفَهاَبُه َفَرَجَع َعْنُه  ”أ،ك،أ”Bu mâdde َعَلى َتِئفَّ
mâddesi zeylinde dahi zikr olunmuştu.



ِبَئُة اءتَّلأ 227BÂBU’L-HEMZE

ma¡nâsınadır; yukâlu: اَة َلْبًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث  َلَبأَ الشَّ
 Ve bir kimseye ağız yedirmek ِإَذا اْحَتَلَب ِلَبأََها
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََبأ اْلَقْوَم ِإَذا أَْطَعَمُهُم الّلِ  َلَبأَ 
Ve ağız çalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََلَبأ 
َبأَ ِإَذا أَْصَلَحُه َوَطَبَخُه  Ve kuzuya yâhûd oğlağa الّلِ
ağız emdirmek ma¡nâsınadır; tekûlu: َلَبْأُت 
َبأَ اْلَوَلَد أَْي أَْرَضْعُتُه الّلِ
Şârih َكَلَبأَْتُه kelimesini َمَنَعْتُه  ibâretiyle¡ ِمْثَل 
takyîd edip teşdîd ile olan nüshayı tahti™e 
eylemekle ona iktidâ olunmuştur. Ve 

ٌء  Tâze dikilmiş ve ekilmiş ağaç [™leb] َءجأ
ve ekin makûlesini evvel vehlede suvar-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْرَع َوالزَّ اْلَغْرَس   َلَبأَ 
َل َسْقٍي  Ve ِإَذا َسَقاُه أَوَّ

ٌء .Bir cemâ¡at adıdır [™Leb] َءجأ

َباُء  Bir (hemzenin kesriyle) [™el-ilbâ] اإِلءأ
kimseye ağız yedirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ََبأ الّلِ أَْطَعَمُهُم  أَْي  ِإْلَباًء  اْلَقْوَم   Ve ağız أَْلَبأَ 
çalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َبأَ  الّلِ  أَْلَبأَ 
-Ve hayvân, memesine ağız getir َطَبَخُه
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي اُة  الشَّ  أَْلَبأَِت 
َبأَ -Ve kuzuya yâ oğlağa ağız emdir أَْنَزَلِت الّلِ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَوَلَد اُة  الشَّ  أَْلَبأَِت 
َبأَ الّلِ أَْرَضَعْتُه   Ve bir kimsenin yol azığını أَْي 
ağız tertîb eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َبِإ ِبالّلِ َدُه  َزوَّ أَْي  ُفالًَنا   ,Ve yavruyu bir kimse أَْلَبأَ 
eliyle anasının memesi uçlarına tutup ağız 
emzirtmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْلَبأَ اْلَفِصيَل 
َبأَ ُه ِإَلى َرْأِس اْلِخْلِف ِلَيْرَضَع الّلِ  ِإَذا َشدَّ
ِتَباُء  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-iltibâ] اإِلءأ
Kuzu ve oğlak ağız emmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ََبأ الّلِ ِإَذا َرِضَع  اْلَجْدُي  -Ve ağız sağ ِإْلَتَبأَ 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: اَة ِإَذا َحَلَب  ِإْلَتَبأَ الشَّ
َبأَ ِمْنَها الّلِ
َباُء ِتلأ  Bu dahi oğlak ve kuzu [™el-istilbâ] اإِلاأ
ağız emmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َِإْسَتْلَبأ 
اَة ِإَذا َرِضَع ِلَبأََها اْلَجْدُي الشَّ
ِبَئُة -vez [tekmilet] َتْكِمَلٌة) [et-telbi™et] اءتَّلأ

-vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-le™le™et] اءَّلأأَلَُة
ninde) Parlak nesneyi parıldatmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَعْيِنَها اْلَمْرأَُة   َلَْلَِت 
َقْتَها َبرَّ -Ve âhû kuyruğunu iki tarafa oy أَْي 
natıp salmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََلَْل 
َكُه َحرَّ ِإَذا  ِبَذَنِبِه  َباُء  الظِّ أَِي   Ve âteş tutuşup اْلُفوُر 
ışımak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا النَّاُر   َلَْلَِت 
-Ve keçi kösneyip tekeye tâlib ol َتَوقََّدْت
mak ma¡nâsınadır ki tekesimek ta¡bîr olu-
nur; yukâlu: اْسَتْحَرَمْت ِإَذا  اْلَعْنُز   Ve göz َلَْلَِت 
yaşını inci dâneleri gibi inzâl eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْمَع ِإَذا َحَدَرُه َيْعِني  َلَْلَ الدَّ
ْيِه ِمْثَل اللُّْؤلَُؤِة َعَلى َخدَّ
اُن ََ ءُ َأ  [lu™lu™iyy] لُْؤلُِئيٌّ [el-lu™lu™ân] اءلُّ
ma¡nâsınadır ki inci gibi sâf ve tâb-dâr 
olup berk ve leme¡ân eden şey™e de-
nir; yukâlu: ٌّلُْؤلُِئي أَْي  لُْؤلَُؤاٌن   Şârihin َلْوٌن 
beyânına göre لُْؤلَُؤاٌن [lu™lu™ân] keli-
mesinin aslı ٌّلُْؤلَُؤاِني [lu™lu™âniyy] idi ki 
tagyîr-i neseb kabîlindendir; mübâlagayı 
mutazammındır.

-veznin [selsâl] َسْلَساٌل) [™el-le™lâ] اءَّلأالَُء
de) Ferah-ı tâmm ve sürûr-ı mâ-lâ-kelâm 
ma¡nâsınadır; asl ٌَضْوء [∂av™] ve ٌَلْمَعة [lem¡at] 
ma¡nâsına olmakla ma¡nâ-yı mezbûr on-
dan me™hûzdur, yukâlu: ٌِّبِهَلْالٌَء أَْي َفَرٌح َتام

َُ -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [™et-tele™lu] اءتَّلأءُ
ninde) Yaldıramak, berk ve leme¡ân 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَلَْلَ اْلَبْرُق ِإَذا َلَمَع

]ل ب أ[
َبأُ -lâm’ın kesri ve bâ’nın fet) [™el-libe] اءّلِ
hiyle ِضَلٌع vezninde) Hayvân doğurduk-
ta evvel gelen koyu sütüne denir ki ağız 
ta¡bîr olunur, Fârisîde fule denir; tekûlu: 
ُل اْلَحِليِب َبأَ َوُهَو أَوَّ أََكْلَنا الّلِ
ُء  lâm’ın fethi ve bâ’nın) [™el-leb] اءلَّجأ
sükûnuyla) Hayvândan ağız sağmak 
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kelimât-ı mezkûre dişi arslana mahsûs ol-
makla kendi lafzından müzekkeri yoktur 
ki hattâ hâ, fârika ola.

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [™el-Lebû] اءلَُّبوُء
Bir recül-i ma¡rûf adıdır. 

الَِبُئ َُ  َمالَِقُح mîm’in fethiyle) [™el-melâbi] اءأ
[melâ…i√] vezninde) Doğurmaları pek 
karîb olan nâkalara denir; yukâlu; ِعَشاٌر 
ِنَتاُجَها َدَنى  ِإَذا   ayn’ın¡) [işâr¡] ِعَشاٌر Ve َمالَِبُئ 
kesriyle) ُُعَشَراء [¡uşerâ™]ın cem¡idir ki on ay-
lık hamli olan nâkadır. Ve َمالَِبُئ [melâbi™] 
kelimesinin müfredi ٌُمْلَبأَة [mulbe™et]tir ki 
memesine ağız getirmiş nâka demektir, 
vaz¡ı pek yaklaştıkta olur, lâkin Esâs’ta 
mîm’in zammıyla ism-i fâ¡il olmak üzere 
mukayyeddir.

]ل ت أ[
ُء -lâm’ın fethi ve tâ-yı fevkiy) [™el-let] اءلَّتأ
yenin sükûnuyla) Bir kimsenin göğüsüne 
vurup öte kakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve atmak َلَتأَُه ِفي َصْدِرِه َلْتًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َدَفَعُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَماُه أَْي   ¡Ve cimâ َلَتأَُه 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَمْرأََة   َلَتأَ 
 ;Ve eksiltmek, naks ma¡nâsınadır َجاَمَعَها
yukâlu: َنَقَصُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve yellenmek َلَتأَ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َضِرَط ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve َلَتأَ 
hadeslenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََلَتأ 
َسَلَح  Ve bir nesneye dikkatle dike dike ِإَذا 
bakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِإَلْيِه   َلَتأَ 
ِإَلْيِه النََّظَر  َد   ;Ve doğurmak ma¡nâsınadır َحدَّ
yukâlu: َلَتأَِت اْلَمْرأَُة أَْي َوَلَدْت
 Şol (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™el-letî] اءلَِّتيُء
kimsedir ki olduğu mahalden aslâ bir ta-
rafa gitmeyip yâhûd hânesinden çıkmayıp 
dâ™imâ mevzi¡ine mülâzım ola; yukâlu: 
 Gûyâ ki zikr olunan َرُجٌل َلِتيٌء أَْي الَِزٌم ِلَمْوِضِعِه
 .ma¡nâsındandır [sele√a] َسَلَح

ninde) Davar, memesine ağız getirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َُبأ الّلِ َوَقَع  ِإَذا  النَّاَقُة  أَِت   َلبَّ
ٌئ  Ve ِفي َضْرِعَها َوِهَي ُمَلّبِ

ِبَئٌة -lafzında lü [telbiyet] َتْلِبَيٌة [telbi™et] َتلأ
gattir ki hacc eden kimse: ”ْيَك اَللَُّهمَّ َلبَّْيَك  “َلبَّ
demekten ¡ibârettir; yukâlu: َتْلِبَئًة ِباْلَحّجِ  أَ   َلبَّ
َتْلِبَيًة َلبَّى   Bu ma¡nâda gerçi asl, gayr-i ِبَمْعَنى 
mehmûzdur, lâkin ahyânen ¡Arablar 
gayr-i mehmûzu mehmûzen isti¡mâl eder-
ler: ِويَق ُْت السَّ .dedikleri gibi َرَثْأُت اْلَمّيَِت ve َحلَّ

أَُة بأ ve (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [el-leb™et] اءلَّ

َباَءُة -veznin [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-lebâ™et] اءلَّ
de) ve

ُة ََ ُب  َسُمَرةٌ bâ’nın zammıyla) [el-lebu™et] اءلَّ
[semuret] vezninde) 

َبأَُة  ُهَمَزةٌ lâm’ın zammıyla) [el-lube™et] اءلُّ
[humezet] vezninde) ve

َوُة بأ  lâm’ın fethi ve kesri ve) [el-lebvet] اءلَّ
bâ’nın sükûnu ve âhirde vâv ile) ve

َبُة -vezninde ki mu [de¡at] َدَعٌة) [el-lebet] اءلَّ
haffeftir) ve

ُبَوُة  [semuret] َسُمَرةٌ vâv ile) [el-lebuvet] اءلَّ
vezninde) ve

َباُة  Dişi (vezninde [a†ât…] َقَطاةٌ) [el-lebât] اءلَّ
arslana denir. Cem¡i َلْبآٌت [leb™ât] gelir 
lâm’ın fethi ve bâ’nın sükûnuyla ve َلُبٌؤ 
[lebu™] gelir lâm’ın fethi ve bâ’nın zammı 
ve hemze ile ki müfredi ٌَلُبَؤة [lebu™et]tir ٌَسُمَرة 
[semuret] vezninde ve ٌلَُبأ [lube™] gelir ُصَرٌد 
[§urad] vezninde ki müfredi ٌلَُبأَة [lube™et]tir 
 [lebuvât] َلُبَواٌت vezninde ve [humezet] ُهَمَزةٌ
gelir lâm’ın fethi ve bâ’nın zammıyla ki 
müfredi ٌَلُبَوة [lebuvet]tir ٌَسُمَرة [semuret] 
vezninde. Mü™ellifin tertîb-i cem¡i teşvîş 
üzeredir ve kelimât-ı mezkûrede vâki¡ hâ, 
te™kîd-i te™nîs içindir; َناَقٌة [nâ…at] ve َنْعَجٌة 
[na¡cet] kelimelerinde olan hâ gibi, zîrâ 
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de) ٌ  ;gibi sığınacak yere denir [™lece] َلَجأ
yukâlu: َهَذا َلَجأُ اْلَقْوِم َوَمْلَجأُُهْم أَْي َمْعِقُلُهْم َوَمالَُذُهْم
الَِجِئ َُ  (mîm’in fethiyle) [™u’l-Melâci±] ُذو اءأ
Mülûk-i Yemen’den tebâbi¡a akyâlinden 
bir َقْيٌل […ayl] lakabıdır. Ve َقْيٌل […ayl] 
…âf’ın fethi ve yâ’nın sükûnuyla mülûk-i 
tebâbi¡aya ıtlâk olunur, fir¡avn-ı Mı§r ve 
necâşî-i ◊abeşe gibi ve onlara أَْذَواٌء [e≠vâ™] 
dahi ıtlâk olunur; elkâbları ُذو [≠û] kelime-
siyle musadder olduğu için: ±û Yezen ve 
±û Kelâ¡ ve ±u’l-Melâci™ gibi.

ِبَئُة -veznin [tekmilet] َتْكِمَلٌة) [el-telci™et] اءتَّلأ
de) Bir kimseyi bir husûsa kasr ve ikrâh 
eylemek; ya¡nî zoraki me¡a’l-kerâhe işlet-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَُه ِإَلْيِه َتْلِجَئًة أَْي  َلجَّ
أَْكَرَهُه
Şârih der ki telci™e-i fıkhiyye bundan 
me™hûzdur.

]ل ز أ[
ُء ْأ  lâm’ın fethi ve zâ-yı) [™el-lez] اءلَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) Vermek, i¡tâ™ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َلْزًءا   َلَزأَُه 
 ;Ve doldurmak ma¡nâsınadır الثَّاِلِث أَْي أَْعَطاُه
yukâlu: َلَزأَ اِلَناَء ِإَذا َمَلَُه Ve deveye güzel ta-
kayyüd ve tîmâr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإِبَلُه أَْي أَْحَسَن ِرْعَيَتَها  Ve doğurmak َلَزأَ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه أَْي َوَلَدْتُه َلَزأَْتُه أُمُّ
ئَُة ِْ -veznin [tekmilet] َتْكِمَلٌة) [et-telzi™et] اءتَّلأ
de) Vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَُه َتْلِزئًَة  َلزَّ
أَْعَطاُه  Ve devenin terbiye ve tîmârını أَْي 
güzel edip hoşça takayyüd ve ri¡âyet ey-
lemek ma¡nâsınadır, yukâlu: أَ ِإِبَلُه أَْي أَْحَسَن  َلزَّ
ِرْعَيَتَها
اُء َْ -Dol (hemzenin kesriyle) [™el-ilzâ] اإِلءأ
durmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْلَزأَ اْلَحْوَض ِإَذا 
 ;Ve mevâşîyi doyurmak ma¡nâsınadır َمَلَُه
yukâlu: أَْلَزأَ َغَنَمُه أَْي أَْشَبَعَها

]ل ث أ[
ُء -lâm’ın fethi ve &â-yı müsel) [™&el-le] اءلَّثأ
lesenin sükûnuyla) Köpek kap kacak yala-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َناَء َلْثًئا  َلَثأَ اْلَكْلُب اْلِ
ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َوَلَغُه

]ل ج أ[
ُء  lâm’ın fethi ve cîm’in) [™el-lec] اءلَّجأ
sükûnuyla) ve
 Sığınmak (fethateynle) [™el-lece] اءلََّبأُ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَلْيِه َوَلِجَئ  َلْجًئا  ِإَلْيِه   َلَجأَ 
اِبِع ِإَذا الََذ ِإَلْيِه  Ve َلَجأً ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َوالرَّ
ٌ  Sığınacak yere (fethateynle) [™lece] َءَبأ
denir, kale ve sarp dağ başları gibi, َمْعِقٌل 
[ma¡…il] ve َمالٌَذ [melâ≠] ma¡nâsına, ٌ  َمْلَجأ
[melce™] gibi, ke-mâ se-yuzkeru. Ve 
ٌ  .Bir mevzi¡ adıdır. Ve ¡Ömer b [™Lece] َءَبأ
el-Eş¡a& et-Temîmî nâm şâ¡irin ceddi ismi-
dir, pederi değildir, niteki Cevherî vehmi-
ne mebnî pederidir dedi. 

Şârih der ki Cevherî’nin beyânı Kitâb-ı 
Ensâb’da Belâ≠urî beyânına mutâbıktır. 
İntehâ. Ve 
ٌ  [¡if∂a∂] ِضْفَضٌع ;Kurbağaya denir[™lece] َءَبأ
ma¡nâsına; dişisine ٌَلَجأَة [lece™et] denir 
hâ’yla.

ِتَباُء  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-ilticâ] اإِلءأ
Bu dahi sığınmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْلَتَجأَ ِإَلْيِه ِإَذا الََذ
َباُء  Bir (hemzenin kesriyle) [™el-ilcâ] اإِلءأ
kimseyi bir nesneye muztarr kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه أَِياْضَطرَّ ِإَلْيِه   Ve أَْلَجأَُه 
bir işi bir kimseye isnâd ve tefvîz eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْلَجأَ أَْمَرُه ِإَلى اهلِل أَْي أَْسَنَدُه 
Ve hıfz ve vikâye eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْلَجأَ ُفالًَنا أَْي َعَصَمُه
َبأُ لأ َُ -veznin [ma…§ad] َمْقَصٌد) [™el-melce] اءأ
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eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه َردَّ ِإَذا   َلَفأَُه 
Ve bir kimseyi ¡azîmet eylediği semt ve 
vechesinden döndermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوْجِهِه َعْن  َعَدَلُه  أَْي  -Ve fasl u gıy َلَفأَُه 
bet eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَِي  َلَفأَُه 
 Ve bir kimsenin hak ve matlûbunu اْغَتاَبُه
bi’t-tamâm vermek, ¡alâ-kavlin hak ve 
matlûbundan az vermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِه ُه ُكلَُّه أَْو أََقلَّ ِمْن َحّقِ ُه ِإَذا أَْعَطاُه َحقَّ َلَفأَُه َحقَّ
اُء َّ ِت  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-iltifâ] اإِلءأ
Bu dahi bir nesnenin kabuğunu sıyırıp 
soymak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلُعوَد   ِإْلَتَفأَ 
َقَشَرُه َوَكَشَطُه
أُ َّ  Bir nesne artıp (fethateynle) [™el-lefe] اءلَّ
bakiyye kalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلِفَئ 
اِبِع ِإَذا َبِقَي ْيُء َلَفًئا ِمَن اْلَباِب الرَّ الشَّ
اُء َّ  İbkâ (hemzenin kesriyle) [™el-ilfâ] اإِلءأ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْلَفأَُه أَْي أَْبَقاُه
اُء َّ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [™el-lefâ] اءلَّ
Toprağa denir. Ve şey™-i kalîle denir. Ve 
bir kimsenin hak ve matlûbundan az olan 
nesneye denir; ve minhu: اْلَوَفاِء ِمَن   “َرِضَي 
ْيُء اْلَقِليُل َوُدوَن اْلَحّقِ ِباللََّفاِء” َوُهَو التَُّراُب َوالشَّ

]ل ك أ[
ُء  lâm’ın fethi ve kâf’ın) [™el-lek] اءلَّكأ
sükûnuyla) Vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َضَرَبُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َلْكًئا  -Ve bir kim َلَكأَُه 
senin hak ve matlûbunu tamâmen vermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه ُكلَّ ُه  َحقَّ أَْعَطاُه  أَْي   َلَكأَُه 
Ve yere çalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَكأَُه 
ِإَذا َصَرَعُه
 Bir yerde (fethateynle) [™el-leke] اءلََّكأُ
mukîm olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلِكَئ 
ِبِه أََقاَم  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َلَكًئا   Ve bir ِباْلَمَكاِن 
nesneden münfekk olmayıp dâ™imâ ona 
mülâzım olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلِكَئ 
ِبِه ِإَذا َلِزَم ِبِه

ُؤ ُّْ ٌل) [™et-telezzu] اءتََّل  (vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
Dolmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَحْوَض  أَْلَزأَ 
أَ أَِي اْمَتَلَ َفَتَلزَّ

]ل ط أ[
ُء  lâm’ın fethi ve †â’nın) [™†el-la] اءلَّطأ
sükûnuyla) ve

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™el-lu†û] اءلُّطُوُء
Yere yapışmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََلَطأ 
اِبِع ِإَذا  ِبالَْرِض َوَلِطَئ َلْطًئا َولُطُوًءا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َوالرَّ
 Ve َلِصَق ِبَها

ٌء  Değnekle vurmak, ¡alâ-kavlin [™†la] َءطأ
arkaya vurmağa mahsûstur; yukâlu: َلَطأَُه 
ِباْلَعَصا ِإَذا َضَرَبُه أَْو َخاصٌّ ِبالظَّْهِر
 Baş yarığı aksâmından [el-lâ†i™et] اءالَِّطَئُة
 ِسْمَحاٌق ismidir. Ve […sim√â] ِسْمَحاٌق
[sim√â…] sîn’in kesriyle şol yarıktır ki 
kendi ile baş kemiği beyninde bir yufka 
deri kalmış ola ki cerâhat o deriye yapış-
mış olur; yukâlu: ْمَحاُق ُه الالَِّطَئُة أَِي الّسِ  Ve َشجَّ

 tır ki[ur√at…] ُقْرَحٌة ¡Bir nev [lâ†i™et] الَِطَئٌة
insânın bedeninde çıkıp müzmin ve nasır 
olur, ¡alâ-kavlin o kurha ٌثُْطأَة [&u†™et] ya¡nî 
böy ta¡bîr olunan zehr-nâk böcek sokma-
sından hâdis olur.

]ل ظ أ[
-ce] َجَبٌل â-yı mu¡ceme ile@) [™el-la@a] اءلََّظأُ
bel] vezninde) Az nesneye denir, şey™-i 
kalîl ma¡nâsına.

]ل ف أ[
ُء  lâm’ın fethi ve fâ’nın) [™el-lef] اءلَّفأ
sükûnuyla) ve

اُء َّ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [™el-lefâ] اءلَّ
Bir nesnenin kabuğunu sıyırıp soymak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَلَفاًء َلْفًئا  اْلُعوَد   َلَفأَ 
َوَكَشَطُه َقَشَرُه  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب   Ve vurmak ِمَن 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َضَرَبُه  Ve redd َلَفأَُه 
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mek ma¡nâsına olur ve eğer َعَلى harfiy-
le müte¡addî olur ise kaplamak, iştimâl 
ma¡nâsına olur; fe-yukâlu: َفَما َثْوِبي   َذَهَب 
ُخْفَيًة ِبِه  َذَهَب  َمْن  أَْي  ِبِه  أَْلَمأَ  َمْن   :ve yukâlu أَْدِري 
 Ve bir kimse bir nesnenin أَْلَمأَ َعَلْيِه أَِي اْشَتَمَل
mecmû¡unu kendi nefsine tahsîs eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي اْلَجْفَنِة  ِفي  ِبَما   أَْلَمأَ 
اْسَتْأَثَر ِبِه
اُء َُ ِت  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-iltimâ] اإِلءأ
Bu dahi bir nesneyi yalnızca başlı başına 
tahsîs edinmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َِإْلَتَمأ 
-Ve levn mütegayyir ol ِبَما ِفي اْلَجْفَنِة أَِي اْسَتْأَثَر
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجِل الرَّ َلْوُن   أُْلُتِمَئ 
َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا َتَغيََّر
ُة ََ ُُ لأ َُ  mîm-i sâniyenin) [el-melmu™et] اءأ
zammıyla) Şol yerdir ki onda mutlakan 
nesne ahz olunur ola. Ve bu َلْمٌء [lem™] 
mâddesinden ism-i mekândır. Ve sayyâdın 
av ahz ettikleri ağa ve tora denir, َشَبَكٌة [şe-
beket] ma¡nâsına.

]ل و أ[
 Abs¡ (vezninde [lâ¡at] الََعٌة) [el-Lâ™et]اءالََّءُة
kabîlesine mahsûs bir su adıdır.

أَُة  vezninde ve [sev™et] َسْوأَةٌ [el-lev™et] اءلَّوأ
mürâdifidir ki nâmahrem olan ¡uzva ve 
fâhiş nesneye denir ki ud yeri ta¡bîr olu-
nur; yukâlu: َواَرى َلْوأََتُه أَْي َسْوأََتُه

]ل هـ ل أ[
َُ ُل -veznin [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [™et-telehlu] اءتََّلبأ
de) Bir nesneden korkmakla kıçınlayıp 
geri dönmek ma¡nâsınadır; yukâlu ََتَلْهل 
ُجُل أَْي َنَكَص َوَجُبَن الرَّ

]ل ي أ[
َياُء  Bir (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [™el-liyâ] اءّلِ
nev¡ me™kûl dâne ismidir ki nohuda şebîh 
ve be-gâyet beyâz olur, Nihâye’de ◊icâz 

َُ ٌل) [™et-telekku] اءتََّلكُّ  (vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
Bir mâdde zımnında bir ¡illet irâdıyla ¡özr 
ü bahâne eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْعَتلَّ ِإَذا  َعَلْيِه   Ve bir husûsta oyalanıp َتَلكَّأَ 

bat™ ve tevakkuf eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ََتَلكَّأَ َعْنُه ِإَذا أَْبَطأ

]ل م أ[
ُء  lâm’ın fethi ve mîm’in) [™el-lem] اءلَّمأ
sükûnuyla) Bir nesneye gizli yâhûd 
âşikâre el vurmak ma¡nâsınadır, gerek ahz 
ve gerek hıfz için olsun; yukâlu. ََوَلَمأ  َلَمأَُه 
 َعَلْيِه َلْمًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َضَرَب َعَلْيِه َيَدُه ُمَجاَهَرًة
ا  Ve bir nesnenin mecmû¡unu birden َوِسرًّ
almak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيَء  الشَّ  َلَمأَ 
أَْجَمَع  Ve bir nesneye nazar-ı hafîf أََخَذُه 
ve serî¡ ile nazar eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا َلَمَحُه َلَمأَ الشَّ

َُ ُُّ َل ٌل) [™et-telemmu] اءتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir nesneyi bütün kaplayı bürü-
yüp setr ve nihân eylemek ma¡nâsınadır, 
yukâlu: أَِت الَْرُض ِبِه َوَعَلْيِه أَِي اْشَتَمَلْت َواْسَتَوْت  َتَلمَّ
-Ve bir nesneyi yalnızca kendi nefsi َوَواَرْتُه
ne tahsîs eylemek ma¡nâsınadır ki ta¡bir-i 
¡âmiyâne ile kabûllenmek ta¡bîr olunur; 
yukâlu: أَ ِبَما ِفي اْلَجْفَنِة أَِي اْسَتْأَثَرَها َتَلمَّ
اُء َُ -hemzenin kesriy) [™el-ilmâ] اإِلءأ
le) Bir nesneyi nihânîce çalıp iletmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيِء الشَّ َعَلى  الّلِصُّ   أَْلَمأَ 
ُخْفَيًة ِبِه  َذَهَب   Ve bir kimsenin hakkını ِإَذا 
inkâr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َأَْلَمأ 
ي ِإَذا َجَحَدُه  Ve devâbb ve mevâşî bir َعَليَّ َحّقِ
yerin bi’l-cümle nebâtını otlamakla kel 
baş gibi boş ve açık komak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوابُّ اْلَمَكاَن ِإَذا َتَرَكْتُه َصِعيًدا َخاِلًيا  أَْلَمأَِت الدَّ
Ve bir nesneyi kaplamak, ihâta ve iştimâl 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْشَتَمَل ِإَذا  َعَلْيِه   Ve أَْلَمأَ 
¡inde’l-ba¡z eğer bâ™ harfiyle müte¡addî 
olur ise bir nesneyi gizlice alıp götür-
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FASLU’L-MÎM 
)َفْصُل اْلِميِم(

]م أم أ[
أأَمأَُة َُ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-me™me™et] اءأ
ninde) Koyun ve geyik makûlesi mutta-
sıl me me diye melemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َصْوَتَها َواَصَلْت  ِإَذا  َوالظَّْبَيُة  اُة  الشَّ  َمْأَمأَِت 
َفَقاَلْت ِمْئ ِمْئ ِباْلَكْسِر َوُسُكوِن اْلَهْمَزِة

]م ت أ[
ُء تأ َُ -mîm’in fethi ve tâ) [™el-met] اءأ
yı fevkiyyenin sükûnuyla) Vurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَتأَُه ِباْلَعَصا َمْتًئا ِمَن اْلَباِب 
-Ve bir nesneyi çekip uzat الثَّاِلِث ِإَذا َضَرَبُه ِبَها
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه َمَتأَ اْلَحْبَل ِإَذا َمدَّ

]م ر أ[
وَءُة َُ ُُ  (zammeteynle) [el-murû™et] اءأ
Adamlık ve insâniyyet ve merdânegî 
ma¡nâsınadır ki kendiden me™mûl olan 
kâr ve haslet-i haseneyi icrâ eylemekten 
¡ibârettir; bu ma¡nâda ism olur. Ve mas-
dar olur ki insâniyyetli, merdâne olmak 
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  ُمُروَءًة  ُجُل  الرَّ  َمُرَؤ 
 ِبِه ُمُروَءةٌ أَْي :ve yukâlu اْلَخاِمِس ِإَذا َصاَر َذا ِإْنَساِنيٍَّة
ِإْنَساِنيٌَّة
Şârih der ki hemzeyi vâv’a kalb ve idgâmla 
ةٌ .dahi câ™izdir. İntehâ [muruvvet] ُمُروَّ

ُؤ َُّ َُ ٌل) [™et-temerru] اءتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Fî-zâtihi cevher-i mürû™etten ma-
yasız iken tekellüfle mürû™et göstermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَكلََّف ِإَذا  ُفالٌَن  أَ   َتَمرَّ
-Ve serzeniş ve ta¡yîr ve ta¡yîb ede اْلُمُروَءَة
rek bir kimseden mürû™et ve insâniyyet 
talebinde olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َأ  َتَمرَّ
ِباْلَقْوِم ِإَذا َطَلَب اْلُمُروَءَة ِبَنْقِصِهْم َوَعْيِبِهْم
اَءُة ََ َُ -veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-merâ™et] اءأ

diyârına tahsîs olunmuştur.

َياُء -Oyala (hemzenin kesriyle) [™el-ilyâ] اإِلءأ
nıp betâ™et eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْلَيأَِت النَّاَقُة ِإَذا أَْبَطأَْت
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يَئُة َِ َُ -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-merî™et] اءأ
de) Havâsı hoş olmakla mizâca uygun 
olan arza denir; yukâlu: َحَسُن أَْي  َمِريَئٌة   أَْرٌض 
اْلَهَواِء
ُء َأ َُ  mîm’in harekât-ı selâsı) [™el-mer] اءأ
ve râ’nın sükûnuyla) Mutlakan insân 
ma¡nâsınadır ki adam demek olur, ¡alâ-
kavlin er kişiye denir; recül ve merd 
ma¡nâsına. Bunun lafzından cem¡i yok-
tur; belki cem¡i ِرَجاٌل [ricâl]dir; ba¡zılardan 
cem¡i َمْرُؤوَن [mer™ûn] geldiği menkûldür. 
Mü™ennesinde ٌَمْرأَة [mer™et] denir hâ’yla ki 
hatun demektir, Fârisîde zen mürâdifidir 
ve tahfîf-i kıyâsî ile tahfîf olunup ٌَمَرة [me-
ret] dahi derler terk-i hemze ve feth-i 
râ’yla ve evveline hemze-i vasl idhâliyle 
 dahi denir ve hemze-i vasla makrûn ِاْمَرأَةٌ
evveline harf-i ta¡rîf idhâliyle اِلْمَرأَُة [el-
imre™et] dahi mahkîdir; kezâlik َمْرٌء [mer™] 
lafzının evveline hemze-i vasl idhâliyle 
 dahi denir. Ve bunda üç lügat [™imru] ِاْمُرٌؤ
vardır; biri dâ™imâ ya¡nî ref¡ ve nasb ve cerr 
hâletlerinde râ’nın meftûh olmasıdır, sânî 
¡alâ-külli-hâl râ’nın zammesidir, sâlis ¡alâ-
külli-hâl mu¡reb olmaktır, ya¡nî râ™ harf-i 
ahîr olan hemzeye tebe¡iyyetle hâlet-i 
ref¡de merfû¡ ve hâlet-i nasbda mansûb ve 
hâlet-i cerde mecrûr olmaktır; ve tekûlu: 
ْفِع ِبالرَّ َوَمْرٌء  اْمُرٌؤ  ِبالنَّْصِب ve َهَذا  َوَمْرًءا  اْمَرًءا   َرأَْيُت 
ve َمَرْرُت ِباْمِرٍئ َوِبَمْرٍء ُمْعَرًبا ِمْن َمَكاَنْيِن Burada َمْرٌء 
[mer™] lafzı itbâ¡en zikr olunmuştur. Ve َمْرٌء 
[mer™] sibâ¡dan kurta denir zi™b ma¡nâsına.

ُء َأ َُ  mîm’in fethi ve râ’nın) [™el-mer] اءأ
sükûnuyla) Ekl-i ta¡âm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َمْرًءا  ُجُل  الرَّ  َمَرأَ 
َطِعَم ِإَذا  الثَّاِلِث   Ve cimâ¡ eylemek اْلَباِب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَرأَ اْلَمْرأََة ِإَذا َجاَمَعَها
أُ ََ َُ  Bir kişi hey™et (fethateynle) [™el-mere] اءأ

de) Ekl ü şürb olunan nesne sinici ve sâyig 
ve güvârâ olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َمُرَؤ 
َوالثَّاِلِث اْلَخاِمِس  اْلَباِب  ِمَن  َمَراَءًة  َوَمِرَئ  َوَمَرأَ   الطََّعاُم 
َمِريًئا َصاَر  ِإَذا  اِبِع  الطََّعاُم :ve yukâlu َوالرَّ  َهَنأَِني 
 Ya¡nî “Ta¡âm hoş-güvâr olmakla َوَمَرأَِني
mi¡demde çabuk hazm olup mizâcıma be-
gâyet yaradı.” Ve eğer itbâ¡ vechiyle zikr 
olunmayıp yalnızca zikr olunur ise أَْمَرأَِني 
[emre™enî] denir if¡âl bâbında. Ve 

اَءةٌ ََ -vez [kerâmet] َكَراَمٌة) Kezâlik [merâ™et] َم
ninde) Bir yerin havâsı hoş olup mizâca 
yarar olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َمُرَؤِت 
الَْرُض َمَراَءًة ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َحُسَن َهَواُؤَها
أَُة َأ َُ -veznin [temret] َتْمَرةٌ) [el-mer™et] اءأ
de) İsmdir. Ve ta¡âm ve şarâbın sinicilik 
hâletine denir.

يُء َِ َُ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™el-merî] اءأ
Mürû™etli ve insâniyyetli olan adama de-
nir; yukâlu: ٍة  Ve َرُجٌل َمِريٌء أَْي ُذو ُمُروَءٍة َوِإْنَساِنيَّ
hazmı âsân olan sinici ve güvârâ ta¡âm 
ve şarâba denir; yukâlu: َهِنيٌء َمِريٌء   َطَعاٌم 
اْلَمْرأَِة ُن  َبّيِ ِة  اْلَمَغبَّ َحِميُد   Ve mizâca muvâfık أَْي 
ve çespân olan nesneye denir; ve minhu 
yukâlu: َكَلٌ َمِريٌء أَْي َغْيُر َوِخيٍم Ya¡nî “Davarın 
mizâcına yarar çayırdır.” Ve 

يٌء َِ -Boğazda bir ucu ciğere mut [™merî] َم
tasıl yola denir ki ondan ta¡âm ve şarâb 
mi¡deye vâsıl olur, boğaza mülâsık ve 
mi¡denin ve kursağın başıdır. Boğazda iki 
yol olur, birisi kasabe-i ri™edir ki boğumlu 
olur, boğurtlak ve hırtlak ta¡bîr olunur; bu, 
nefes mecrâsıdır. Ve birisi َمِريٌء [merî™]dir 
ki kızıl öyken ve kızıl ünlük ta¡bîr olunur; 
bu, ta¡âm ve şarâb mecrâsıdır, hazm ma-
halli olmakla َمِريٌء [merî™] ıtlâk olundu. Ve 
 [emri¡et] أَْمِرئٌَة lafzının cem¡i [™merî] َمِريٌء
gelir أَْفِعَلٌة [ef¡ilet] vezninde ve ُمُرٌؤ [muru™] 
gelir, َسِريٌر [serîr] ve ُسُرٌر [surur] gibi.
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أَْي أَْفَسَد

َُ سُّ َُ ٌؤ [™et-temessu] اءتَّ -veznin [™tefessu] َتَفسُّ
de ve mürâdifidir ki bir nesne yepriyip es-
kimekle yâ çürümekle sapır sapır dökül-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَ الثَّْوُب ِبَمْعَنى  َتَمسَّ
أَ َتَفسَّ
ُء سأ َُ  mîm’in fethi ve sîn’in) [™el-mes] اءأ
sükûnuyla) Yolun ortasına denir; yukâlu: 
َرِكَب َمْسَء الطَِّريِق ِإَذا َمَشى ِفي َوَسِطِه

]م ط أ[
ُء طأ َُ  mîm’in fethi ve †â’nın) [™†el-ma] اءأ
sükûnuyla) Cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمَطأَ اْلَمْرأََة َمْطًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َجاَمَعَها

]م ق أ[
َُِئ ا َُ ve (vezninde [nâ§ir] َناِصٌر) [™el-mâ…i] اءأ

َُِئ و ُُ -veznin [mu√sin] ُمْحِسٌن) [™el-mû…i] اءأ
de) ُمْؤِخُر اْلَعْيِن [mu™«iru’l-¡ayn] ma¡nâsınadır 
ki gözün kulak tarafından olan köşesidir 
ki gözün kuyruğu ta¡bîr olunur, ¡alâ-kavlin 
اْلَعْيِن  ma¡nâsınadır [mu…dimu’l-¡ayn] ُمْقِدُم 
ki gözün burun cânibinden olan köşesidir, 
gözün pınarı ta¡bîr olunur. Bu mâddenin 
mahall-i zikri bu makâm iken Cevherî 
vehmine mebnî …âf bâbında sebt eylemiş-
tir. Ve yine garâ™ibdendir ki mü™ellif bu 
mâddeyi ba¡zı ¡ilâve ile bâb-ı merkûmda 
min-gayri tenebbühin resm ve işbâ¡ 
eylemiştir.

]م ل أ[
ُء ـلأ َُ  mîm’in fethi ve lâm’ın) [™el-mel] اءأ
sükûnuyla) ve

َُة ـلأ َُ ve (hâ’yla) [el-mel™et] اءأ

َُة ـلأ ُِ -Dol (mîm’in kesriyle) [el-mil™et] اءأ
durmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َمْلًئا ْاِلَناَء   َمـَلَ 
َمـْلَن َجَعَلُه  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َوِمـْلًَة  َمـْلًَة   Ve أَْو 
dolmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن ْاِلَناُء   َمِلَئ 

ve kıyâfette ve vaz¡ ve harekette yâhûd te-
kellümde karıca olmak ma¡nâsınadır, Kız 
Sa¡îd ve ‰û†î Şey« gibi; yukâlu: ُجُل  َمِرَئ الرَّ
اِبِع ِإَذا َصاَر َكاْلَمْرأَِة َهْيَئًة أَْو َحِديًثا أَْي  َمَرئًا ِمَن اْلَباِب الرَّ
َكالًَما
آُة َأ  (vezninde [mes¡ât] َمْسَعاةٌ) [Mer™ât] َم
Yemen’de vâki¡ Me™rib nâm belde ismidir.

أَُة َأ  Bir (vezninde [amzet√] َحْمَزةٌ) [Mer™et] َم
mevzi¡dir; Hişâm el-Mere™î el-Mu√addi& 
oraya mensûbdur. Ve اْلَقْيِس  mâddesi ِاْمُرُؤ 
sîn bâbında zikr olunur inşâ™allâhu ta¡âlâ.

]م س أ[
ُء سأ َُ  mîm’in fethi ve sîn’in) [™el-mes] اءأ
sükûnuyla) ve

ُسوُء ُُ -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™el-musû] اءأ
de) Mâcin ve lâübâlî ve Bektaşî-meşreb 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َمَسأَ 
َمَجَن ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َوُمُسوًءا   Ve dâ™imâ َمْسًئا 
yolun ortasında gitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِفي َمَشى  أَْي  َوَسَطُه  َرِكَب  ِإَذا  الطَِّريَق   َمَسأَ 
 Ve miyâne-i nâsa fitne ve şikâk َوَسِطِه
ilkâsıyla fesâda vermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْفَسَد أَْي  اْلَقْوِم  َبْيَن   Ve gecikmek َمَسأَ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َأَْبَطأ ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve َمَسأَ 
aldatmak ve reng ve dubara eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخَدَعُه ِإَذا  ُفالًَنا   Ve َمَسأَ 
bir nesneyi idmân ve i¡tiyâd eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَرَن ِإَذا  ْيِء  الشَّ َعَلى   َمَسأَ 
-Ve borcu edâda ¡avk ve te™hîr eyle َعَلْيِه
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه أَْي أَْنَسأَُه َحقَّ  َمَسأَ 
Ve tencerenin galeyânını teskîn eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفَثأََها أَْي  اْلِقْدَر   Ve َمَسأَ 
bir nesneyi yumuşatıp sehl ve mülâyim 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجَل الرَّ  َمَسأَ 
َنُه .ve bu hasâ™isten değildir ِباْلَقْوِل ِإَذا َليَّ

َساُء  Nâs (hemzenin kesriyle) [™el-imsâ] اإِلمأ
beynine şûriş ve ihtilâl ilkâsıyla ifsâd ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَقْوِم َبْيَن   أَْمَسأَ 
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mış kişiye denir; yukâlu: ِبَناِء َعَلى  ُفالٌَن   ُمِلَئ 

اهللُ َوأَْمـَلَُه  اْلَخاِمِس  اْلَباِب  ِمَن  ُمالََءًة  َوَمُلَؤ   اْلَمْجُهوِل 
َناِدٌر َوَهَذا  ْمِتالَِء  اْلِ ِمَن  َمْزُكوٌم  أَْي  َمْمُلوٌء   Ya¡nî َفُهَو 
if¡âl bâbının ism-i mef¡ûlü kıyâs üzere 
 vezninde olmaktır, lâkin [mukrem] ُمْكَرٌم
bu kıyâsa muhâlif olarak vârid olmuştur, 
lâkin sülâsîden husûsen mechûlden dahi 
vârid olmakla َمْمُلوٌء [memlû™] onlardan 
ism-i mef¡ûl olur, bu sûrette mü™ellifin 
kelâmında ıztırâb olduğu bî-irtiyâbdır.

الَُء  (hemzenin kesriyle) [™el-imlâ] اإِلمأ
Bir kimseyi zikr olunan zükâm ¡illetine 
mübtelâ kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ke-mâ zukire. Ve أَْمـَلَُه اهللُ أَْي أَْزَكَمُه َفُهَو َمْمُلوٌء
yayı pek çekip doldurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْمـَلَ ِفي َقْوِسِه أَْي أَْغَرَق ِفي النَّْزِع
ـَلُ َُ -veznin [cebel] َجَبٌل) [™el-mele] اءأ
de) Teşâvür ve meşveret ma¡nâsınadır; 
imtilâ™, cemâ¡at mülâbesesiyle bir kavmin 
¡ilye ve eşrâfına ya¡nî kibârına ve ecille ve 
a¡yânına ve vücûhuna ıtlâk olunur; mes™ûl 
ve me™mûl olan ihsân ve ma¡rûf ve re™y 
ü tedbîr makûlesi hâlâtla memlû olduk-
ları münâsebetiyle yâhûd ¡azamet ve şân 
ve şevket ve hadem ve haşem ile ¡uyûn u 
sudûr-ı nâsı doldurdukları ¡alâkasıyla ıtlâk 
olunmuştur. Ve 

 Cemâ¡ata ıtlâk olunur. Ve hırs [™mele] َمـَلٌ
ve tama¡ ve zan ve gümân ma¡nâlarına 
isti¡mâl olunur. Ve vecâhet ve sikke-sûret 
ve cem¡iyyet sâhibi gürûh-ı insânîye ıtlâk 
olunur. Ve hûy ve hulk ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; havsala-i sirişt ü fıtratta gûyâ ki 
memlû olduğuna mebnîdir. Cem¡i أَْمالٌَء 
[emlâ™] gelir; َخَبٌر [«aber] ve أَْخَباٌر [a«bâr] 
gibi; ve minhu’l-hadîs: أَْي أَْمالََءُكْم”   “أَْحِسنُوا 
أَْخالََقُكْم
الَُء ُُ  .Sa¡d b (vezninde ُغَراٌب) [™el-Mulâ] اءأ

اِبِع الرَّ  Ve bir kimseye müzâheret ve اْلَباِب 
mu¡âvenet eylemek ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: َمـَلَُه َعَلى اْلَْمِر ِإَذا َساَعَدُه َوَشاَيَعُه 
اُه أَْي أََعاَنُه َوَقوَّ
ِلَئُة ُأ  (vezninde [tef¡ilet] َتْفِعَلٌة) [et-temli™et] اءتَّ
Pek doldurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َُه  َمـلَّ
-Ve kemânkeş kurulan yayı pek çek َتْمِلَئًة
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََُه َتْمِلَئًة َفاْمَتـَل َمـلَّ

َُ لُّ َُ ٌل) [™et-temellu] اءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ِإْمِتالٌَء [imtilâ™] ma¡nâsınadır.

َئُة لأ ُِ  Mîm’in kesriyle binâ-i [el-mil™et] اءأ
nev¡dir ki hâlet ve hey™et ma¡nâsını muta-
zammındır, ondan doluş ile ta¡bîr olunur; 
yukâlu: ُِإنَُّه َلَحَسُن اْلِمْلَئِة الَ التََّملُِّؤ لَنَّ اْلَمْقُصوَد اْلَهْيَئة 
Mü™ellif bu ma¡nâyı tekrâr eylemiştir. Ve 

َةٌ -Masdar olur, niteki zikr olun [mil™et] ِمـلأ
du. Ve tohme ve imtilâ olup mi¡de fâsid 
olmak hâletine denir; yukâlu: اْلِمـْلَُة  أََخَذْتُه 
أَْي اْلِكظَُّة
ُن ـآلأ َُ -vez [a†şân¡] َعْطَشاُن) [el-mel™ânu] اءأ
ninde) Sıfattır, dolu nesneye denir, 
mü™ennesinde َمـْلى [mel™â] denir َعْطَشى 
[¡a†şâ] vezninde ve َمـْلَنٌة [mel™ânet] de-
nir َسْكَراَنٌة [sekrânet] vezninde. Cem¡i ِمالٌَء 
[milâ™] gelir ِعَطاٌش [¡i†âş] vezninde.

Şârih der ki bundan َمْمُلوٌء [memlû™]sîgası 
nâdirdir, bazen hemzesini vâv’a kalb ve 
idgâmla ٌَّمْمُلو [memluvv] dahi derler.

الََءُة ُُ  mîm’in zammı ve) [el-mulâ™et] اءأ
elif’in meddiyle) ve

الَُء ُُ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [™el-mulâ] اءأ
ve

َُة ـلأ ُُ  (vezninde [mut¡at] ُمْتَعٌة) [el-mul™et] اءأ
İmtilâ-ı mi™deden nâşî hâdis olan zükâm 
¡illetine denir.

ُلوُء ُأ َُ -vez [mef¡ûl] َمْفُعوٌل) [™el-memlû] اءأ
ninde) Zikr olunan zükâm ¡illetine uğra-
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َُة ـلأ ُُ  (vezninde [mut¡at] ُمْتَعٌة) [el-mul™et] اءأ
Şol süstlük ve dolgunluk ¡ârızasına denir 
ki deve kısmına ¡ârız olur, seyr-i kesîr 
¡akibinde vâfir müddet bağlanıp durmak-
tan nâşî hâdis olur; kezâlik at ve sâ™ir 
hayvânâta dahi ¡ârız olur, zîrâ aralıkta 
gezdirmeğe muhtâcdır ki bağlı durmakla 
ayaklarına indirip ve mizâclarına şişkinlik 
tahaddüs eder; yukâlu: ِباْلَبِعيِر ُمـْلَةٌ أَْي َرَهٌل ِمْن 
ْيِر طُوِل اْلَحْبِس َبْعَد السَّ
اَألَُة َُ ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mumâle™et] اءأ
vezninde) Mu¡âvenet ve müzâheret 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َساَعَدُه ِإَذا  ُمَماَلًَة   َماَلَُه 
َوَشاَيَعُه

َُ اءُ َُ -vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [™et-temâlu] اءتَّ
ninde) Birikmek, ictimâ¡ ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَماَلَ اْلَقْوُم َعَلْيِه ِإَذا اْجَتَمُعوا
ُء لأ ُِ -Dolu ka (mîm’in kesriyle) [™el-mil] اءأ
bın aldığı mikdâra denir ki dolusu ta¡bîr 
olunur; tesniyesinde ِمـْلَْيِن [mil™eyn] ve 
cem¡inde أَْمالٌَء [emlâ™] denir; meselâ: أَْعِطِه 
َناِء اْلِ -derler; “Ona şu kabın dolusu ِمْلَء 
nu ver” demektir ve ِمـْلَْيِه [mil™eyhi] der-
ler, “iki dolusunu” ve أَْمالَِئِه  elâ&ete&] َثالََثُة 
emlâ™ihi] derler, “üç dolusunu ver” 
demektir.

ِلُئ ُأ ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [™el-mumli] اءأ
ninde) Şol dişi koyuna denir ki karnı su 
ile yâhûd döl yatağı ta¡bîr olunan deriler 
ile dolu ve şişkin olmakla görenler gebe 
kıyâs eyleye.

]م ن أ[
ِنيَئُة َُ  [fa¡îlet] َفِعيَلٌة nûn’la) [el-menî™et] اءأ
vezninde) Şol deriye denir ki ibtidâ 
dibâgat olunmuş ola ki henüz hâm ve nâ-
tamâm olur, zîrâ debbâg deriyi üç mer-
tebe dibâgat eder: İbtidâ-i emrde dibâgat 

Ebî Va……â§ radıyallâhu ¡anhu cenâblarının 
kılıcı ismidir.

الََءُة ُُ  mîm’in zammıyla) [el-Mulâ™et] اءأ
 ™vezninde) Sultânu’l-enbiyâ [ucâlet¡] ُعَجاَلٌة
¡aleyhi efdalu’t-tehâyâ hazretlerinin 
Ummu’l-murteciz ile mükteniye olan fe-
resleri ismidir. Ve 

 ma¡nâsınadır ki [rey†at] َرْيَطةٌ [mulâ™et] ُمالََءةٌ
hatunların büründükleri çardır, bir enden 
yâ iki enden edip tamâm-ı vücûdlarını bü-
rüyüp örtünürler. Cem¡i ُمالٌَء [mulâ™]gelir 
hâ’sız.

الَُء ُِ ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [™el-milâ] اءأ

ِلَئاُء  أَْنِصَباُء hemzeteynle) [™el-emli™â] األَمأ
[en§ibâ™] vezninde) ve

آَلُء ُُ -veznin [™kuberâ] ُكَبَراُء) [™el-mule™â] اءأ
de) Mütemevvil, kudret ve yesâr ve ser-
vet sâhibleri agniyâya, ¡alâ-kavlin َحَسنُو 
 ya¡nî hasbe’l-iktizâ[™asenu’l-…a∂â√] اْلَقَضاِء
deyn ettikte dâyinlere ve sâ™ir tâlib ve 
mütekâdîlerine te™hîr ve ta¡vîk eyleme-
yip deyn ve matlûblarını edâ eder olan 
agniyâya ıtlâk olunur. Bunların müfredi 
 dir, gûyâ ki her biri mâl ile[™melî] َمِليٌء
mel™ânlardır; yukâlu: ٌل ُمَتَمّوِ َغِنيٌّ  أَْي  َمِليٌء   ُهَو 
أَْي َحَسُن اْلَقَضاِء
الََءُة َُ -veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-melâ™et] اءأ
de) ve

الَُء َُ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [™el-melâ] اءأ
ki bu İbn Kurâ¡’dan menkûldür, bir kimse 
melî™ ya¡nî zikr olunan agniyâdan olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َمالََءًة َوَمُلَؤ  ُجُل  الرَّ  َمـَلَ 
َوَمالًَء ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َواْلَخاِمِس ِإَذا َصاَر َمِليًئا
الَُء ُأ ِت  Bir kimse deynini [™el-istimlâ] اإِلاأ
zikr olunan agniyâ zimmetinde kılmak 
ma¡nâsınadır, yukâlu: ْيِن ِإَذا َجَعَل  ِإْسَتْمـَلَ ِفي الدَّ
َدْيَنُه ِفي ُمَلَء
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FASLU’N-NÛN 
)َفْصُل النُّوِن(

]ن أ ن أ[
-veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [en-ne™ne™et] اءنَّأأَنأَُة
de) Bir kimsenin gıdâsını hûb eylemek; 
ya¡nî dâ™imâ ona hoş ve latîf agdiye yedir-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َنْأَنأَُه َنْأَنأًَة ِإَذا أَْحَسَن 
 Ve bir kimseyi bir nesneden keff ve ِغَداَءُه
men¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َنْأَنأَُه 
ُه َكفَّ  Ve gevşek ve süst ve za¡îf olmak أَْي 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْأِي ِإَذا َضُعَف ِفيِه  َنْأَنأَ ِفي الرَّ
يُْحِكْمُه َلْم  أَْي  يُْبِرْمُه   Ve bir nesneden ¡âciz َوَلْم 
ve kâsır olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََنْأَنأ 
َعْنُه ِإَذا َقُصَر َوَعَجَز َعْنُه

َُ -veznin [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [™et-tene™nu] اءتََّنأأنُ
de) Bu dahi süst ve za¡îf olmak ve ¡âciz 
ve kâsır olmak ma¡nâlarınadır; yukâlu: ََتَنْأَنأ 
ْأِي ِإَذا َضُعَف ُجُل ِفي الرَّ َعْنُه ِإَذا :ve yukâlu الرَّ  َتَنْأَنأَ 
َعَجَز َوَقُصَر
َناَنأَُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-munâne™et] اءأ
vezninde) Bu dahi za¡îf ve gevşek olmak 
ma¡nâsınadır; Mü™ellif bunu gerçi ِفي  َنْأَنأَ 
ْأِي َنْأَنأًَة َوُمَناَنأًَة -ibâretiyle masdar-ı sânî ol¡ الرَّ
mak üzere resm edip lâkin iktifâya haml 
ile ifrâz olundu, ancak bu makûle hilâf-ı 
kıyâs üzere masâdır vukû¡u sonradan 
melhûz olduğundan yine masdar-ı sânî 
olmak gâlibdir, meselâ if¡âl bâbından آَذى 
[â≠â] mâddesinin masdarı ِإَذاٌء [i≠â™] ve 
tef¡îlden َقبََّل […abbele] mâddesinin masdarı 
.geldiği gibi [te…abbul] َتَقبٌُّل
 (vezninde [fedfed] َفْدَفٌد) [™en-ne™ne] اءنَّأأَنأُ
Hadeka-i çeşmini çarh gibi çok döndüren 
kişiye denir. Ve korkak ve ¡âciz ve kâsır 
kişiye denir.

 (vezninde [selsâl] َسْلَساٌل) [™en-ne™nâ] اءنَّأأَناُء

olunana َمِنيَئٌة [menî™et] denir, ikinci def¡a 
dibâgat olunana أَِفيٌق [efî…] denir; ba¡dehu 
kemâlini bulmakla أَِديٌم [edîm] denir ki me-
şin yâ sahtiyân yâ gön olacaktır. Ve 

 Dibâgat olunacak mevzi¡e [menî™et] َمِنيَئٌة
denir, َمْدَبَغٌة [medbaπat] ma¡nâsına ki 
dibâgat-hâne ta¡bîr olunur. Ebû ¡Alî el-
Fârisî işbu َمِنيَئٌة [menî™et] lafzını ِنيٌء [nî™] 
mâddesinden me™hûz َمْفِعَلٌة [mef¡ilet]tir 
dedi, lâkin bu kavlini zikri âtî َُيْمَنأ  -  َمَنأَ 
mâddesi ibâ eder. Ve 

.Çiğ ete denir [™nî] ِنيٌء

َنأَُة ُأ َُ  [mezra¡at] َمْزَرَعٌة) [el-memne™et] اءأ
vezninde) Toprağı siyâh yere denir, arz-ı 
sevdâ™ ma¡nâsına.

ُء نأ َُ  mîm’in fethi ve nûn’un) [™el-men] اءأ
sükûnuyla) Deriyi debbâg enbâşteye ısla-
tıp basmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلِجْلَد  َمَنأَ 
َباِغ َمْنًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َنَقَعُه ِفي الّدِ

]م و أ[
اُء ََ ُُ -mîm’in zammı ve hem) [™el-mu™â] اءأ
zeteynle ُغَراٌب [πurâb] vezninde) Kedi 
mavlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: نَّْوُر الّسِ  َماَء 
َيُموُء ُمَؤاًء ِإَذا َصاَح
وُء َُ َُ  َمُعوٌع mîm’in fethiyle) [™el-me™û] اءأ
[me¡û¡] vezninde) Çok mavlayan kediye 
denir. Şârih der ki işbu َمُؤوٌء[me™û™] keli-
mesi ism-i mef¡ûl ¡unvânında vârid olan 
şevâzdandır.

اِئَئُة َُ ve (hemzeteynle) [el-mâ™i™et] اءأ

ُة اِئيَّ َُ  yâ’nın teşdîdiyle ve) [el-mâ™iyyet] اءأ
tahfîfi dahi câ™izdir) Kediye ıtlâk olunur, 
.ma¡nâsınadır [sinnevr] ِسنَّْوٌر

َواُء  Kedi (hemzenin kesriyle) [™el-imvâ] اإِلمأ
gibi mavlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َأَْمَوأ 
نَّْوِر ُجُل ِإَذا َصاَح ِصَياَح الّسِ الرَّ
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.ma¡nâsına أَْعَلْمُتُه ;derler َكَذا

َباُء ِتنأ  Haber soruşturmak ve [™el-istinbâ] اإِلاأ
haber araştırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْسَتْنَبأَ النََّبأَ أَْي َبَحَث َعْنُه
َناَبأَُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-munâbe™et] اءأ
vezninde) Haberleşmek ma¡nâsınadır 
ki iki kimse birbirine haber vermekten 
¡ibârettir; yukâlu: ِمْنُهَما ُكلٌّ  أَْنَبأَ  أَْي  ُمَناَبأًَة   َناَبأَُه 
-Ve bir kavmin civârını terkle on َصاِحَبُه
lardan müfârakat ve mübâ¡adet eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َناَبأَ اْلَقْوَم ِإَذا َتَرَك ِجَواَرُهْم 
َوَتَباَعَد ِمْنُهْم
 [emîr] أَِميٌر hemze ile) [™en-nebî] اءنَِّبيُء
vezninde) Peygamber ma¡nâsınadır ki 
muhbir-¡anillâhi ta¡âlâ olan zât-ı şerîftir. 
Bunda muhtâr olan hemzesiz olmaktır. 
Cem¡i أَْنِبَياٌء [enbiyâ™] gelir أَْنِصَباُء [an§ibâ™] 
vezninde ve نَُبآُء [nube™â™] gelir ُكَرَماُء 
[kuremâ™] vezninde ve َنِبيُؤوَن [nebî™ûn] ge-
lir ki cem¡-i müzekker-i sâlimdir.

Şârih der ki َنِبيٌء [nebî™] kelimesi fa¡îl 
bi-ma¡nâ müf¡ildir, َنِذيٌر [ne≠îr] ُمْنِذٌر 
[mun≠ir] ma¡nâsına ve أَِليٌم [elîm] ُمْؤِلٌم 
[mu™lim] ma¡nâsına olduğu gibi. Ve ehl-i 
Mekke’den mâ-¡adâ ¡Arab, hemzenin ter-
kiyle isti¡mâl ederler; ya¡nî asl, mehmûz 
iken terk ederler. Ve ¡inde’l-ba¡zِإْرِتَفاٌع 
[irtifâ¡] ma¡nâsına olan ٌَنَباَوة [nebâvet]
ten me™hûzdur. Ve Râπıb’ın Müfredât’ta 
beyânına göre bi-gayri hemzetin ٌَّنِبي [ne-
biyy] mehmûzundan eblagdır. Hattâ 
Nihâye’de bu resme mersûmdur ki ve 
fi’l-hadîs: َنِبيَء َيا  الَُم:  السَّ َعَلْيِه  َلُه  َقاَل  َرُجالً   “أَنَّ 
اهلِل” َنِبيُّ  أََنا  َفِإنََّما  ِباْسِمي  َتْنِبْر  الَ  َفَقاَل:   Vech-i اهلِل 
mezkûr üzere ehl-i Mekke hemze ile te-
laffuz eylediklerinden, recül-i merkûm 
dahi ona ri¡âyetle öylece telaffuz eyledi, 
niteki يٌَّة  ve [beriyyet] َبِريٌَّة ve [urriyyet≠] ُذّرِ

ve

نُوُء َأ -veznin [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [™en-nu™nû] اءنُّ
de) ve
َنأأَنأُ ُُ -vez [mu¡an¡an] ُمَعْنَعٌن) [™el-mune™ne] اءأ
ninde) Bunlar da elinden iş gelmeyen kor-
kak ve ¡âciz ve kâsır kimseye denir.

]ن ب أ[
 (nûn’un ve bâ’nın fethiyle) [™en-nebe] اءنََّبأُ
Haber ve peyâm ma¡nâsınadır. Cem¡i أَْنَباٌء 
[enbâ™] gelir; َخَبٌر [«aber] ve أَْخَباٌر [a«bâr] 
gibi; tekûlu: أََتاِني َنَبأٌ أَْي َخَبٌر
َباُء  Haber (hemzenin kesriyle) [™el-inbâ] اإِلنأ
vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْنَبأَُه ِإيَّاُه َوِبِه أَْي 
 Ve ok nişânı ne yarıp koparmak ve أَْخَبَرُه
ne ötesine işleyip geçmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َيْخِدْش َوَلْم  َيْشِرْم  َلْم  أَْي  َفأَْنَبأَ  ْهَم  السَّ  َرَمى 
َيْنُفْذ َلْم   [nubuvv] نُُبوٌّ Zâhiren mu¡tel olanأَْو 
mâddesinde lügattir.

ِبَئُة -veznin [tekmilet] َتْكِمَلٌة) [et-tenbi™et] اءتَّنأ
de) ve

ِبيُء -veznin [tekmîl] َتْكِميٌل) [™et-tenbî] اءتَّنأ
de) Bu dahi haber vermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَُه َتْنِبَئًة َوَتْنِبيًئا ِبَمْعَنى أَْنَبأَُه َنبَّ
Mü™ellif burada ٌ  َخَبٌر mâddesini [™nebe] َنَبأ
[«aber] ve َخَبٌر [«aber] mâddesini ٌَنَبأ [nebe™] 
ile ta¡rîf eyledi, lâkin Ba§â™ir’de beyânına 
göre ٌ  fi’l-asl şol haberdir ki [™nebe] َنَبأ
fâ™ide-i ¡azîme sâhibi olup ve kendisiy-
le ¡ilm yâhûd galebe-i zan hâsıl ola. İşbu 
eşyâ-ı selâse mefhûmunun erkânlarıdır, 
pes ٌ  ıtlâk olunan haberin hakkı [™nebe] َنَبأ
şâ™ibe-i kizbden mu¡arrâ olmaktır, tevâtür 
ve haber-i ilâhî ve haber-i nebevî gibi. 
Ve ٌ -vech-i mezkûr üzere ha [™nebe] َنَبأ
ber ma¡nâsını mutazammın olduğu için 
ِبَكَذا  ma¡nâsına. Ve ¡ilm أَْخَبْرتُُه ;derler أَْنَبْأتُُه 
ma¡nâsını mutazammın olduğu için أَْنَبْأتُُه 
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Hazret-i Resûlullâh, mezbûrun bu ta¡bîrini 
inkâr edip ”اهلِل َنِبيُّ  أََنا  َفِإنََّما  ِباْسِمي  َتْنِبْر  -bu “الَ 
yurdular ki bilâ-hemze teşdîd iledir. َتْنِبْر  الَ 
[lâ tenbir] kelimesi, َنْبٌر [nebr]den nehy-i 
hâzırdır ve َنْبٌر [nebr] bir harfi mehmûz ey-
lemek ma¡nâsına olmakla “Benim ismim 
menzilinde olan ٌَّنِبي [nebiyy] lafzını hemze 
ile tekellüm eyleme!” demek olur. 

Şârih der ki gerçi A¡râbînin murâdı yine 
peygamber demek idi, lâkin ¢ureyş lüga-
tinden olmadığı için inkâr buyurulmuştur. 
İntehâ.

 َنْبٌء (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™en-nebî] اءنَِّبيُء
[neb™] kelimesinden fa¡îldir, niteki zikr 
olundu. Ve 

 Açık ve câdde yola denir ki [™nebî] َنِبيٌء
şâh-râh ta¡bîr olunur. Ve şol mürtefi¡ yere 
denir ki düz olmayıp çakır çukur ve eğri 
büğrü ola; ve minhu’l-hadîs: تَُصلُّوا َعَلى  “الَ 
النَِّبيِء” أَِي اْلَمَكاِن اْلُمْرَتِفِع اْلُمْحَدْوَدِب
 Bu (vezninde [nâ§ir] َناِصٌر) [™en-nâbi] اءنَّاِبُئ
dahi düz olmayıp aşağılı yüksekli mürtefi¡ 
yere denir.

أَُة  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [en-neb™et] اءنَّبأ
Yapça sese denir, savt-ı hafî ma¡nâsına, 
¡alâ-kavlin köpek âvâzına denir.

ُء  nûn’un fethi ve bâ’nın) [™en-neb] اءنَّجأ
sükûnuyla) Yapça seslenmek yâhûd kö-
pek ürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَبأَ َنْبًئا ِمَن 
اْلَباِب الثَّاِلِث أَْي َصاَت َخِفيًّا أَْو ُهَو َصْوُت اْلِكالَِب
أَُة  nûn’un zammıyla) [en-Nubey™et] اءنَُّبيأ
 vezninde) İbnu’l-Esved [cuheynet] ُجَهْيَنُة
el-¡U≠rî ismidir. Ve 

أَةٌ ةٌ [nubey™et] نَُبيأ -in musag[nubuvvet] نُُبوَّ
garıdır; ve minhu kavlu’l-¡Arab: نَُبْيأَُة  َكاَنْت 
.Tasgiri tahkîr içindir ُمَسْيِلَمَة نَُبْيأََة َسْوٍء

ُء ٌع) [™en-nubeyyi] اءنَُّبّيِ -veznin [¡nubeyyi] نَُبّيِ

-kelimelerinde dahi hemze [âbiyet»] َخاِبَيٌة
yi terk eylediler, lâkin asl ¢ureyş lügati 
hemzesizdir, niteki ¡an-karîb mü™ellif dahi 
zikr eder. İntehâ.

 Ondan (zammeteynle) [en-nubû™et] اءنُُّبوَءُة
ismdir, peygamberlik ma¡nâsınadır.

َُ ٌل) [™et-tenebbu] اءتََّنبُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Nübüvvet-i kâzibe iddi¡â eylemek 
ma¡nâsınadır; Museylime-i Ke≠≠âb’ın 
iddi¡âsı gibi; yukâlu: َعى النُُّبوَءَة ُجُل ِإَذا ادَّ أَ الرَّ َتَنبَّ
ُئ َتَنّبِ ُُ  ,Ondan ism-i fâ¡ildir [™el-mutenebbi] اءأ
nübüvvet-i kâzîbe müdde¡îsi olana denir, 
niteki şâ¡ir-i meşhûr sâhib-i dîvân Ebu’†-
‰ayyib A√med b. el-◊useyn el-Kindî, 
arz-ı Semâve’de Benî Kelb kabîlesine va-
rıp ibtidâ nesebi, İmâm ◊asan radıyallâhu 
¡anhu silsilesinden olduğunu da¡vâ edip 
ba¡dehu nübüvvet iddi¡âsına düşmek-
le Mutenebbî ıtlâk eylediler. Ba¡dehu 
Dimaş…-ı Şâm’da bu kabâhatine cemm-i 
gafîr şehâdet etmeleriyle ahz ve bir müd-
det habs olunduktan sonra tâ™ib ve müs-
tagfir olmakla ıtlâk olunmuştur.

ُء  nûn’un fethi ve bâ’nın) [™en-neb] اءنَّجأ
sükûnuyla) ve

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™en-nubû] اءنُُّبوُء
Yüksek olmak ve yükselmek, ¡ulüvv ve 
irtifâ¡ ma¡nâsınadır; yukâlu: َنْبًئا ْيُء  الشَّ  َنَبأَ 
اْرَتَفَع ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن   Ve bir kimse َونُُبوًءا 
üzere nâgehânî çıkagelmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعَلْيِهْم َطَلَع  ِإَذا  اْلَقْوِم  َعَلى   Ve bir َنَبأَ 
vilâyetten çıkıp âher vilâyete varmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْرٍض ِإَلى  أَْرٍض  ِمْن   َنَبأَ 
َخَرَج -Bu ma¡nâya mebnî olmak üze ِإَذا 
re bir A¡râbî, Resûl-i ekrem sallallâhu 
¡aleyhi ve sellem hazretlerine ”اهلِل َنِبيَء   “َيا 
dedi (hemze ile) ki murâdı, “Mekke’den 
Medîne’ye hâric olan zât” demektir. 



ُء 240اءنَّتأ BÂBU’L-HEMZE

ِمْن َغْيِر أَْن َيِبيَن أَْي َيْنَفِصَل
ِتَتاُء -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-intitâ] اإِلنأ
de) Bu dahi bir nesne tümüp domalmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْنَبَرى أَِي  ْيُء  الشَّ  ِإْنَتَتأَ 
َواْرَتَفَع
 ُهَمَزةٌ nûn’un zammıyla) [en-Nute™et] اءنَُّتأَُة
[humezet] vezninde) Benî ¡Umeyle yur-
dunda bir su adıdır, ¡alâ-kavlin Benî 
¡U†ârid cemâ¡atine mahsûs bir hurmâlık 
ismidir.

]ن ج أ[
ُء  nûn’un fethi ve cîm’in) [™en-nec] اءنَّجأ
sükûnuyla) Göz değirmek ma¡nâsınadır 
ki ekserî mâdde-i kâmileye isâbet eder; 
yukâlu: َنَجأَُه َنْجًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أََصاَبُه ِباْلَعْيِن
ِتَباُء  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-inticâ] اإِلنأ
ve 

َُ ٌل) [™et-teneccu] اءتََّنبُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) َنْجٌء [nec™] ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَتَجأَُه 
أَُه ِبَمْعَنى َنَجأَُه َوَتَنجَّ

َُ ve (vezninde [nedus] َنُدٌس) [™en-necu] اءنَُّب

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [™en-necû] اءنَُّبوُء
ve

ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [™en-neci] اءنَِّبُئ

 Göz (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™en-necî] اءنَِّبيُء
değen bed-nazar kişiye denir; yukâlu: ُفالٌَن 
اْلَعْيِن َخِبيُث  أَْي  َوَنِجيئَُها  َوَنِجئَُها  َوَنُجوُءَها  اْلَعْيِن   َنُجُؤ 
َشِديُد اِلَصاَبِة ِبَها
أَُة  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [en-nec™et] اءنَّبأ
Sâ™ilin gördüğü nesneye ta¡alluk eden 
iştihâ ve şehvetine denir ki ona şiddet-i 
nazarı müstelzimdir; ve minhu’l-hadîs: 
اِئِل ِباللُّْقَمِة” أَْي َشْهَوَتُه وا َنْجأََة السَّ “َردُّ

]ن د أ[
ُء َأ  nûn’un fethi ve dâl’ın) [™en-ned] اءنَّ
sükûnuyla) Bir nesneyi kerîh görüp iğ-

de) Bu dahi kelime-i tasgîrdir ki ٌَنِبيء [nebî™] 
kelimesinden musaggardır; peygâmbercik 
demektir ki tahkîre mebnîdir; ve minhu 
kavlu’l-¡Arab: َسْوٍء َء  نَُبّيِ ُمَسْيِلَمُة   Bünye-i َكاَن 
tasgîri vech-i mezkûr üzere binâ eylemek, 
-veznin [™kuremâ] ُكَرَماُء ,lafzını [™nebî] َنِبيٌء
de نَُبآُء [nube™â™] üzere cem¡lendiren mez-
hebe göredir, zîrâ bu sûrette tasgîri hem-
ze ile olur; fe-ammâ أَْنِبَياُء [enbiyâ™] üzere 
cem¡lendiren mezhebe göre tasgîri ٌّنَُبي [nu-
beyy] olur hemzesiz; ya¡nî cem¡de hemze-
yi iltizâm eden, tasgîrde dahi iltizâm eder 
ve cem¡de terk eden, tasgîrde dahi terk 
eder. Cevherî, ¡ale’l-ıtlâk zikr eylemekle 
hatâ eylemiştir.

Şârih der ki Cevherî yalnız mehmûzun 
tasgîrine ta¡arruz eylemekle hatâdan mah-
fuzdur. İntehâ.

]ن ت أ[
ُء -nûn’un fethi ve tâ-yı fev) [™en-net] اءنَّتأ
kiyyenin sükûnuyla) ve

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™en-nutû] اءنُُّتوُء
Bir kimse yukarı domalıp şişip kalkmak 
ma¡nâsınadır ki tümmek ve sövelmek ve 
domalmak ta¡bîr olunur, bedende çıkan 
sivilce ve çıban ve yerden henüz topra-
ğı silkip çıkmak üzere olan nebât gibi; 
yukâlu: َواْرَتَفَع َواْنَتَفَخ  اْنَتَبَر  ِإَذا  َونُُتوًءا  َنْتًئا  ْيُء  الشَّ  َنَتأَ 
Ve bir kimse üzere ansızın çıkagelmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َطَلَع ِإَذا  اْلَقْوِم  َعَلى   َنَتأَ 
 ;Ve yara şişip kabarmak ma¡nâsınadır َعَلْيِهْم
yukâlu: َنَتأَِت اْلُقْرَحُة ِإَذا َوِرَمْت Ve kız yâ oğlan 
bâlig olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَتأَِت 
َبَلَغْت ِإَذا   Ve bir nesne mevzi¡inden اْلَجاِرَيُة 
hurûc eylemek ma¡nâsınadır; şöyle ki he-
nüz o mevzi¡den munfasıl olmamış ola ki 
henüz kabarıp kalkmış ola, küçük kız me-
mesi gibi; yukâlu: ْيُء ِإَذا َخَرَج ِمْن َمْوِضِعِه  َنَتأَ الشَّ
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o nâkanın gözlerini ve burnunu bend ey-
ledikten sonra fercine o kundağı idhâl ve 
birkaç gün o hâl üzere terk ü ihmâl eder-
ler. Pes onu doğurucu nâka burusu gibi 
buru tutar. Ondan sonra yüzünden o bağı 
çözüp ve fercinden o kundağı çıkarırlar. O 
esnâda o veledi getirip arz ederler, şimdi 
doğmuş veledi zannıyla emzirmeğe başla-
yıp min-ba¡d ona meyl ve hanîn eder. Ve 

أَةٌ َأ  Bölük bölük nebât [nud™et] نُ
kıt¡alarından bir kıt¡aya denir. Cem¡i ٌ  نَُدأ
[nude™] gelir nûn’un zammı ve dâl’ın 
fethiyle.

أَُة ََ  nûn’un zammıyla) [en-nude™et] اءنُّ
 ile [nud™et] نُْدأَةٌ (vezninde [humezet] ُهَمَزةٌ
ma¡nâ-yı ahîrde mürâdiftir.

ُئ َِ  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [™en-nedi] اءنَّ
Eleğimsağmaya denir, kavs-ı kuzah 
ma¡nâsına. Ve güneş gurûbuna kadar ¡alâ-
kavlin tulû¡una kadar sehâb-ı ufkta olan 
kızıllığa denir.

َدأَُة -vez [av…alet√] َحْوَقَلٌة) [en-nevde™et] اءنَّوأ
ninde) Yelmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََنْوَدأ 
اْلَبِعيُر َنْوَدأًَة ِإَذا َعَدا

]ن ز أ[
ُء ْأ  nûn’un fethi ve zâ-yı) [™en-nez] اءنَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) Şerr ü fitne 
ilkâsıyla miyâne-i nâsı fesâd ve ihtilâla ver-
mek ve birbirine düşürmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َش  َنَزأَ َبْيَن اْلَقْوِم َنْزئًا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َحرَّ
 Ve bir nesne üzere hamle ve hücûm َوأَْفَسَد
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َعَلْيِهْم   َنَزأَ 
 Ve bir kimseyi bir nesne yâ bir fi¡l َحَمَل
üzere haml ve sevk edip ona bâ¡is olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَمَلُه أَْي  َعَلْيِه  ُفالًَنا   َنَزأَ 
Ve bir kimseyi bir nesneden redd ve sarf 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَذا َعْن   َنَزأَُه 
ُه  Ve bir nesneye pek harîs ve düşkün أَْي َردَّ

renmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  َنَدأَ 
َكِرَهُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن   Ve ¡inde’l-ba¡z َنْدًءا 
bu ma¡nâda َنْدٌء [ned™] kelimesi, َبْذٌء [be≠™] 
lafzından muharreftir ki bâ-yı muvahhe-
de ve ≠âl-ı mu¡ceme iledir. Cevherî bu 
bâbda vehm eylemiştir, lâkin bu ِقيَل [kîle] 
kelâmına mebnî olmakla Cevherî vehm-
den masûndur. Ve 

ٌء َأ  Et ve ekmek makûlesini pişmek [™ned] َن
için âteş koruna ilkâ eylemek yâhûd âteşe 
gömmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اللَّْحَم  َنَدأَ 
ِفيَها َدَفَنُه  أَْو  النَّاِر  ِفي  أَْلَقاُه  ِإَذا   Ve korkutmak َنْدًءا 
ve korku vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوَذَعَرُه َفُه  َخوَّ ِإَذا  ُفالًَنا   Ve bir nesneyi yere َنَدأَ 
vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَدأَُه ِإَذا َضَرَب 
الَْرَض -Ve bir nesne üzere nâgehânî çı ِبِه 
kagelmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلْيِهْم  َنَدأَ 
َطَلَع  Ve külbastı yâ poğaça yapmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَدأَ اْلَملََّة ِإَذا َعِمَلَها
أَُة َأ  nûn’un fethi ve zammı) [en-ned™et] اءنَّ
ve dâl’ın sükûnuyla) Mâl-ı kesîre denir. 
Ve ¡alâyim-i semâviyye galatı eleğim-
sağma ta¡bîr olunan dâ™ire-i hevâ™iyyeye 
denir. Ve akşamdan mukaddemce güneş 
gurûbuna kadar yâhûd fecrden şemsin 
tulû¡una kadar sehâb-ı ufkta olan kırmızı-
lığa denir. Ve güneş ve ay ağıllarına denir. 
Ve 

أَةٌ َأ  Lahmde (nûn’un zammıyla) [nud™et] نُ
olan şol ince ve ak tarîkaya denir ki sinir-
den tel tel uzun uzun olup lahmin levnine 
muhâlif olur. Ve at kısmının göbeğinden 
yukarı ellerine karîb olan ¡uzvuna denir. 
Ve ُدْرَجٌة [durcet] ma¡nâsınadır. Ve ُدْرَجٌة 
[durcet] dâl’ın zammıyla şol paçavra-
dan dürülmüş kundaktır ki kaçan veledi 
helâk olmuş nâkaya bir âher nâkanın ve-
ledini yakıp emzirtmek murâd eyleseler, 
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tan men¡ ve def¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَحْوِض َعِن  َدَفَعُه  ِإَذا  اْلَبِعيَر   Ve َنَسأَ 
bir nesneyi bir şey™e katıp karıştırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَن ِباْلَماِء ِإَذا َخَلَطُه  َنَسأَ اللَّ
 Ve âhû, yavrusunu doğurduktan sonra ِبِه
yalamak ma¡nâsınadır; yukâlu: الظَّْبَيُة  َنَسأَِت 
َحْتُه َرشَّ ِإَذا   [™nes] َنْسٌء Ve bir kimseye َغَزاَلَها 
ya¡nî müzîl-i ¡akl olan şarâb yâhûd duru 
süt içirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالًَنا  َنَسأَ 
-Ve devenin susuzluk günleri ِإَذا َسَقاُه النَّْسَء
ni ziyâde eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْكَثَر أَْو  َيْوَمْيِن  أَْو  َيْوًما  َزاَد  ِإَذا  ِبِل  اْلِ ِظْمِء  ِفي   Ve َنَسأَ 
mevâşî tüyü kırkılıp yâhûd döküldükten 
sonra yeniden tüyünü düzüp semirme-
ğe başlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَسأَِت 
َتَساُقِطِه َبْعَد  َوَبِرَها  َوَنَباُت  ِسَمنَُها  َبَدا  أَْي   Ve اْلَماِشَيُة 
bir nesneyi veresiye satmak ma¡nâsınadır; 
tekûlu: ِبأََخَرٍة ِبْعُتُه  أَْي  اْلَبْيَع   أََخَرةٌ Burada َنَسْأتُُه 
[e«arat] lafzı fetehâtladır. Ve hatunun 
hayzı vakt-i mu¡tâdından müte™ahhir ol-
makla hamli me™mûl olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َر َتأَخَّ ِإَذا  ِلْلَمْجُهوِل  اْلِبَناِء  َعَلى  اْلَمْرأَُة   نُِسَئْت 
]َحْيُضَها[ َعْن َوْقِتِه َفُرِجَي أَنََّها ُحْبَلى
ِسَئُة -vez [tekmilet] َتْكِمَلٌة) [et-tensi™et] اءتَّنأ
ninde) Zecr ve ¡unfla davar sürmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ابََّة َتْنِسَئًة ِإَذا َساَقَها أَ الدَّ  َنسَّ
َوَزَجَرَها
َساُء  (hemzenin kesriyle) [™el-insâ] اإِلنأ
Te™hîr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َأَْنَسأ 
َرُه أَخَّ ِإَذا  ْيَء  -Ve bir nesneyi veresiye sat الشَّ
mak ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْنَسْأتُُه أَْي ِبْعُتُه ِبنُْسأٍَة
أَُة  nûn’un zammı ve sîn’in) [en-nus™et] اءنُّسأ
sükûnuyla) ve

-veznin [fa¡îlet] َفِعيَلٌة) [en-nesî™et] اءنَِّسيَئُة
de) Te™hîr ma¡nâsına ismlerdir, ba¡dehu 
bir nesnenin pahasını te™hîr eylemekte 
isti¡mâl olunmuştur ki veresiye ta¡bîr olu-
nur; tekûlu: ِبْعُتُه ِبنُْسأٍَة َوِبَنِسيَئٍة أَْي ِبأََخَرٍة

olmak ma¡nâsınadır; ve minhu’l-meselu: 
َعْقُلَك يُوَلُع  ِبَم  أَْي  َهِرُمَك”  يُْنَزأُ  َعالََم  َتْدِري  الَ   “ِإنََّك 
 Bir kimse fi’l-asl bir َوَنْفُسَك َوِإالََم َتُؤوُل َحالَُك
haslet üzere olup ondan televvün ve tahav-
vül eyledikte sen ona ta¡rîz tarîkiyle kendi 
nefsine hitâb ederek mesel-i mezbûru îrâd 
edersin; hâsıl-ı ma¡nâ “Behey yâdigâr, 
nefs ve ¡aklın ne şey™e mâ™il ve ne şîveye 
harîs ve mütehâlik olup ve olacağını sen 
de bilmiyorsun, tarîka-i vâhide üzere sâbit 
olmayıp bülbül gibi daldan dala konup 
nakş-ı bukalemûn-sıfat her bâr rengden 
renge girmektesin!” demektir. Kelâm-ı 
mezbûrda vâki¡ ُيُْنَزأ kelimesi mechûl 
bünyesiyledir.

Ve şârihin beyânına göre َهِرٌم [herim] 
nefs ve ¡akl ma¡nâsınadır ve َعالََم [¡alâ-
me] kelimesinde mîm-i meftûha, mâ-i 
istifhâmiyyeden muhaffeftir, ِإالََم [ilâ-me] 
ve ِبَم [bi-me] kelimeleri dahi öylecedir. Ve 
Em&âl-i Meydânî beyânına göre mesel-i 
mezbûr, bir kimse pîr ve sâl-horde olup 
¡ateh ¡urûduyla kendiden şütür ü gürbe 
vaz¡ ve hareket ve herze ve hezeyân-ı 
kelimât sudûr ettikte darb olunur.

وُء ُْ نأ َُ -ism-i mef¡ûl bünye) [™el-menzû] اءأ
siyle) Bir nesneye be-gâyet düşkün, harîs 
olan kişiye denir; yukâlu: ُهَو َمْنُزوٌء ِبِه أَْي ُموَلٌع

]ن س أ[
ُء  nûn’un fethi ve sîn’in) [™en-nes] اءنَّسأ
sükûnuyla) Zecr ve ¡unfla davar sürmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َنْسًئا  ابََّة  الدَّ  َنَسأَ 
َوَساَقَها َزَجَرَها  ِإَذا   Ve bir nesneyi te™hîr الثَّاِلِث 
eylemek ma¡nâsınadır, bunun masdarı ٌَمْنَسأَة 
[mense™et] dahi gelir; yukâlu: ْيَء َنْسًئا  َنَسأَ الشَّ
َرُه أَخَّ ِإَذا   Ve bir nesneyi gözetip hıfz َوَمْنَسأًَة 
ve hirâset eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َكـَلَُه أَْي  -Ve deveyi havuza varmak َنَسأَُه 



اءنَُّسوُء 243BÂBU’L-HEMZE

َسأَُة نأ ُِ -vez [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-minse™et] اءأ
ninde) Ve

َسأَُة نأ َُ -vez [mertebet] َمْرَتَبٌة) [el-mense™et] اءأ
ninde) Ve bunlarda hemzenin terki dahi 
lügattir; değneğe denir, ¡asâ ma¡nâsına, 
onunla davar nes™ ve sevk olunduğu için; 
ve minhu kavluhu ta¡âlâ: ،َتْأُكُل ِمْنَسأََتُه﴾ الية﴿ 
َعَصاُه  Ve İmâm Ferrâ™ dedi ki âyet-i أَْي 
merkûmede vâki¡ ٌِمْنَسأَة [minse™et] lafzında 
olan ِمْن [min] harf-i cerdir ve ٌَسأَة [se™et] 
kelimesi mecrûru olmak üzere munfasılan 
ketb olunmak dahi câ™izdir, zîrâ ٌَسأَة [se™et] 
kelimesi, siye-i kavs ma¡nâsına lügattir ve 
 sîn’in kesri ve yâ’nın tahfîfiyle [siyet] ِسَيٌة
kûşe-i kemâna denmekle ma¡nâ-yı şerîf 
¡alâ-vechi’l-isti¡âre َعَصاُه َطَرِف  ِمْن  -de َتْأُكُل 
mek olur, lâkin Ferrâ’nın bu kavli ba¡îd ve 
müte¡acreftir.

ُء  nûn’un fethi ve sîn’in) [™en-nes] اءنَّسأ
sükûnuyla) ¡Aklı izâle eden meşrûba 
denir. Ve suyu gâlib duruca süte denir; 
yukâlu: َراَب اْلُمِزيَل ِلْلَعْقِل َوَكَذا  َسَقاُه النَّْسَء أَِي الشَّ
َكالنَِّسيِء اْلَماِء  اْلَكِثيُر  ِقيُق  الرَّ  .Ke-mâ zukire اللََّبُن 
Ve semizlik, ¡alâ-kavlin semirmeğe başla-
mak ma¡nâsına ism olur; yukâlu: َجَرى النَّْسُء 
َمُن أَْو َبْدُؤُه ابَِّة أَِي الّسِ  Ve ِفي الدَّ

ٌء  (nûn’un harekât-ı selâsıyla) [™nes] نُسأ
Hamli maznûn, ¡alâ-kavlin hamli zâhir 
olan hatuna denir. Ve nûn’un fethiy-
le şol hatuna denir ki hayzı müddet-i 
mu¡tâdesinden te™ehhür eylemekle hâmil 
olması me™mûl ola. Cevherî vehmine 
mebnî َنِسيٌء [nesî™] ¡unvânıyla ki أَِميٌر [emîr] 
veznindedir, sebt eylemiştir.

Şârih der ki kavl-i mezbûr İbn Man@ûr’un 
ve sâ™irlerinin kavli olmakla Cevherî 
vâhim değildir.

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [™en-nesû] اءنَُّسوُء

 (vezninde [fa¡îl] َفِعيٌل) [™en-nesî] اءنَِّسيُء
İsmdir ki te™hîr olunan şey™e denir. َوالنَِّسيُء 
الية، اْلُكْفِر﴾  ِفي  ِزَياَدةٌ  النَِّسيُء  ﴿ِإنََّما  َتَعاَلى  َقْوِلِه   ِفي 
ُرُه اْلَعَرُب ِفي اْلَجاِهِليَِّة َفَنَهى اهللُ َعزَّ َوَجلَّ  َشْهٌر َكاَنْت تَُؤّخِ

 [™nesî] َنِسيٌء Ya¡nî âyet-i merkûmede َعْنُه
¡Arabların Câhiliyyet zamânında eşhür-i 
hürümden hürmetini, şehr-i âhere te™hîr 
eyledikleri aydan ¡ibârettir. Eşhür-i hurum 
ki dört ay olacaktır, biri ferddir ki mâh-ı 
recebdir ve üçü serd ya¡nî mütevâlîdir 
ki zülka¡de ve zilhicce ve muharremdir. 
Vakt-i Câhiliyyet’te ekser-i ma¡âşları 
nehb ü gâret cihetiyle olmakla meselâ 
muhârebe hengâmında receb hulûl eylese, 
helâl edip hürmetini şa¡bâna te™hîr; kezâlik 
muharremde iktizâ eylese, safere tahvîl 
eylemeleriyle eşhür-i hürüm husûsunu 
terk ve ilgâ ve mücerred ¡aded i¡tibâr eder-
ler idi. Ve ziyâde-i küfr olması, Hazret-i 
◊a……’ın harâm eylediğini tahlîl ve helâl 
eylediğini tahrîm eylediklerine mebnîdir. 

Mü™ellif Ba§â™ir’de dedi ki َنِسيٌء [nesî™] 
kelimesi, fa¡îl bi-ma¡nâ mef¡ûldür, te™hîr 
ma¡nâsından me™hûzdur ki mu™ahhar kı-
lınan nesne demektir; yukâlu: ْيَء الشَّ  َنَسأَ 
َكَما َنِسيٍء  ِإَلى  َمْنُسوٌء  َل  َتَحوَّ ثُمَّ  َمْنُسوٌء  َفُهَو  َر  أَخَّ  أَْي 
َقِتيٍل ِإَلى  َمْقُتوٌل  ُل   Ve İmâm Ferrâ™ kavli يَُحوَّ
üzere َنِسيٌء [nesî™] masdardır, te™hîr eyle-
mek ma¡nâsınadır ve Ezherî kavlince ِإْنَساٌء 
[insâ™] ma¡nâsına ismdir, masdar-ı hakîkî 
mevzi¡ine vaz¡ olunmuştur. İntehâ. Ve 

.Suyu gâlib duruca süte denir [™nesî] َنِسيٌء

َساُء ِتنأ -Dâyinden bir müdde [™el-istinsâ] اإِلاأ
te kadar matlûbunu te™hîr eylemeyi recâ ile 
istimhâl eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َدْيَنُه يُْنِسَئُه  أَْن  َسأََلُه  أَْي   Bu sûrette bir ِإْسَتْنَسأَُه 
nesneyi veresiye istemekte dahi isti¡mâl 
olunur.
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 ;Ve yükselmek, irtifâ¡ ma¡nâsınadır َوَشبَّ
yukâlu: َحاَبُة ِإَذا اْرَتَفَعْت َئ ِمْن َباِب ve َنَشأَِت السَّ  نُّشِ
 التَّْفِعيِل َعَلى اْلَمْجُهوِل َوأُْنِشَئ َعَلى اْلَمْجُهوِل أَْيًضا ِبَمْعًنى
﴿ :Ve kavluhu ta¡âlâ َواِحٍد أَْي ُربَِّي َتْرِبَيًة َواْرتُِفَع
ُؤا ِفي اْلِحْلَيِة﴾ الية، ِمْن َباِب َمَنَع أَْو ِمْن َباِب  أََو َمْن يَُنشَّ
أُ” ِمْن َباِب  اِلْفَعاِل أَْي يَُتَربَّى َوَقَرأَ اْلُكوِفيُّوَن “أََو َمْن يَُنشَّ
 ,kırâ™ati dahi vardır يَُناَشأُ Ve bunda التَّْفِعيِل
niteki أَْعالَُه [a¡lâhu] ve َعالَُّه [¡allâhu] ve َعاالَُه 
[¡âlâhu] bir ma¡nâyadır.

 Hadd-i sıgarı tecâvüz [™en-nâşi] اءنَّاِشُئ
edip civânlık kertesine bâlig olan oğla-
na ve kıza ıtlâk olunur ki yetişmiş oğlan 
ve kız ta¡bîr olunur. Cem¡i َنْشٌء [neş™] ge-
lir; َصْحٌب [§a√b] ve َصاِحٌب [§â√ib] gibi ve 
fethateynle câ™izdir; َطَلٌب [†aleb] ve َطاِلٌب 
[†âlib] gibi. Ve 

 Mutlakan gece içre hâdis ve [™nâşi] َناِشٌئ
zâhir olan şey™e denir. Cem¡i َناِشَئٌة [nâşi™et]
tir ki gayr-i kıyâs üzere hâ iledir yâhûd 
-vez [fâ¡ilet] َفاِعَلٌة ,masdardır [nâşi™et] َناِشَئٌة
ninde, َعاِقَبٌة [¡â…ibet] gibi; neşv ve zuhûr 
ma¡nâsına; ve ¡alâ-kavlin َناِشَئٌة [nâşi™et] 
leyl ve nehârın evveline denir ve ¡alâ-
re™yin gecenin evvel sâ¡atine denir yâhûd 
kıyâm-ı leyle müdâvim olan kimsenin her 
kâ™im olduğu sâ¡ate denir yâhûd ba¡de’n-
nevm kıyâm hâletine denir.

 (vezninde [fa¡îlet] َفِعيَلٌة) [en-neşî™et] اءنَِّشيَئُة
 ma¡nâsınadır. Ve havuzdan [nâşi™et] َناِشَئٌة
en evvel işlenen yere ve henüz işlenip 
yapılmış havuza denir. Ve َطِريَفٌة [†arîfet] 
ya¡nî buğdaycık otu ve eşek kengeri 
ta¡bîr olunan nebâtın tâzesine denir. Ve 

َياٌن ve [ne§iyy] َنِصيٌّ  ki nebât-ı [illiyân§] ِصّلِ
merkûmun kurusudur, ona dahi ıtlâk olu-
nur, ¡alâ-kavlin şol nebâta denir ki tâze 
nâbit olup henüz gılzat bulmamış ola. Ve 
havuzun taraf-ı esfeline vaz¡ olunan hace-

Bu dahi hamli maznûn olan hatuna denir; 
yukâlu: الَِّتي أَِو  اْلَحْمُل  ِبَها  اْلَمْظنُوُن  أَِي  َنْسٌء   ِاْمَرأَةٌ 
ِبَها :ve yukâlu َظَهَر َحْمُلَها اْلَمْظنُوُن   ِاْمَرأَةٌ َنُسوٌء أَِي 
اْلَحْمُل
ُء  Dâ™imâ (nûn’un kesriyle) [™en-nis] اءنِّسأ
nâs ile ülfet ve ihtilât üzere olan kişiye de-
nir; ve minhu yukâlu: َُّهَو ِنْسُء ِنَساٍء أَْي ِحْدثُُهن 

 Ya¡nî zen-dost olmakla her bâr َوِخْدنُُهنَّ
bânûlar ile ülfetkârdır.

 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [™en-nesâ] اءنََّساُء
¡Ömr uzun olmak, tûl-ı ¡ömr ve imtidâd-ı 
hayât ma¡nâsınadır. Ve te™hîr ma¡nâsına 
masdar olur; ma¡nâ-yı merkûm bundan 
me™hûzdur; yukâlu: َرُه َنَسأَ َعْنُه َدْيَنُه َنَساًء أَْي أَخَّ
 Semiz insân ve hayvâna [™en-nâsi] اءنَّاِاُئ
denir; َنْسٌء [nes™] kelimesinden ism-i 
fâ™ildir, niteki zikr olundu.

ِتَساُء  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-intisâ] اإِلنأ
Iraklaşmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَتَسأَ اْلَبِعيُر 
ِفي اْلَمْرَعى ِإَذا َتَباَعَد

]ن ش أ[
ُء  nûn’un fethi ve şîn-i) [™en-neş] اءنَّشأ
mu¡cemenin sükûnuyla) ve

ve (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™en-nuşû] اءنُُّشوُء

 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [™en-neşâ] اءنََّشاُء
ve

أَُة  (vezninde [amzet√] َحْمَزُة) [en-neş™et] اءنَّشأ
ve

-vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [en-neşâ™et] اءنََّشاَءُة
ninde) Yeniden peydâ olup hayât ve 
zindegânî bulmak ma¡nâsınadır, gerek 
hayvân ve gerek nebât ve eşcâr makûlesi 
olsun; yukâlu: ْيُء َوَنُشَؤ َنْشًئا َونُُشوًءا َوَنَشاًء  َنَشأَ الشَّ
 Ve َوَنْشأًَة َوَنَشاَءًة ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َواْلَخاِمِس ِإَذا َحِيَي
tıfl-ı tâze büyüyüp kadd ve kâmet sâhibi 
civân olmak ma¡nâsınadır ki gelip yetiş-
mek ta¡bîr olunur; yukâlu: َرَبا ِإَذا  ْفُل  الطِّ  َنَشأَ 
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yesiyle) Kâhine ¡avrete ıtlâk olunur, 
ahdâs-ı kevniyyeyi istinşâ™ ve istiksâ™ ey-
lediği için.
َشأُ نأ ُُ -veznin [mukrem] ُمْكَرٌم) [™el-munşe] اءأ
de) ve
َشأُ َتنأ سأ ُُ  ُمْسَتْخَدٌم) [™el-mustenşe] اءأ
[mutsa«dem] vezninde) Yollarda tahdîd ü 
ta¡yîn-i menâzil için nasb ve terfî¡ olunan 
mîl ve nişâna denir; ve kavluhu ta¡âlâ: َوَلُه﴿ 
ُفُن اْلَمْرُفوَعُة  اْلَجَواِر اْلُمْنَشآُت ِفي اْلَبْحِر﴾ الية، أَِي السُّ
-Ya¡nî yelkenleri merfû¡ olmuş gemi اْلُقُلوِع
ler ki murâd yelkenleri küşâd olmuş de-
mektir, irtifâ¡ ma¡nâsındandır. Şârih der 
ki pes sıfat ¡alâ-gayri men hiye lehu olur, 
lâkin اْلَماِء َعَلى   ,ma¡nâsına olursa َمْرُفوَعاٌت 
¡alâ-men hiye lehu olur.

]ن ص أ[
ُء  nûn’un fethi ve §âd’ın) [™§en-na] اءنَّصأ
sükûnuyla) Bir kimsenin yâ bir hayvânın 
-inden ya¡nî alnında olan per[nâ§iyet] َناِصَيٌة
çeminden kavrayıp tutmak ma¡nâsınadır; 
 َنَصأَُه :lafzında lügattir, yukâlu [na§v] َنْصٌو
ِبَناِصَيِتِه أََخَذ  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن   Ve zecr ve َنْصًئا 
âzâr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَصأَُه 
 ;Ve yukarı kaldırmak ma¡nâsınadır ِإَذا َزَجَرُه
yukâlu: َنَصأَُه ِإَذا َرَفَعُه

]ن ف أ[
أُ َّ -veznin [urad§] ُصَرٌد fâ’yla) [™en-nufe] اءنُّ
de) Bölük bölük perâkende ot parçalarına 
denir, ¡alâ-kavlin şol top ve gür çayır ve 
çemen parçalarına denir ki büyük parça-
dan munkatı¡ olup ve pek boylu olmala-
rıyla o büyük parça üzere havâle ve müşrif 
olalar; müfredi ٌنُْفأَة [nuf™et]tir ٌُصْبَرة [§ubret] 
vezninde.

ٌء  ¡Bir mevzi (vezninde [¡nef] َنْفٌع) [™Nef] َنفأ
adıdır.

re denir. Ve nasâ™ib-i havuzun ya¡nî etrâf-ı 
havuzu sedd için duvar şeklinde nasb 
üstüvâr kılınan perde taşlarının verâsına 
döktükleri toprağa denir.

ُء  nûn’un fethi ve şîn’in) [™en-neş] اءنَّشأ
sükûnuyla) Küçük, hurde deveye denir. 
Cem¡i ٌ  gelir fethateynle. Ve [™neşe] َنَشأ
sehâb-ı mürtefi¡a denir. Ve ufktan henüz 
kalkıp zuhûr eden sehâba denir.

 Bu (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™en-neşî] اءنَِّشيُء
dahi ufktan yeni zuhûr eden sehâba denir.

َشاُء  Bir (hemzenin kesriyle) [™el-inşâ] اإِلنأ
nesne neşv ü nemâ bulmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu:َئ َونُّشِ اْلَمْجُهوِل  َعَلى  ْيُء  الشَّ  ke-mâ أُْنِشَئ 
zukire. Ve fi¡l-i şürû¡ ve mübâşeret olur; 
 :gibi; yukâlu [afi…a†] َطِفَق ve [ce¡ale] َجَعَل
َجَعَل أَْي  َحِديًثا  َيْحِكي  -Ve bir yerden çık أَْنَشأَ 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َخَرَج ِإَذا  ِمْنُه   أَْنَشأَ 
Ve nâka gebe kalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلِقَحْت ِإَذا  النَّاَقُة   Ve bir husûsa أَْنَشأَِت 
yeni başlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َأَْنَشأ 
ِبَنائََها َبَدأَ  ِإَذا   Ve bir nesneyi yükseltmek َداًرا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َحاَب  السَّ اهللُ   أَْنَشأَ 
-Ve bir nesneyi bir kimse kendiliğin َرَفَعُه
den peydâ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوَضَعُه أَْي  اْلَحِديَث  ُفالٌَن   İlm-i inşâ™, bu¡ أَْنَشأَ 
ma¡nâdandır.

أَُة  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [en-neş™et] اءنَّشأ
Bu dahi boy sürmek üzere olup henüz gıl-
zat bulmamış nebâta denir.

َُ ٌل) [™et-teneşşu] اءتََّنشُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir maslahat için yerinden kalkıp 
¡azîmet eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َأ  َتَنشَّ
ُفالٌَن ِلَحاَجِتِه ِإَذا َنَهَض ِإَلْيَها َوَمَشى
َشاُء ِتنأ  Havâdis ve ahbâr [™el-istinşâ] اإِلاأ
cüstücû eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َعَها ِإْسَتْنَشأَ ْالَْخَباَر ِإَذا َتَتبَّ
ِشَئُة َتنأ سأ ُُ -ism-i fâ¡il bün) [el-mustenşi™et] اءأ
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sükûnuyla) ve

-veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [en-nehâ™et] اءنََّباَءُة
de) ve

-vez [u¡ûbet§] ُصُعوَبٌة) [en-nuhû™et] اءنُُّبوَءُة
ninde) ve

ve (vezninde [abûl…] َقُبوٌل) [™en-nehû] اءنَُّبوُء

-vez [se«âvet] َسَخاَوةٌ) [en-nehâvet] اءنََّباَوُة
ninde ki bu şâzdır) Et gereği gibi pişme-
yip çiğce ve tatarıca kalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َونُُهوًءا َونُُهوَءًة  َوَنَهاَءًة  َنْهًئا  َوَنُهَؤ  اللَّْحُم   َنِهَئ 
اِبِع َواْلَخاِمِس ِإَذا َلْم َيْنَضْج  Ve َوَنَهاَوًة ِمَن اْلَباِب الرَّ

ٌء  vezninde) Dolmak [¡men] َمْنٌع [™neh] َنهأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َنْهًئا  اِلَناُء   َنَهأَ 
الثَّاِلِث ِإَذا اْمَتـَلَ
-Çiğ (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™en-nehî] اءنَِّبيُء
ce ve tatarıca pişmiş ete denir.

َباُء -Eti iyi (hemzenin kesriyle) [™el-inhâ] اإِلنأ
ce pişirmeyip çiğce komak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُأَْنَهأَ اللَّْحَم ِإَذا َلْم يُْنِضْجه Ve bir işi metîn 
ve muhkem eylemeyip süst ve gevşek tut-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلْم ِإَذا  الَْمَر   أَْنَهأَ 
يُْبِرْمُه

]ن و أ[
ُء  nûn’un fethi ve vâv’ın) [™en-nev] اءنَّوأ
sükûnuyla) ve 

َواُء -veznin [te≠kâr] َتْذَكاٌر) [™et-tenvâ] اءتَّنأ
de) Yerinden zahmet ü meşakkatle yeki-
nip kalkmak ma¡nâsınadır; hasta ve bî-
mecâlin hareket ve kıyâmı gibi; yukâlu: 
ٍة ُجُل َينُوُء َنْوًءا َوَتْنَواًء ِإَذا َنَهَض ِبَجْهٍد َوَمَشقَّ  Ve َناَء الرَّ
yük makûlesi pek ağır olmakla güçle kal-
dırıp götürmek ma¡nâsınadır; bunda bâ ile 
müte¡addî olur; yukâlu: َنَهَض ِإَذا  ِباْلِحْمِل   َناَء 
ُمْثِقالً  Ve bir kimseyi yâ bir nesneyi bir ِبِه 
ağır nesnenin ağırlığı basmakla bir tarafa 
doğru eğmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبِه  َناَء 
 Ve bir kimseyi bir ağırlık اْلِحْمُل ِإَذا أَْثَقَلُه َوأََماَلُه

]ن ك أ[
ve (fetehâtla) [en-neke™et] اءنََّكأَُة

 ُهَمَزةٌ nûn’un zammıyla) [en-nuke™et] اءنَُّكأَُة
[humezet] vezninde) طُْرثُوٌث [†ur&û&] َنَكَعٌة 
[neke¡at]ine denir. Ve طُْرثُوٌث [†ur&û&] 
kolgan dikeni dedikleri nebâttır. Ve 
 nûn’un fethiyle nebât-ı [neke¡at] َنَكَعٌة
merkûmun bir parmak yukarısına denir ki 
üzerinde kırmızı kabuğu olur.

ُء  nûn’un fethi ve kâf’ın) [™en-nek] اءنَّكأ
sükûnuyla) Yara ve çıban makûlesi sa-
ğalmazdan mukaddem başını koparıp 
yâhûd kabuk gibi zarcağızını soyup su-
landırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلُقْرَحَة  َنَكأَ 
َفَنِدَيْت َتْبَرأَ  أَْن  َقْبَل  َقَشَرَها  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن   َنْكًئا 
Ve düşmanı katl ve cerh ile kırıp geçir-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَكأَ اْلَعُدوَّ ِإَذا َنَكاُهْم 
Mu¡tel olan ِنَكاَيٌة [nikâyet] de lügattir. Ve 
ödemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه َحقَّ ُفالًَنا   َنَكأَ 
ِإَذا َقَضاُه
ِتَكاُء -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-intikâ] اإِلنأ
de) Ahz ve kabz eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه أَْي أََخَذُه َوَقَبَضُه ِإْنَتَكأَ َحقَّ
 ُهَمَزةٌ nûn’un zammıyla) [en-nuke™et] اءنَُّكأَُة
[humezet] vezninde) Şol kişiye denir ki 
üzerinde borç komayıp bilâ-te™hîr edâ eder 
ola; yukâlu: َُفالٌَن ُذَكأَةٌ نَُكأَةٌ أَْي َيْقِضي َما َعَلْيِه َوال 
-âcilü’n-nakd kimse¡ [uke™et≠] ُذَكأَةٌ Ve َيْمطُُل
ye denir, niteki mâddesinde beyân olundu.

]ن م أ[
أُ َُ ve (vezninde [cemel] َجَمٌل) [™en-neme] اءنَّ

ُء -Keh (vezninde [abl√] َحْبٌل) [™en-nem] اءنَّمأ
lenin küçüğüne denir ki yavşak ta¡bîr 
olunur.

]ن هـ أ[
ُء  nûn’un fethi ve hâ’nın) [™en-neh] اءنَّهأ
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yı mezbur, نُُهوٌض [nuhû∂] ma¡nâsından 
yâhûd ¡atiyye ma¡nâsındandır. İntehâ. Ve 
yukâlu: َناَء النَّْجُم َنْوًءا ِإَذا َسَقَط َعَلى َما بُّيَِن Ve 

ٌء  Vergi, ¡atiyye ma¡nâsına isti¡mâl[™nev] َنوأ
olunur, sebebiyyet-i mezkûra ¡alâkasıyla.

ِتَناَءُة -vez [istifâdet] ِإْسِتَفاَدةٌ) [el-istinâ™et] اإِلاأ
ninde) Zikr olunan َنْوٌء [nev™] sâkıt olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتَناَء النَّْجُم َواْسَتْنآى َوُهَو 
النَّْجُم َناَء  أَْي  ِإْسَتَناَء  ِمْن  -Ve ¡atiyye iste َمْقُلوٌب 
mek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
ِإْسَتَناَءُه أَْي َطَلَب َنْوأَُه َيْعِني َعَطاَءُه
َوأُ  (vezninde [a¡lem] أَْعَلُم) [™el-enve] األَنأ
¡İlm-i envâyı ya¡nî vech-i mezkûr üze-
re sukût-ı kevâkibin evkât ve evzâ¡ ve 
ahkâmı fennini ziyâdesiyle ¡ârif olan kim-
seye denir; yukâlu: أَْي ُفالٍَن  ِمْن  أَْنَوأُ   َماِباْلَباِدَيِة 
 kelimesi [™enve] أَْنَوأُ Ve işbu أَْعَلُم ِبْالَْنَواِء ِمْنُه
ki ef¡al-i tafdîldir, bunun fi¡li yoktur, ya¡nî 
mutasarrıf değildir; sîga-i merkûmeden 
fi¡li olmayan evzânın birisi dahi budur. 
Pes اَتْيِن  kabîlindendir ki şâzdır, iki أَْحَنُك الشَّ
koyunun pek çok ekl edeni demektir, bu-
nun dahi fi¡li yoktur, şüzûz üzere vâki¡ ol-
muştur, zîrâ ef¡al-i tafdîl bünyesinin şartı 
fi¡lden binâ olunmak olmakla bunlar bilâ-
fi¡l isti¡mâl olunmuştur.

]ن ي أ[
ُء  nûn’un fethi ve yâ’nın) [™en-ney] اءنَّيأ
sükûnuyla) Ba¡îd olmak ma¡nâsınadır, 
yukâlu: َبُعَد ِإَذا  َنْيًئا  َيَخاُف  َكَخاَف  َيَناُء  ْيُء  الشَّ  َناَء 
Ve et ve sâ™ir nesne pişmeyip çiğ ve hâm 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َناَء اللَّْحُم ِإَذا َلْم 
َيْنَضْج
ve (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™en-nuyû] اءنُُّيوُء

 Çiğlik ve hâmlık [en-nuyû™et] اءنُُّيوَءُة
ma¡nâsınadır.

 (nûn’un kesri ve meddiyle) [™en-nî] اءنِّيُء

basmakla düşmek ma¡nâsınadır; ma¡nâ-yı 
evvele nisbetle zıdd olur; yukâlu: ُفالٌَن  َناَء 
َفَسَقَط أُْثِقَل   Lâkin bunun mefhûmunda ِإَذا 
 kaydı mu¡teber değildir, zîrâ [i&…âl] ِإْثَقاٌل
mü™ellif Ba§â™ir’de yukâlu: َسَقَط أَْي   َناَء 
¡unvânıyla sebt eylemekle hemân düşmek 
ma¡nâsına olur. 

Ve kâle’l-◊arîrî fi’d-Durre: “Kavluhu 
ta¡âlâ: َما ِإنَّ َمَفاِتَحُه َلَتنُوأُ ِباْلُعْصَبِة﴾ الية، َتْقِديُرُه َما﴿ 
 Ya¡nî ِإنَّ اْلُعْصَبَة َلَتنُوُء َمَفاِتُحُه أَْي َتْنَهُض ِبَها َعَلى َتَثاُقٍل
âyet-i merkûme kalb san¡atını mutazam-
mındır, niteki ِإْصَبِعي ِفي  اْلَخاَتَم   derler أَْدَخْلُت 
ki hakîkatte ِإْصَبٌع [i§ba¡] َخاَتٌم [«âtem]e idhâl 
olunur. Ve kalb san¡atı sünen-i me™sûre-i 
¡Arabdandır, mübâlagayı müfîddir. Ve 
Şihâb’ın tahkîki budur ki bâ™ kelimesi bu-
rada ta¡diye içindir; ِإنَّ َمَفاِتَحُه َلَتنُوُءاْلُعْصَبَة kuv-
vesindedir ki تُْثِقُلُهْم ma¡nâsınadır.” İntehâ. 
Ve 

ٌء -Gurûba mâ™il ve sâkıt olan yıl [™nev] َنوأ
dıza denir. Cem¡i أَْنَواٌء [envâ™] gelir, أَْحَماٌل 
[a√mâl] vezninde ve نُوآٌن [nû™ân] gelir ُعْبَداٌن 
[¡ubdân] vezninde. Ve ¡alâ-kavlin ٌَنْوء [nev™]
yıldız düşmeğe denir ki menâzil-i kamer-
den bir kevkeb, fecr tulû¡ ettiği hengâmda 
magribde ufktan sâkıt olup onun rakîbi 
hemân o sâ¡at maşrıktan ona mukâbil tulû¡ 
eylemekten ¡ibârettir. 

Şârih der ki işbu َنْوٌء [nev™]husûsunun 
beyne’l-¡Arab on üç gün hükmü vardır. 
Ondan sonra menâzilden bir kevkebin 
dahi َنْوٌء [nev™]ini i¡tibâr ederler. On üçer 
gün, on üçer gün; âhir seneye varın-
ca, lâkin menzil-i cebhede on dört gün 
mu¡teberdir. Ve ba¡zılar tâli¡ i ve ba¡zılar 
sâkıtı i¡tibâr eylediler. Ve ¡Arablar yağ-
muru ve rüzgârı ve sâ™ir ahdâs ve evzâ¡-ı 
cevvi ona ¡azv u isnâd ederler. Ve ma¡nâ-
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ve (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™en-nuyû] اءنُُّيوُء

 Çiğlik ve (hâ’yla) [en-nuyû™et] اءنُُّيوَءُة
hâmlık ma¡nâsınadır.

 Çiğ ve (vezninde [¡nî] ِنيٌع) [™en-nî] اءنِّيُء
hâm nesneye denir. Ve bu mâddenin ma-
halli bu makâm iken Cevherî vehmine 
mebnî ”ن،و،أ“ faslında zikr eylemiştir, ni-
teki zikr olundu.

Çiğ ve nâ-puhte nesneye denir, gerek et 
ve gerek sâ™ir şey™ olsun; yukâlu: ُهَو ِنيٌء أَْي 
ُن النُُّيوِء َوالنُُّيوَءِة َلْم َيْنَضْج  نُُيوٌء ve [™nî] ِنيٌء İşbu َبّيِ
[nuyû™] mâddeleri yâ™î olmakla mahall-i 
zikri makâm-ı âtî iken Cevherî vehmine 
mebnî işbu faslda sebt eylemiştir.

Şârih der ki Cevherî vehmden masûndur, 
zîrâ ¡İyâ∂ ve İbn E&îr ve Feyyûmî ve sâ™ir 
ba¡zı lügaviyyûn eserlerine iktifâ eylemiş-
tir. Ve mü™ellif kendisi dahi vech-i mezkûr 
üzere tahlît eylemiştir. Hattâ bu mâddede 
ha™ mâddesini takdîmle ibtidâ َنْهٌء [neh™] 
ve ba¡dehu َنْوٌء [nev™] mâddesini sebt ey-
lemiştir. Ve işbu ِنيٌء [nî™] kelimesi ki ِنيٌل 
[nîl] veznindedir, zâhiren aslı َنِييٌء [neyî™] 
idi, fa¡îl vezninde. Ve ba¡zılar ibdâl ve 
idgâmla ٌِّني [niyy] ¡unvânını dahi tecvîz 
eylediler.

َتِنيُء سأ ُُ  [mustefîd] ُمْسَتِفيٌد) [™el-mustenî] اءأ
vezninde) ُمْسَتْعِطي [musta¡†î] ma¡nâsınadır 
ki ¡atiyye isteyici demektir.

َتَناُء سأ ُُ  [mustefâd] ُمْسَتَفاٌد) [™el-mustenâ] اءأ
vezninde) Kendiden ¡atiyye me™mûl olu-
nan adama denir.

َناَوأَُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-munâve™et] اءأ
vezninde) ve

َواُء  Mâl (vezninde [itâl…] ِقَتاٌل) [™en-nivâ] اءنِّ
yâ haseb yâhûd sâ™ir cihâtla müfâhare 
edişmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُمَناَوأًَة  َناَوأَُه 
َفاَخَرُه ِإَذا   Ve birbirine bugz ve ¡adâvet َوِنَواًء 
edişmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َناَوأَُه أَْي َعاَداُه
ِييُء  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [™et-tenyî] اءتَّنأ
Bir nesneyi muhkem eylemeyip süst ve 
gevşek eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَُه  َنيَّ
َتْنِييًئا ِإَذا َلْم يُْحِكْمُه
َياُء  Eti (hemzenin kesriyle) [™el-inyâ] اإِلنأ
iyice pişirmeyip çiğ komak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْنَيأَ اللَّْحَم ِإَذا َلْم يُْنِضْجُه
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ََباُء ve (vâv’ı hemze’ye ibdâlle) [™el-ebâ] اَألأ

ََباَءُة ve (hâ’yla) [el-ebâ™et] اَألأ

ُء  (vezninde [¡men] َمْنٌع) [™el-veb] اَءأَوبأ
Bir mahal tâ¡ûnlu olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع  َوِبَئِت الَْرُض َتْيَبأُ َوَتْوَبأُ َوَبًئا ِمَن اْلَباِب الرَّ
ve yukâlu: َوبَُؤِت الَْرُض َوَباًء َوَوَباَءًة َوأََباًء َوأََباَءًة ِمَن 
 ُوِبَئِت الَْرُض َعَلى اْلِبَناِء :ve yukâlu اْلَباِب اْلَخاِمِس
ِلْلَمْجُهوِل َوْبًئا ِإَذا َكثَُر ِفيَها الطَّاُعوُن
َوِبَئُة  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [el-vebi™et] اَءأ
ve 

َوِبيَئُة  (vezninde [fa¡îlet] َفِعيَلٌة) [el-vebî™et] اَءأ
ve

وِبَئُة ُُ -vez [mu√sinet] ُمْحِسَنٌة) [el-mûbi™et] اَءأ
ninde) Vebâsı çok olan yere denir; yukâlu: 
أَْرٌض َوِبَئٌة َوَوِبيَئٌة َوُموِبَئٌة أَْي َكِثيَرُة اْلَوَبِإ
ِبَئُة -İsm (vezninde [idet¡] ِعَدةٌ) [el-bi™et] اَءأ
dir, tâ¡ûn çokluğuna denir ki tâ¡ûnluk ve 
tâ¡ûnluluk ta¡bîr olunur.

ِتيَباُء اأ ِ  Bir yeri bed-hevâ ve [™el-istîbâ] اَإلأ
pür-vebâ™ bulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْسَتْوَبأَ اْلَبْلَدَة أَِياْسَتْوَخَمَها َوَوَجَدَها َوِبيَئًة
ُء  vâv’ın fethi ve bâ’nın) [™el-veb] اَءأَوبأ
sükûnuyla) Bir nesneyi tehyi™e ve tertîb 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَمَتاَع  َوَبأَ 
َعَبأَُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َوْبًئا  -Ve işâret ey َيْوَبُؤُه 
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا أََشاَر ِإَلْيِه   َوَبأَ 
Ve nâka yavrusuna hanîn edip üzülmek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َُتَبأ  َوَبأَْت َناَقِتي ِإَلى َفِصيَلٍة 
ِبَحْذِف اْلَواِو ِإَذا َحنَّْت
ِبَئُة -veznin [tekmilet] َتْكِمَلٌة) [et-tevbi™et] اَءتَّوأ
de) Bu dahi bir nesneyi tehyi™e ve tertîb 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَمَتاَع  َوبَّأَ 
َتْوِبَئًة ِإَذا َعَبأَُه
يَباُء ِ  Bu dahi (hemzenin kesriyle) [™el-îbâ] اَإلأ
işâret eylemek ma¡nâsınadır, َوْبٌء [veb™] 
gibi; yukâlu: أَْوَبأَ ِإَلْيِه ِإيَباًء ِإَذا أََشاَر ¡Alâ-kavlin 
 mutlakan işâret eylemektir ve [™veb] َوْبٌء

FASLU’L-VÂV 
)َفْصُل اْلَواِو(

]و أ و أ[
َوأأَواُء -veznin [selsâl] َسْلَساٌل) [™el-ve™vâ] اءأ
de) ِإْبُن آَوى [ibn âvâ] ya¡nî çakal dedikleri 
cânverin çağırıp ürümesinden hikâyedir.

]و ب أ[
َوَبأُ -fethateynle ve elif’in med) [™el-vebe] اءأ
diyle de lügattir) Tâ¡ûn marazına denir, 
¡alâ-kavlin her ¡âmm ve şâmil olan mara-
za denir. Muharrekenin cem¡i أَْوَباٌء [evbâ™] 
gelir, أَْسَباٌب [esbâb] gibi ve memdûdun 
cem¡i أَْوِبَيٌة [evbiyet] gelir, أَْهِوَيٌة [ehviyet] 
vezninde.

Şârih der ki ba¡zı a¡lâmın ta¡rîfleri üzere ٌَوَباء 
[vebâ™] ¡ilel-i sâriyedendir ki ahlât-ı fâside 
ve ehviye-i redîyye sebeb-i suverîsidir; 
lâkin tâ¡ûn tasallut u haziyye-i tâ™ife-i cin-
dir. ¡Ârızası cerâyih-i guzât gibidir, ikisi-
nin de eser-i hâricisi tedbîr ve müdâvâta 
muvaffak olmakla mündefi¡ olur; ikisinin 
de zuhûru mahallinde bulunan kimsenin 
eğer ¡ömrü tamâm olmadıysa zuhûruyla 
müte™ezzî dahi olmaz. Eceli gelen kimse 
o dâ™irede dâhil iken âher sebebden fevt 
olması dahi emr-i vukû¡îdir. Kazâ-yı müb-
remden halâs emr-i muhâldir, lâkin def¡-i 
vahşet için tebdîl-i mekân tecvîz olunmuş-
tur. Ve bu mâdde vehâmet ma¡nâsından 
me™hûzdur; ve minhu’l-hadîs: َاْلَوَبأ َهَذا   “ِإنَّ 
.İntehâ ِرْجٌز”
َوَبأُ ve (kezâlik fethateynle) [™el-vebe] اءأ

َوَباُء  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [™el-vebâ] اءأ
ve

َوَباَءُة -veznin [selâmet] َسالََمٌة) [el-vebâ™et] اءأ
de) ve
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ve yukâlu: ُوِثَئْت َيُدُه َعَلى ِبَناِء اْلَمْحُهوِل َكُعِنَي َفِهَي 
ًيا ِبَنْفِسِه :ve tekûlu َمْوثُوأَةٌ َوَوِثيَئٌة  ve َوَثْأتَُها أََنا ُمَتَعّدِ
 Ve أََصاَبَها َوْثٌء َوالَ َتُقْل َوْثٌي

ٌء -Bir ¡uzvdan izâle-i hayât eyle [™&ve] َوثأ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َوْثًئا َيَثأُ  اللَّْحَم   َوَثأَ 
أََماَتُه ِإَذا  َوْضًعا  َيَضُع  َضْرَبٌة :ve yukâlu َكَوَضَع   َهِذِه 
َقْد َوَثأَِت اللَّْحَم
يَثاُء ِ  Yedi (hemzenin kesriyle) [™el-î&â] اَإلأ
sıfat-ı mezkûre üzere ma¡yûb kılmak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْوَثْأُت َيَدُه ِبَمْعَنى َوَثْأتَُها

]و ج أ[
ُء  vâv’ın fethi ve cîm’in) [™el-vec] اَءأَوجأ
sükûnuyla) El ile yâ hançer ve bıçak ile 
vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِباْلَيِد  َوَجأَُه 
يِن َيَجأُُه َكَوَضَعُه َيَضُعُه َوْجًئا ِإَذا َضَرَبُه ّكِ  ¡Ve cimâ َوالّسِ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَجأَ اْلَمْرأََة أَْي 
 ve َجاَمَعَها

ٌء  ve [™vec] َوجأ

 Koçun (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [™vicâ] ِوَجاٌء
yâ tekenin hâyelerini ihrâc eylemeyip bel-
ki hâyelerinin damarlarını iki taş arasında 
dövüp enemek ma¡nâsınadır; bu sûrette 
hâyeleri sâlim kalır, ¡alâ-kavlin hâyeleri 
hurd haşhâş edince kadar dövmektir, tâ ki 
sınıp enenmiş hükmünde ola; yukâlu: ََوَجأ 
َحَجَرْيِن َبْيَن  ُخْصَيْيِه  ُعُروَق  َدقَّ  ِإَذا  َوِوَجاًء  َوْجًئا   التَّْيَس 
َتْنَفِضَخا َحتَّى  ُهَما  َرضُّ ُهَو  أَْو  يُْخِرْجُهَما   Vech-i َوَلْم 
mezkûr üzere dövmeyip beyzalar ihrâc 
olunur ise, ِخَصاٌء [«i§â™] denir ve ¡ale’l-¡aks 
.denir [™vicâ] ِوَجاٌء

ُجوُء وأ َُ -vez [mevcûd] َمْوُجوٌد) [™el-mevcû] اَءأ
ninde ) ve

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™el-vecî] اءأَوِجيُء
Vech-i mezkûr üzere enenmiş olan koça 
yâ tekeye denir; yukâlu: َعَلى التَّْيُس   ُوِجَئ 
اْلَمْجُهوِل َفُهَو َمْوُجوٌء َوَوِجيٌء

َُ ٌل) [™et-teveccu] اءتََّوجُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ

 ileri tarafta olan kimseye beri [™îbâ] ِإيَباٌء
gelmek için parmakla işâret eylemektir 
ki murâd, parmakları elin ayasına ikbâl 
ederek da¡vet eylemektir ve ِإيَماٌء [îmâ™] 
mîm’le ense tarafta olan kişiye gerilen-
mek için işâret eylemektir ki parmakları 
elin arkasına idbâr ederek gerilenmesine 
işâret eylemektir. Ve 

يَباٌء ٌِ  [îbâ™] Deve köşeği, tohme olup sütten 
bıkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَفِصيُل  أُوِبَئ 
َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا َسِنَق اِلْمِتالَِئِه

]و ت أ[
ُء -vâv’ın fethi ve tâ-yı fev) [™el-vet] اَءأَوتأ
kiyyenin sükûnuyla) Ağır ağır âhestece 
yürümek ma¡nâsınadır ki gerek pîrlikten 
ve gerek cibillî ve hılkî olsun; yukâlu: ََوَتأ 
َوْتًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َتَثاَقَل أَْصُلُه َيْوَتأُ  َيَتأُ   ِفي ِمْشَيِتِه 
ِكْبًرا أَْو ُخُلًقا

]و ث أ[
ُء -vâv’ın fethi ve &â-yı mü) [™&el-ve] اَءأَوثأ
sellesenin sükûnuyla) ve

َوَثاَءُة -veznin [selâmet] َسالََمٌة) [el-ve&â™et] اَءأ
de) Şol yara ve kesr ve ¡ayb makûlesine 
denir ki gövdede ete isâbet edip lâkin ke-
miğe varmaya, ¡alâ-kavlin kemikten olan 
sızıya ve ağrıya denir ki şikest olmaksı-
zın hâdis ola yâhûd el, bilekçeden yâhûd 
dirsekten çıkmak ve en ve oynak yerleri 
yerlerinden ayrılmak hâletine denir, ٌَّفك 
[fekk] ma¡nâsına; yukâlu: ٌَوَوَثاَءة َوْثٌء   أََصاَبُه 
ٌع ِفي اْلَعْظِم  أَْي َوْصٌم يُِصيُب اللَّْحَم الَ َيْبُلُغ اْلَعْظَم أَْو َتَوجُّ
ِبالَ َكْسٍر أَْو ُهَو اْلَفكُّ

َوَثأُ ve (fethateynle) [™el-ve&e] اَءأ

ُء  Bir ( vezninde [¡men] َمْنٌع) [™&el-ve] اَءأَوثأ
kimsenin ¡uzvu sıfat-ı mezkûre üzere ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ]َُتَثأ[ َيُدُه   َوِثَئْت 
َكَفِرَحٍة َوِثَئٌة  اْلَيُد  أَِي  َفِهَي  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَوَثًئا   َوْثًئا 
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ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَدَع ِمْثَل  َيَدأُ  ْيَء  الشَّ  َوَدأَ 
اُه  Ve bir kimseye her taraftan َيَدُع َوْدًءا ِإَذا َسوَّ
kemlik ve kötülük eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِباْلَقْوِم ِإَذا َغِشَيُهْم ِباِلَساَءِة -Ve at, ze َوَدأَ 
kerini sarkıtmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََوَدأ 
 ;Ve terk eylemek ma¡nâsınadır اْلَفَرُس أَْي أَْدَلى
tekûlu: َدْأِنى ِبِصيَغِة الَْمِر أَْي َدْعِني َوْزًنا َوَمْعًنى
َوَدأُ  Helâk (fethateynle) [™el-vede] اَءأ
ma¡nâsınadır. Ve haber ve peyâm mun-
katı¡ olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َوِدئَْت َعْنُه 
اِبِع ِإَذا اْنَقَطَعْت الَْخَباُر َوَدًءا ِمَن اْلَباِب الرَّ
ُؤ -vez [tekelluf] َتَكلٌُّف) [™et-teveddu] اَءتََّودُّ
ninde) َتْسِوَيٌة [tesviyet] ma¡nâsına olan َوْدٌء 
[ved™] lafzından tefa¡¡uldür, düz ve yeksân 
olmak ma¡nâsınadır; ¡Arablar َعَلْيِه أَْت   َتَودَّ
 ;ma¡nâsına [istevet] ِإْسَتَوْت ,derler الَْرُض
ya¡nî “Zemîn, meyyiti derûnuna alıp üze-
rinde müstevlî olduğu gibi o kimse üzere 
de müstevlî oldu.” Ba¡zılar bunu ِإْشَتَمَلْت 
ile tefsîr eylemekle “Zemîn onu kaplayıp 
ihâta eyledi” demek olur. Ve ba¡zılar َمْت  َتَهدَّ
ve َرْت  ile tefsîr eylemekle “Zemîn َتَكسَّ
pârelenip o kimse üzere çöktü” demek-
tir ki “hasf eyledi” demek olur, vücûh-ı 
ahîrenin merci¡i yine ma¡nâ-yı evveldir.

Şârih der ki behemehâl bu ma¡nâ mecâzdır, 
hattâ İbn Şumeyl eyitti ki ¡Arablar أَْت  َتَودَّ
الَْرُض ُفالٍَن   derler; o kimse pek ba¡îd َعَلى 
mahalle gidip nâbûd ve nâ-peydâ oldu-
ğu vaktte. Kezâlik أَْت َعَلْيِه الَْرُض  ;derler َتَودَّ
vefât etti diyecek yerde. İntehâ.

Ve bir kimse tarafından sıhhatine ve hâl 
ve keyfiyyetine dâ™ir haber ve eser mestûr 
ve munkatı¡ olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْت َعْنُه الَْخَباُر ِإَذا اْنَقَطَعْت َوَتَواَرْت -Ve bir kim َتَودَّ
se mâlını bulup bi’l-cümle ahz ve ihrâz 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َزْيٌد أَ   َتَودَّ
َوأَْحَرَزُه أََخَذُه  ِإَذا  َماِلِه  َماِلِه [Ve] َعَلى  -lafzın َعَلى 

de) Bu dahi el ile yâ hançer ile vurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَُه ِبَمْعَنى َوَجأَُه َتَوجَّ
َوِجيَئُة -veznin [kerîmet] َكِريَمٌة) [el-vecî™et] اءأ
de) Bir nev¡ ta¡âm-ı A¡râbdır ki hurmâyı 
yâhûd çekirgeyi gereği gibi dövüp sahk 
eyledikten sonra sâfî yağa yâhûd zeytûn 
yağına ıslatıp tamâm-ı imtizâc bulduktan 
sonra ekl ederler. Ve 

 [ba…arat] َبَقَرةٌ ,Öküze denir [vecî™et] َوِجيَئٌة
ma¡nâsına.

ُء ve (vezninde [¡men] َمْنٌع) [™el-vec] اَءأَوجأ
َوَجأُ ve (vezninde [√fera] َفَرٌح) [™el-vece] اَءأ

َوَجاُء  (vezninde [selâm] َسالٌَم) [™el-vecâ] اَءأ
Hayr u menfa¡atsiz nesneye denir; yukâlu: 
َماٌء َوْجٌء َوَوَجأٌ َوَوَجاٌء أَْي الَ َخْيَر ِعْنَدُه
يَباُء ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [™el-îcâ] اَإلأ
kimseyi baştan savup bertaraf eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اُه  أَْوَجأَُه َعْنُه أَْي َدَفَعُه َوَنحَّ
Ve matlûbe musîb ve vâsıl olmamak-
la hâ™ib ve me™yûs olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْو َحاَجِتِه  َطَلِب  ِفي  َجاَء  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أَْوَجأَ 
يُِصْبُه َفَلْم  -Ve kuyunun yâhûd ayazma َصْيٍد 
nın suyu kesilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِكيَُّة ِإَذا اْنَقَطَع َماُؤَها أَْوَجأَِت الرَّ
ِجيُء -veznin [tekmîl] َتْكِميٌل) [™et-tevcî] اَءتَّوأ
de) Kuyuyu munkatı¡u’l-mâ™ olmakla 
bî-hayr u menfa¡at bulmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِكيََّة َتْوِجيًئا ِإَذا َوَجَدَها َوْجأًَة أَ الرَّ َوجَّ
تَِّباُء ِ -hemzenin ve tâ-yı mü) [™el-itticâ] اَإلأ
şeddedenin kesriyle ِإْفِتَعاٌل [ifti¡âl] vez-
ninde) Hurmâ zâhire olmak için bir yere 
yığılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: التَّْمُر  ِإتََّجأَ 
أَِياْكَتَنَز

]و د أ[
ُء َودأ  vâv’ın fethi ve dâl’ın) [™el-ved] اَءأ
sükûnuyla) Bir nesneyi düzeltip her 
tarafını hemvâr ve berâber eylemek 
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sükûnuyla) Def¡ edip savmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َُوَرأَُه َيَرأُُه َكَوَدَعُه َيَدُعُه َوْرًءا ِإَذا َدَفَعه Ve toh-
me ve imtilâ olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوَرأَ ِمَن الطََّعاِم أَِي اْمَتـَلَ
 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [™verâ] َوَراُء
Ahvâl-i mukteziyeye mebnî âhirinin 
harekât-ı selâsıyla mebnîyye olarak ve 

َوَراُء  Mu¡arref olarak half ve [™el-verâ] اَءأ
emâm; ya¡nî ense ve ön cihetlere ıtlâk 
olunmakla azdâddandır, zîrâ َوَراء [verâ™] 
fi’l-hakîka bir tarafın âher cânibidir ki bir-
birini örter ola. 

Şârih der ki َوَراء [verâ™] kelimesi fi’l-asl 
masdardır, ba¡dehu ¡umûm üzere zarf kıl-
dılar. Eğer fâ¡ile muzâf olursa ِبِه يَُتَواَرى   َما 
ma¡nâsına olur ki half murâd olur ve eğer 
mef¡ûle muzâf olursa, يَُواِريِه  ma¡nâsına َما 
olur ki kuddâm irâde olunur. İntehâ. Ve 

-kelimesi mehmûzdur, mu [™verâ] َوَراٌء
saggarı ُوَرْيَئٌة [vurayyi™et]tir hemze ile; 
Cevherî, mu¡tel vehm eylemiştir. 

Şârih der ki Cevherî, Kûfiyyûn kavline 
tâbi¡ olmuştur ve ¡inde’l-Kûfiyyîn mu-
saggarı ُوَريٌَّة [vureyyet]tir hemzesiz; ve 
mü™ellif min-gayri tenebbühin kendisi 
de mu¡tel bâbında dahi îrâd eylemiştir. 
İntehâ. Ve 

 Kelimesi müzekkerdir, te™nîsi [™verâ] َوَراٌء
dahi câ™izdir ve 

 ;Veled-i velede ıtlâk olunur[™verâ] َوَراٌء
sıbt ve hafîd gibi, Türkîde torun ta¡bîr 
olunur; veled-i evvelin ardında olmak-
la ıtlâk olundu; ve tekûlu’l-¡Arab ُوِرْئُت  َما 
َشَعْرُت َما  أَْي  ُد  يَُشدَّ َوَقْد  ّمِ   Ya¡nî sülâsîden ِبالضَّ
ve bazen tef¡îlden mechûl olarak ma¡nâ-
yı mezkûrede isti¡mâl olunur. Lisânu’l-
¡Arab’da ve sâ™ir ümmehâtta bu ta¡bîr 
sülâsîden ve tef¡îlden ve if¡âlden dahi vârid 

daki zamîr, َزْيٌد [Zeyd]e râci¡dir; ve minhu 
tekûlu: أَُت َعَلى َماِلِه أَْي أََخْذتُُه  Ve َتَودَّ

ٌؤ  Helâk eylemek [™teveddu] َتَودُّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَ َعَلْيِه أَْي أَْهَلَكُه َتَودَّ
أَُة َودَّ ُُ  [mu¡a@@amet] ُمَعظََّمٌة) [el-muvedde™et] اَءأ
vezninde) Varta-i helâka denir, mehleke 
ma¡nâsına. Ve beyâbâna denir, mefâze 
ma¡nâsına, mühlike olduğu için.

ِديُء -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [™et-tevdî] اَءتَّوأ
de) Türâbı bir kimse yâ bir nesne üzere 
çekip üzerinde yeri besberâber eylemek 
ma¡nâsınadır ve bu hasâ™istendir; yukâlu: 
اَها أَ َعَلْيِه الَْرَض َتْوِديًئا ِإَذا َسوَّ َودَّ

]و ذ أ[
ُء َوذأ  vâv’ın fethi ve ≠âl-ı) [™≠el-ve] اَءأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Bir kimseyi 
ta¡yîb ve tahkîr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا َعاَبُه َوَحَقَرُه َيَدُعُه َوْذًءا  َيَذُؤُه َكَوَدَعُه   َوَذأَُه 
Ve bir kimseyi bir nesneden âzâr ile zecr 
ü men¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَذأَُه 
 Ve bir kabîh yâhûd mûhiş nesneye أَْي َزَجَرُه
göz bakmağa tahammül edemeyip yayın-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَذأَِت اْلَعْيُن َعْنُه ِإَذا 
 Ve َنَبْت

ٌء  ¡Mekrûh ve nâ-hoş ve nâ-matbû [™≠ve] َوذأ
kelâma denir; yukâlu: اْلَكالَُم أَِي  اْلَوْذُء  َهَذا   َما 
اْلَمْكُروُه
أَُة َوذأ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [el-vez™et] اَءأ
¡İllet ve ¡ayb ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبِه  “َما 
.ve bu, emsâldendir َوْذأَةٌ” أَْي الَ ِعلََّة ِبِه

تَِّذاُء ِ -hemzenin ve tâ-yı mü) [™el-itti≠â] اَإلأ
şeddedenin kesriyle) Memnû¡ ve münze-
cir olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَذأَُه َفاتََّذأَ أَْي 
َزَجَرُه َفاْنَزَجَر

]و ر أ[
ُء َورأ  vâv’ın fethi ve râ’nın) [™el-ver] اَءأ
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de) Dolmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َأ أَُه َفَتَوزَّ  َوزَّ
أَْي َمـَلَُه َفاْمتـََلَ
َوَزأُ -Şedîdü’l (fethateynle) [™el-veze] اَءأ
halk; ya¡nî bünye ve terkîbi sulb ve kavî 
ve metîn olan kişiye denir; yukâlu: ٌَرُجٌل َوَزأ 
ِديُد اْلَخْلِق أَِي الشَّ

]و ص أ[
َوَأأُ -vâv’ın ve §âd-ı müh) [™el-ve§a] اَءأ
melenin fethiyle) Kîrlenmek, ittisâh 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َوَصًئا  الثَّْوُب   َوِصَئ 
اِبِع ِإَذا اتََّسَخ اْلَباِب الرَّ

]و ض أ[
َوَضاَءُة -vez [selâmet] َسالََمٌة) [el-ve∂â™et] اَءأ
ninde) Hüsn ve nezâfet ma¡nâsınadır ki 
güzel ve rûşen ve pâk ve pâkîze olmaktan 
¡ibârettir; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َوَضاَءًة  ْيُء  الشَّ  َوُضَؤ 
اْلَخاِمِس ِإَذا َصاَر َحَسًنا َنِظيًفا
 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™el-ve∂î] اَءأَوِضيُء
Hûb ve pâkîze olan kişiye denir. Cem¡i 
 gibi [™ensibâ] أَْنِصَباُء ,gelir [™evdiyâ] أَْوِضَياُء
ve ِوَضاٌء [vidâ™] gelir ِكَراٌم [kirâm] gibi.

اُء اٌن) [™el-vu∂∂â] اَءأُوضَّ -vez [rummân] ُرمَّ
ninde) َوِضيٌء [va∂î™] ma¡nâsınadır. Cem¡i 
اُؤوَن  َوَضاِضُئ gelir ve [vu∂∂â™ûn] ُوضَّ
[ve∂â∂i™] gelir.

َواِضُئ  İsm-i fâ¡ildir, hades [™el-vâ∂i] اَءأ
yâhûd istikbâl içindir; yukâlu: ِبَواِضٍئ ُهَو   َما 
أَْي ِبَوِضيٍء
-veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™el-vu∂û] اَءأُوُضوُء
de) Fi¡ldir, ya¡nî âbdest almak ma¡nâsına 
masdardır.

 Âbdest (vâv’ın fethiyle) [™el-ve∂û] اَءأَوُضوُء
alacak suya denir ki Fârisîde âbdest denir, 
ba¡dehu âbdest Fârisîde ve lisânımızda 
¡amel-i ma¡hûdda müsta¡mel oldu. Ve 

 Mazmûme gibi masdar dahi [™ve∂û] َوُضوٌء

ve aslları mu¡tel olan ْنُد الزَّ  mâddesi َوَرى 
olmak üzere mersûmdur. Ve ْنُد الزَّ  bir َوَرى 
emri ibrâz ve izhârdan kinâye olmakla 
şu¡ûr ve idrâk onun lâzımıdır. Bu sûrette 
bu makâmda îrâdları nâ-be-mahaldir. 
Mehmûzu mu¡tel ile teşvîş eylemişlerdir, 
pes aslı mu¡tel olmakla mehmûzdan mas-
darı ve sâ™ir sîgaları vârid olmaz. Kâle fî 
Lisâni’l-¡Arab: ْيِء أَْي َلْم  َما ُوِرْئُت َوَما أُوِرْئُت ِبالشَّ
 أَْوَرأَُه ِإَذا أَْعَلَمُه َوأَْصُلُه ِمْن َوَرى :ve yukâlu أَْشُعْر ِبِه
ِإَذا َزَهَرْت َناُرَها
ُؤ ٌل) [™et-teverru] اَءتََّورُّ  (vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ٌؤ -ma¡nâsınadır ki zikr olun [™teveddu] َتَودُّ
du; yukâlu: أَْت أَْت َعَلْيِه الَْرُض ِبَمْعَنى َتَودَّ  Ve َتَورَّ
bu ma¡nâyı İbn Cinnî rivâyet eylemiştir.

]و ز أ[
ُء َوزأ  vâv’ın fethi ve zâ-yı) [™el-vez] اَءأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Eti kurutmak 
ma¡nâsınadır, gerek pastırma eylesin ve 
gerek pişirip ve biryân ederken olsun; 
yukâlu: َوَزأَ اللَّْحَم َيَزأُ َكَوَدَع َيَدُع َوْزًءا ِإَذا أَْيَبَسُه Ve 
uğraş üzere olan nâsı birbirinden def¡ edip 
bertaraf eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََوَزأ 
 اْلَقْوَم أَْي َدَفَع َبْعَضُهْم َعْن َبْعٍض
ِزئَُة -veznin [tekmilet] َتْكِمَلٌة) [et-tevzi™et] اَءتَّوأ
de) ve

ِزيُء  (vezninde [¡tevzî] َتْوِزيٌع) [™et-tevzî] اَءتَّوأ
İçinde nesne olan hurc ve çuval ve hey-
be makûlesi zarfın ağızını kavuşturup 
bend eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َأ  َوزَّ
َكْنَزُه َشدَّ  ِإَذا  َوَتْوِزيًئا  َتْوِزئًَة   Ve doldurmak اْلِوَعاَء 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َمـَلََها ِإَذا  اْلِقْرَبَة  أَ   Ve َوزَّ
dâbbe rakîbini yere çalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَِت النَّاَقُة ِبِه ِإَذا َصَرَعْتُه أَ :ve yukâlu َوزَّ  َوزَّ
ِبِه  Ve bir kimseye her türlü yemîn اْلَفَرُس 
vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُفالًَنا  أَ   َوزَّ
َفُه ِبُكّلِ َيِميٍن َحلَّ
ُؤ ٌل) [™et-tevezzu] اَءتََّوزُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
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ُمَواَضأًَة َفَوَضأَُه َيَضُؤُه أَْي َفاَخَرُه ِباْلُحْسِن َوالنََّظاَفِة َفَغَلَبُه
Şârih der ki ”َوَضأَ–َيَضُؤ“ kavli -َوَضَع“
 veznindedir ve şâzdır, zîrâ bâb-ı َيَضُع”
mugâlebenin fi¡li evvel bâbdan ”َنَصَر-َيْنُصُر“ 
vezninde olur. İntehâ.

]و ط أ[
ُء  vâv’ın fethi ve †â’nın) [™†el-va] اَءأَوطأ
sükûnuyla) Bir nesneyi ayakla basıp çiğ-
nemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َوِطَئُه َيَطُؤُه َوْطًئا 
اِبِع ِإَذا َداَسُه  ُهْم أَْي َبنُو ُفالٍَن :ve yukâlu ِمَن اْلَباِب الرَّ
 Ya¡nî َيَطُؤُهُم الطَِّريُق َيْعِني َيْنِزلُوَن ِبُقْرِبِه َفَيَطُؤُهْم أَْهُلُه
“Filân cemâ¡at yola yakın mahalle nüzûl 
edip orada yurt edinmeleriyle iyâb u zehâb 
eden ebnâ-i sebîl kendileri pâymâl eder-
ler.” Pes kelâm-ı mezbûr mecâz-ı mürsel 
yâhûd mecâz fi’l-hazf kabîlindendir. Ve 

ٌء  Cimâ¡ eylemek ma¡nâsına[™†va] َوطأ
isti¡mâl olunur; yukâlu: َوِطَئ اْلَمْرأََة ِإَذا َجاَمَعَها 
Ve bir nesneyi hâzırlamak َتْهِيَئٌة [tehyi™et] 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َوْطًئا   َوَطأَُه 
 Ve yastık ve döşek makûlesini الثَّاِلِث ِإَذا َهيَّأَُه
düzeltip yumuşatmak ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: َلُه َثُه َوَسهَّ َوَطأَُه أَْي َدمَّ
ِطَئُة -veznin [tekmilet] َتْكِمَلٌة) [et-tev†i™et] اَءتَّوأ
de) Bir nesneyi ayakla basıp pek çiğne-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َوطَّأَُه َتْوِطَئًة ِإَذا َداَسُه 
Ve bir nesneyi َوْطٌء [va†™] kılmak ya¡nî ba-
sıp düz ve mülâyim kılmak ma¡nâsınadır, 
gerek hakîkî olsun tevti™e-i ¡arz ve firâş 
gibi; yukâlu: َلُه َثُه َوَسهَّ -ve ge َوطَّأَ اْلِفَراَش ِإَذا َدمَّ
rek ma¡nevî olsun, meselâ bir husûs der-
cinin evvel ¡arz olunsa huşûnet ihtimâli 
var ise kable’l-i¡lâm redd ve huşûnet ede-
cek umûrdan olmadığını tefhîm zımnında 
îrâd-ı mukaddimât-ı temhîdî ile terbiye 
ve su¡ûbet ve kalakı ondan ta¡riye kılmak 
gibi; tavti™e-i musannifîn bu ma¡nâdandır; 
ve yukâlu: َبْيَن  َوطَّأَ اهللُ الَْرَض أَْي َجَعَلَها ُمْنَخِفًضا 

olur; âbdest almak ma¡nâsına, ¡alâ-kavlin 
ikisi de birer ma¡nâda lügatlerdir, ya¡nî her 
biriyle bazen masdar ve bazen âbdest suyu 
murâd olur.

Şârih der ki Ebû ¡Ubeyd mazmûmeyi 
inkâr edip dedi ki her hâlde bu mâddede 
vâv meftûhtur, zâtında; gerçi ismdir, lâkin 
masdar makâmına da kâ™im olur, َقُبوٌل 
[…abûl] kelimesi gibi; ve ¡ale’t-takâdîr 
bâb-ı sânîden mutasarrıftır, ba¡dehu 
harf-i halk için ¡ayn’ı meftûh oldu, َيَضُع 
[ye∂a™u] kelimesi gibi ve isti¡mâlde sülâsî 
mehcûrdur. ٌل  fi¡li müsta¡mel [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ve bunun masdarı kâ™im olmuştur; yukâlu: 
َوُوُضوًءا ًؤا  َتَوضُّ اْلُمَصّلِي  أَ   Lâkin Esâs’tan َتَوضَّ
ve sâ™ir ba¡zı ümmehâttan münfehim 
olan ُوُضوٌء [vu∂û™] vâv’ın zammıyla ism-
dir, âbdeste ve âbdest almak hâletine de-
nir; yukâlu: َحَسًنا ُوُضوًءا  أَ   َوَضاَءةٌ ve bu َتَوضَّ
[ve∂â™et] mâddesindendir. İntehâ.

َُ ٌل) [™et-teva∂∂u] اَءتََّوضُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Âbdest almak ma¡nâsınadır; tekûlu: 
الَِة ِللصَّ ْأُت  ٌة :ve kavluhum َتَوضَّ لَُغيَّ ِباْلَياِء  ْيُت   َتَوضَّ
لُْثَغٌة  Ya¡nî lügat-ı redî™e yâhûd lahn u أَْو 
hatâdır. Ve 

ٌَ  Tıfl-ı tâze, yetişip yâl ü [™teva∂∂u] َتَوضُّ
bâl sâhibi olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَ اْلُغالَُم َواْلَجاِرَيُة أَْي أَْدَرَكا َتَوضَّ
يَضأَُة ُِ  (mîm’in kesriyle) [el-mî∂a™et] اَءأ
Âbdest alacak mevzi¡e denir, âlet menzili-
ne tenzîl olunmuştur. Ve kendiden âbdest 
alınan şey™e denir, havuz mîzâbı ve çeşme 
lülesi gibi. Ve matara ve ibrîke denir.

َواَضأَُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muvâ∂a™at] اَءأ
vezninde) Bâb-ı mugâlebedendir, iki 
kişi hüsn ve nezâfette müfâhare edişmek 
ma¡nâsınadır ki ahedühümâ âhere gâlib 
olmayı mutazammındır; yukâlu: َواَضأَُه 
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َواْلُوطُوَءِة اْلَوَطاَءِة  َن  َبّيِ أَْي  َوِطيًئا  َوَجَدُه  أَْي   ِإْسَتْوَطأَُه 
َنٍة َئِة َوالطَّأَِة أَْي َعَلى َحاَلٍة َلّيِ َوالطِّ
يَطاُء ِ  Ayakla (hemzenin kesriyle) [™el-î†â] اَإلأ
bastırıp pâymâl ettirmek ma¡nâsınadır ki 
çiğnetmek ta¡bîr olunur; yukâlu: أَْوَطأَُه َفَرَسُه 
َفَوِطَئُه َعَلْيِه  َحَمَلُه  اْلَعْشَوَة Ve ¡Arablar ِإَذا   أَْوَطأَُه 
derler mu¡arref olarak ve َعْشَوًة -der أَْوَطأَُه 
ler bilâ-ta¡rîf, ُهًدى َغْيِر  َعَلى   ;ma¡nâsına أَْرَكَبُه 
ya¡nî “Filânı emr-i gayr-i reşîde haml ve 
sevk ile bîçâreyi yolsuz işe sülûk ettirdi” 
demektir. َعْشَوًة [¡aşvet] bir nesneyi bil-
meyerek ve görmeyerek kör gibi irtikâb 
eylemeğe denir. Ve ِإيَطاٌء [î†â™] bir nesneyi 
bir şey™e muvâfık eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْوَطأَُه َعَلى الَْمِر أَْي َواَفَقُه Ve ¡arûziyyûn 
ıstılâhında: 

َِ عأ اءّشِ يَطاُء  ٌِ  [î†â™u’ş-şi¡r] Lafzen ve 
ma¡nen kâfiyeyi i¡âde ve tekrâr eyle-
mekten ¡ibârettir, ma¡nâ-yı merkûmdan 
me™hûzdur. Ve bu me¡âyibdendir meğer ki 
san¡at istihdâmı mutazammın ola. Ve eğer 
lafzen müttefik ve ma¡nen muhtelif olur-
sa, ِإيَطاٌء [î†â™] ıtlâk olunmaz; meselâ ¡ayn 
lafzını her beyitte ma¡nâ-yı âhere olarak 
îrâd gibi; yukâlu: َر  أَْوَطأَ ِفي ِشْعِرِه َوأَْوَطأَُه أَْي َكرَّ
 Ve ِفيِه اْلَقاِفَيَة َلْفًظا َوَمْعًنى

يَطاٌء ٌِ  [î†â™] Bir kimseyi zemîn gibi herkese 
maglûb ve makhûr ve hâksâr olur kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَعُلوُهْم أَْي   أَْوَطُؤوُهْم 
يُوَطُؤوَن َقْهًرا َوَغَلَبًة
أَُة َوطأ ) [el-va†™at] اَءأ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ
İsmdir, dar yere kısıp sıkıştırmağa de-
nir, َضْغَطٌة [∂aπ†at] ma¡nâsına, ¡alâ-kavlin 
ahze-i şedîde ya¡nî batş ve şiddetle ahz 
ve kahr eylemek ma¡nâsınadır; ke-mâ 
fi’l-hadîs: ”أَللَُّهمَّ اْشُدْد َوْطأََتَك َعَلى ُمَضَر“ Kâle 
fî’n-Nihâye: َشِديًدا أَْخًذا  ُخْذُهْم   Zîrâ bir أَْي 
nesneyi ayakla pâymâl eden kimse onun 

َشاِز َواِلْشَراِف  Ve النِّ

ِطَئٌة  Bir nesneyi âmâde ve [tev†i™et] َتوأ
müheyyâ kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَُه  Ve َوطَّأَُه أَْي َهيَّ

َِ عأ اءّشِ ِطَئُة   Arûziyyûn¡ [tev†i™etu’ş-şi¡r] َتوأ
ıstılâhında ِإيَطاٌء [î†â™] ma¡nâsınadır, ke-mâ 
se-yuzkeru.

َُ ٌل) [™et-teva††u] اَءتََّوطُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bu dahi ayakla basıp çiğnemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َداَسُه أَْي   Ve bir َتَوطَّأَُه 
nesne, şey™-i âhere uymak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَوطَّأَُه ِإَذا َواَفَقُه
َوَطاَءُة -veznin [selâmet] َسالََمٌة) [el-ve†â™et] اَءأ
de) Bir nesne basılmış firâş gibi sehl ve 
mülâyim olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َوطَُؤ 
ْيُء َوَطاَءًة ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َصاَر َوِطيًئا  Ke-mâ الشَّ
se-yuzkeru. Ve 

 İsm olur, yumuşaklık ve [ve†â™et] َوَطاَءةٌ
nerm ve sühûlet hâletine denir.

ve (zammeteynle) [el-vu†û™et] اَءأُوطُوَءُة

َئُة  [ci¡at] ِجَعٌة â’nın kesriyle†) [e†-†i™et] اَءطِّ
vezninde) ve

 [ce¡at] َجَعٌة â’nın fethiyle†) [e†-†a™et] اَءطَّأَُة
vezninde ki hâ™, vâv’dan bedeldir) Bunlar 
da ismlerdir, yumuşaklık hâletine denir.

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™el-ve†î] اَءأَوِطيُء
Mâdde-i mezbûreden fa¡îldir; yumuşak ve 
sehl olan şey™e denir, kuş tüyünden yapıl-
mış firâş ve yastık gibi. 

Şârih der ki yumuşaklık hâleti gerek bası-
lıp çiğnenmekle olsun firâş ve yastık gibi 
ve gerek basılmak menzilinde olan kullan-
makla olsun mülâyemet bulmuş devâbb 
ve insân gibi her hâlde mefhûmunda َوْطٌء 
[va†™] mu¡teberdir. İntehâ.

ِتيَطاُء اأ ِ  Bir nesneyi sehl ve [™el-istî†â] اَإلأ
mülâyim bulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
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َواَطأَُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muvâ†a™at] اَءأ
vezninde) Muvâfakat etmek ma¡nâsınadır 
ki yukâlu: َواَطأَُه َعَلى الَْمِر ِإَذا َواَفَقُه Ve 

 Arûziyyûn ıstılâhında¡ [muvâ†a™at] ُمَواَطأَةٌ
 ma¡nâsınadır ki zikr olundu ve [™î†â] ِإيَطاٌء
bu muvâfakat ma¡nâsınadır ki kâfiyeler 
birbirine muvâfık olmakla mütekerrir 
olurlar; yukâlu: َِفيِه َوآَطأ ْعِر َوَواَطأَ   أَْوَطأَُه َوِفي الّشِ
ُذِكَر َكَما  َتْوِطَئًة  ِفيِه  َوَوطَّأَ  اْلَواِو  ِمَن  اْلَهْمَزِة  ِإْبَداِل   َعَلى 
َر اْلَقاِفيَة ِفيِه َعَلى اِلْبَداِل أَْيًضا ُكلَُّها ِبَمْعًنى أَْي َكرَّ  َوأَطَّأَ 
َلْفًظا َوَمْعًنى

َُ  (vezninde [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [™et-tevâ†u] اَءتََّواطُ
Mütevâfık olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَواَطأَُه َعَلى الَْمِر ِإَذا َواَفَقُه
َوِطيَئُة -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-ve†î™et] اَءأ
de) Hurmâ bulamacına denir ki hurmânın 
çekirdeklerini çıkardıktan sonra süt ile 
tahmîr edip tenâvül ederler, ¡alâ-kavlin 
hurmâ şarâbına keş ta¡bîr olunan yoğurt 
kurusunu katmakla bulamaç yaptıkları 
ta¡âmdan ¡ibârettir. Ve 

 Şol gırâreye ya¡nî harar ta¡bîr [ve†î™et] َوِطيَئٌة
olunan zarfa denir ki içine pastırma ve kek 
makûlesi nesne vaz¡ ve hıfz ederler.

َوَطأَُة  (vezninde [ketebet] َكَتَبٌة) [el-ve†a™et] اَءأ
ve

َواِطَئُة  Yolculara denir, sâbile [el-vâ†i™et] اَءأ
ve reh-revân ma¡nâsına; yolu vat¡ ve 
pâymâl ettikleri için ıtlâk olundu. Ve 

 Ağacından dökülmüş hurmâ [vâ†i¡et] َواِطَئٌة
döküntülerine denir; fâ¡ilet bi-ma¡nâ 
mef¡ûlettir, ayakla basılıp çiğnendiği için 
ıtlâk olundu. Kâle fi’n-Nihâye ve fi’l-
hadîs: اِص: “ِإْحَتاطُوا لَْهِل الَْمَواِل ِفي  أَنَُّه َقاَل ِلْلُخرَّ
اِبَلِة أَْو ِهَي ُسَقاَطُة التَّْمِر ِة َوالسَّ  النَّاِئَبِة َواْلَواِطَئِة” أَِي اْلَمارَّ
َفُتوَطأُ ِبالَْقَداِم
يِتَطاُء ِ  vezninde ki [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-îti†â] اَإلأ

ihânet ve ihlâkı husûsunda istiksâ eyle-
mek lâzımdır. Ve 

أَةٌ  ,Ayağın bastığı yere denir [va†™at] َوطأ
mevzi¡-i kadem ma¡nâsına.
َطأُ وأ َُ -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [™el-mev†a] اَءأ
de) ve

ِطُئ وأ َُ -vez [meclis] َمْجِلٌس) [™el-mev†i] اَءأ
ninde) Bunlar da mevzi¡-i kadem 
ma¡nâsınadır. 

Mü™ellif Ba§â™ir’de eyitti ki İmâm Leys 
dedi ki bunda kıyâs olan َمْوِطٌئ [mev†i™] ol-
maktır †â’nın kesriyle; zîrâ bâb-ı râbi¡den 
ism-i zamân ve mekân َمْفَعٌل [mef¡al] 
vezninde olur ¡ayn’ın fethiyle, meğer ki 
mu¡tellü’l-fâ™ ola, o sûrette meksûrü’l-¡ayn 
olur. İntehâ.

تَِّطاُء ِ  (vezninde [™ittikâ] ِإتَِّكاٌء) [™el-itti†â] اَإلأ
-ten mutâvi¡dir, bir yer ayak[tev†i™et] َتْوِطَئٌة
la basılıp çiğnenmekle düzlenip sehl ve 
mülâyim olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََوطَّأ 
اْلِفَراَش َفاتََّطأَ
ِوَطاُء ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [™el-vi†â] اءأ

َوَطاُء  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [™el-ve†â] اَءأ
Ve bu İmâm Kisâ™î rivâyetidir, hilâfü’l-
gitâ™ ya¡nî şilteye ve döşeğe denir ki örtü 
mukâbilidir; yukâlu: َماَلُه ِوَطاٌء َوالَ ِغَطاٌء Ya¡nî 
“Örtüden döşekten bir nesnesi yoktur.”

ُء  vâv’ın fethi ve †â’nın) [™†el-va] اَءأَوطأ
sükûnuyla) ve

َوَطاُء  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [™el-ve†â] اَءأ
ve
يَطأُ ُِ  Şol düz (mîm’in kesriyle) [™el-mî†a] اَءأ
ve basık yere denir ki tümsek ve mürtefi¡ 
yerler aralığında vâki¡ ola; yukâlu: َنَزلُوا ِفي 
َشاِز  َوْطٍء َوَوَطاٍء َوِميَطٍإ أَْي َما اْنَخَفَض ِمَن الَْرِض َبْيَن النِّ
َتْوِطَئًة :ve yukâlu َواِلْشَراِف اهللُ   Ke-mâ َوطَّأََها 
zukire.
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َتَوكَّأَِت النَّاَقُة ِإَذا أََخَذَها الطَّْلُق َفَصَرَخْت
يَكاُء ِ  (hemzenin kesriyle) [™el-îkâ] اَإلأ
Bu dahi bir şey™e söykenip dayanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإيَكاًء ْيِء  الشَّ َعَلى   أَْوَكأَ 
أَ -Ve bir kimse için yastık gibi söy ِبَمْعَنى َتَوكَّ
kenip dayanacak nesne vaz¡ ve nasb ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَصَب ِإَذا   أَْوَكأَُه 
َلُه ُمتََّكًئا
تَِّكاُء ِ -hemzenin ve tâ-yı mü) [™el-ittikâ] اَإلأ
şeddedenin kesriyle) Bu dahi söykenip 
dayanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلْيِه  ِإتََّكأَ 
ِبَمْعَنى َوَكأَ
 ُهَمَزةٌ tâ’nın zammıyla) [et-tuke™et] اَءتَُّكأَُة
[humezet] vezninde) ki aslı ٌُوَكأَة [vuke™et]
tir; َعَصا [¡a§â]ya ıtlâk olunur. Ve mutlakan 
dayanacak nesneye denir. Ve bi-nefsihi 
durmayıp ekserî bir nesneye dayanır olan 
kimseye denir, اِلتَِّكاِء  [™ke&îru’l-ittikâ] َكِثيُر 
ma¡nâsına.
تََّكأُ ُُ -ism-i mef¡ûl bün) [™el-mutteke] اَءأ
yesiyle) Dayanacak şey™e denir, ٌِوَساَدة 
[visâdet] gibi.

َكاُء تأ ِ  i«râc] vezninde ki ِإْخَراٌج) [™el-itkâ] اَإلأ
vâv, tâ’ya münkalib olmuştur) Bir kim-
seyi bir nesneye söykenir şeklinde dü-
şürmek, ¡alâ-kavlin sol tarafına düşürmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َضَرَبُه َفأَْتَكأَُه أَْي أَْلَقاُه َعَلى 
ْالَْيَسِر َجاِنِبِه  َعَلى  أَْو  اْلُمتَِّكِئ   Burada şıkk-ı َهْيَئِة 
sânî insânın sol tarafı sağına nisbetle gev-
şek ve fersizce olduğuna nazar iledir ki 
ekserî o tarafa sukût eder. Ve bir kimse-
ye dayanacak nesne kılmak ma¡nâsınadır, 
koltuğu altına yastık komak gibi; yukâlu: 
أَْتَكأَُه أَْي َجَعَل َلُه ُمتََّكأً
تَِّكُئ ُُ  dan ism-i[™ittikâ] ِإتَِّكاٌء) [™el-mutteki] اَءأ
fâ¡ildir) Bir nesneye söykenip dayanan 
kimseye denir: ve kavluhu sallallâhu 
¡aleyhi ve sellem: أَْي ُمتَِّكًئا”  آُكُل  َفالَ  أََنا  ا   “أَمَّ

bilâ-idgâm vâv, yâ’ya münkalib olmuştur) 
Bir iş çiğnenip düzelmiş firâş gibi sühûlet 
ve mülâyemet bulmakla râst ve müstakîm 
olup aslâ tevakkuf ve tahavvül eylemeye-
rek ser-encâm bulmak ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: ِنَهاَيَتُه َوَبَلَغ  اْسَتَقاَم  ِإَذا  الَْمُر   ِإيَتَطأَ 
Ve bir nesne düzülüp koşulup sâhte ve 
müheyyâ olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَ ْيُء ِإَذا َتَهيَّ ِإيَتَطأَ الشَّ
َوطَّأُ ُُ -vez [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [™el-muva††a] اَءأ
ninde) َتْوِطَئًة [tev†i™et]ten ism-i mef¡ûldür, 
düzelmiş ve sehl ve mülâyemet bulmuş 
nesneye denir; bu münâsebetle ¡Arab-
lar sehlü’l-¡ıtf ve mülâyim-meşreb ve 
mükerrem ve mihmân-dost adama ُُمَوطَّأ 
 ıtlâk ederler [muva††a™u’l-eknâf] الَْكَناِف
ve ba¡zılar şol adama ıtlâk eder ki elûf 
ve me™lûf ve sehlü’l-etrâf ve dil-nüvâz ve 
hamiyyet-kâr olmakla tarafına ta¡alluk ve 
ilticâ edenler, bî-renc ü meşakkat dâ™imâ 
huzûr-ı kalb ve sefâ-yı hâtır ile âsûde-
hâl olup kat¡â yerlerinden ayrılmayalar; 
yukâlu: َكِريٌم َدِمٌث  َسْهٌل  أَْي  الَْكَناِف  ُمَوطَّأُ   َرُجٌل 
 ِمْضَياٌف أَْو َيَتَمكَُّن ِفي َناِحَيِتِه َصاِحُبُه َغْيَر ُمْؤًذى َوالَ َناٍب
ِبِه َمْوِضُعُه
َعِقِج اءأ  Sultân ve [muva††a™u’l-¡a…ib] ُمَوطَّأُ 
sâ™ir ser-kâra ıtlâk olunur ki etbâ¡ ve ha-
şem sâhibi olmakla bir semte ¡azîmet et-
tikte arkasından eser ve ¡akibini basarak 
revân olurlar; yukâlu: أَْي اْلَعِقِب  ُمَوطَّأُ   ُهَو 
ُسْلَطاٌن يُتََّبُع

]و ك أ[
َُ ٌل) [™et-tevekku] اَءتََّوكُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir nesneye söykenip dayanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َل ْيِء ِإَذا َتَحمَّ  َتَوكَّأَ َعَلى الشَّ
-Ya¡nî “Ona ağırlığını çöküp dayan َواْعَتَمَد
dı.” Ve nâkayı doğurmak burusu tutmak-
la feryâd eylemek ma¡nâsınadır, yukâlu: 
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ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَلْيِه َيَمُؤ َكَوَضَع َيَضُع  َوَمأَ 
َوْمًئا أَْي أََشاَر
اُء َُ ي ِ ve (hemzenin kesriyle) [™el-îmâ] اَإلأ

ِمَئُة -vez [tekmilet] َتْكِمَلٌة) [et-tevmi™et] اَءتَّوأ
ninde) َوْمٌء [vem™] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَ َتْوِمَئًة ِبَمْعَنى َوَمأَ  [™îmâ] ِإيَماٌء Ve أَْوَمأَ ِإَلْيِه ِإيَماًء َوَومَّ
ile ِإيَباٌء [îbâ™] beyninde olan fark ”و،ب،أ“ 
mâddesinde beyân olundu.

َواِمَئُة  Beliyye ve dâhiye [el-vâmi™et] اَءأ
ma¡nâsınadır; ve yukâlu: َذَهَب َثْوِبي َفَما أَْدِري 
َواِمَئَتُه أَْي َداِهَيَتُه الَِّتي َذَهَبْت ِبِه
َواَمأَُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muvâme™et] اَءأ
vezninde) ٌُمَوائََمة [muvâ™emet] ma¡nâsınadır 
ki muvâfakattır; yukâlu: أَْي ُفالًَنا  يَُواِمُئ   ُفالٌَن 
 ُمَوائََمٌة ve [muvâme™et] ُمَواَمأَةٌ Ve işbu يَُواِئُمُه
[muvâ™emet] lafzları her biri ma¡nâ-yı 
mezbûrda lügat-ı müstakilledir yâhûd 
maklûbedir.

اْلَهْيَئاِت ِمَن  َوَنْحِوه  اْلُمَتَربِِّع  ِن  اْلُمَتَمّكِ َهْيَئِة  َعَلى   َجاِلًسا 
الَُم ِلـْلَْكِل  اْلُمْسَتْدِعَيِة ِلَكْثَرِة الَْكِل َوَكاَن ُجُلوُسُه َعَلْيِه السَّ
ٍن َوَلْيَس اْلُمَراُد اْلَمْيَل  ُمْسَتْوِفًزا ُمْقِعًيا َغْيَر ُمَتَربٍِّع َوالَ ُمَتَمّكِ
 Sâhib-i Nihâye’nin َعَلى ِشّقٍ َكَما َيظُنُُّه َعَوامُّ الطََّلَبِة
ve Râπıb’ın tahkîki üzere işbu ِإتَِّكاٌء [ittikâ™] 
ve َتَوكٌُّؤ [tevekku™] mâddeleri ِوَكاٌء [vikâ™] 
mâddesinden ki kırbanın ağızı bağına de-
nir, me™hûzlardır, bir nesneye söykenip 
dayanmak gûyâ ki onunla bağlanmak gibi 
olur. Pes mantûk-ı hadîs budur ki “Ben 
ta¡âm ettiğim vaktte ekkâl cülûsu gibi üze-
rinde olduğum firâş ve kilime gereği gibi 
çöküp ittikâ ederek temekkün ve terab-
bu¡ hey™etleri üzere ku¡ûd eylemem, zîrâ 
Server-i enâm ¡aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm 
hazretleri ta¡âm için sofra-zîb-i ku¡ûd ol-
duklarında gûyâ ki hemân bir iki lokma 
tenâvül edip kıyâm eder vaz¡ında çömelip 
hafîfçe ku¡ûd ederler idi.” Mefhûm-ı şerîf, 
şiddet-i şereh ü iştihâ ve kesret-i eklden 
nehyi mutazammındır.

Mü™ellif der ki ba¡zı ¡avâm-ı talebe burada 
ittikâyı bir yanı üzere meyl ve i¡timâd ede-
rek oturmak ma¡nâsına zan ve haml eyle-
diler, lâkin murâd vech-i mezkûr üzere 
kırba ipiyle bağlanmış gibi oturduğu yere 
gereği gibi çöküp yerleşerek oturmaktır.

Şârih der ki ba¡zı talebenin ma¡nâ-yı 
mezbûre haml eylemeleri tıp kâ¡idesine 
nazar iledir, zîrâ bir taraf üzere meyl ve 
i¡timâd ederek ekl olunan ta¡âm mecrâdan 
sühûletle nüzûl eylemeyip ve mi¡dede 
hazmı henî™ olmadıktan sonra ba¡zı ¡ârıza 
tevellüdünü mûris olur. İntehâ.

]و م أ[
ُء َومأ  vâv’ın fethi ve mîm’in) [™el-vem] اَءأ
sükûnuyla) Bir kimseye bir mâddeyi 
tefhîm için kavlen yâ fi¡len işâret eylemek 
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ِبيَتاُء ve (vezninde [sîrâf] ِسيَراٌف) [™el-hîtâ] اَءأ
َيأُ ِبتأ  ِعْثَيٌر tâ’nın takdîmiyle) [™el-hitye] اَءأ
[¡i&yer] vezninde) ve

َيأَُة ِبتأ -veznin [i&yeret¡] ِعْثَيَرةٌ) [el-hitye™et] اَءأ
de) ve

أَُة َبتأ  (vezninde [hed™et] َهْدأَةٌ) [el-het™et] اَءأ
Geceden bir vakte denir; yukâlu: ِمَن  َمَضى 
َوِهْتَيأٌ َوِهيَتاٌء  َوَهِتيٌئ  َوِهَتاٌء  َوَهِتٌئ  َويُْكَسُر  َهْتٌء   اللَّْيِل 
َوِهْتَيأَةٌ َوَهْتأَةٌ أَْي َوْقٌت
َبَتأُ ve (fethateynle) [™el-hete] اَءأ

ُبُتوُء  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™el-hutû] اَءأ
Yırtığa denir ki ismlerdir; yukâlu: ِفي اْلِقْرَبِة 
 Ve َهَتأٌ َوُهُتوٌء أَْي َشقٌّ َوَخْرٌق
ٌ  Bel eğilip iki kat (fethateynle) [™hete] َهَتأ
olmak ma¡nâsınadır, gerek pîrlikten ve ge-
rek ¡illetten olsun; yukâlu: ُجُل َهَتًئا ِمَن  َهِتَئ الرَّ
اِبِع ِإَذا اْنَحَنى اْلَباِب الرَّ
َتأُ َهأ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [™el-ehte] اَألأ
Kambura denir, أَْحَدُب [a√deb] ma¡nâsına.

]هـ ج أ[
ُء  hâ’nın fethi ve cîm’in) [™el-hec] اَءأَبجأ
sükûnuyla) ve

ُبُبوُء  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™el-hucû] اَءأ
Açlık sâkin olmak ma¡nâsınadır ki murâd, 
cüz™î ve küllî doymaktır; yukâlu: َهَجأَ ُجوُعُه 
َوَذَهَب َسَكَن  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َوُهُجوًءا   Ve َهْجًئا 
ekl-i ta¡âm eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve batnı tulum gibi ta¡âmla َهَجأَ الطََّعاَم ِإَذا أََكَلُه
doldurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْطَنُه  َهَجأَ 
َمـَلَُه  Ve davarı kendi başına otlamak أَْي 
için boşlayıp âzâd eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َها ِلَتْرَعى َهَجأَ اِلِبَل أَْي َكفَّ
َباُء هأ ِ  (hemzenin kesriyle) [™el-ihcâ] اَإلأ
Bu dahi davarı otlamak için boşlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َها ِلَتْرَعى  أَْهَجأَ اِلِبَل ِإَذا َكفَّ
Ve açlığı gidermek ma¡nâsınadır ki do-
yurmaktan ¡ibârettir; yukâlu: أَْي ُجوَعُه   أَْهَجأَ 

FASLU’L-HÂ™ 
)َفْصُل اْلَهاِء(

]هـ أ هـ أ[
َباُء ِبئأ  (vezninde [zilzâl] ِزْلَزاٌل) [™el-hi™hâ] اَءأ
ve

َبأأَهاُء -veznin [selsâl] َسْلَساٌل) [™el-he™hâ] اَءأ
de) Deveyi ِهْئ  diyerek ¡alef yemeğe ِهْئ 
çağırmak, ¡alâ-kavlin َهْأ  diye zecr ve َهْأ 
âzâr ile sürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََهْأَهأ 
 ِباِلِبِل ِهْئَهاًء َوَهْأَهاًء ِإَذا َدَعاَها ِلْلَعَلِف َفَقاَل ِهْئ ِهْئ أَْو
َهْأ َهْأ  َفَقاَل   Ve pek gülmek, kahkaha َزَجَرَها 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َقْهَقَه َهْأَهأَ الرَّ
 (hâ’nın kesriyle ve meddiyle) [™el-hî] اَءأِبيُء
Ma¡nâ-yı evvelden ismdir.
َبأأَهأُ ve (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [™el-he™he] اَءأ

َبأأَهاُء  (vezninde [selsâl] َسْلَساٌل) [™el-he™hâ] اَءأ
Şiddetle gülen kimseye denir; yukâlu: َرُجٌل 
اٌك ُمَقْهِقٌه َهْأَهأٌ َوَهْأَهاٌء أَْي َضحَّ

]هـ ب أ[
ُء  hâ’nın fethi ve bâ’nın) [™el-Heb] اَءأَبجأ
sükûnuyla) ¡Arabdan bir cemâ¡at adıdır.

]هـ ت أ[
ُء -hâ’nın fethi ve tâ) [™el-hete] اَءأَبتأ
yı fevkiyyenin sükûnuyla) Vurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َهَتأَُه َهْتًئا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث 
ِإَذا َضَرَبُه

َُ ٌل) [™et-tehettu] اَءتََّبتُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir nesne eskiyip pâre pâre olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَهتَّأَ الثَّْوُب ِإَذا َتَقطََّع َوَبِلَي
ُء  hâ’nın fethi ve kesri ve) [™el-het] اءأَبتأ
tâ’nın sükûnuyla) ve

َبِتيُء ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™el-hetî] اَءأ

ِبَتاُء ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [™el-hitâ] اَءأ

ِيُء ِبتأ ve (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [™el-hityi] اَءأ
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 ma¡nâsına. Ve bir kimsenin أَْسَكَن َعَناُه َوَنَصَبُه
belini büküp kambur kılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْجَنأَُه أَْي  ْرُب  الضَّ أَِو  اْلِكَبُر   Ve bir أَْهَدأَُه 
kimsenin omuzlarını ُأَْهَدأ [ehde™] eylemek 
ma¡nâsınadır, ke-mâ se-yuzkeru; yukâlu: 
أَْهَدأَ اهللُ َمْنِكَبُه أَْي َجَعَلُه أَْهَدأَ
ُء َأ ُب  hâ’nın zammı ve dâl’ın) [™el-hud] اَءأ
sükûnuyla) ve

ُء َأ َب ve (hâ’nın fethiyle) [™el-hed] اَءأ

أَُة َأ َب  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [el-hed™et] اَءأ
ve

يُء َِ َب ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™el-hedî] اَءأ
أُ ََ بأ َُ -veznin [mesken] َمْسَكٌن) [™el-mehde] اَءأ
de) ve

وُء َُ ُب -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™el-hudû] اَءأ
de) Sükûn u ârâm ma¡nâsına ismlerdir, 
ba¡dehu gecenin ya¡nî gece içre halkın 
bi’l-cümle uykuya varıp sît ve sedâları 
munkatı¡ olmalarıyla sâkin ve ârâm bul-
dukları vaktte ve hâlette isti¡mâl olun-
muştur; ve minhu tekûlu: ُهْدٍء َبْعَد  ُفالٌَن   أََتاَنا 
ِحيَن أَْي  َوُهُدوٍء  َوَمْهَدٍإ  َوَهِديٍء  َوَهْدأٍَة  َوَهْدٍء  اللَّْيِل   ِمَن 
ْجُل  [™hed] َهْدٌء Ve ba¡zılar dedi ki َهَدأَ اللَّْيُل َوالّرِ
ve sâ™iri, gecenin evvelinden sülsüne ka-
dar zamâna ıtlâk olunur ki gecenin ibtidâ-i 
sükûnudur. Ve 

ٌء َأ  lafzında lügattir [hedy] َهْدٌي [™hed] َه
ki sîret ve haslet ve meniş ma¡nâsınadır; 
sükûn ma¡nâsından me™hûzdur.

أَةٌ َأ ) [Hed™et] َه  vezninde) ‰â™if [temret] َتْمَرةٌ
bile Mekke-i mu¡a@@ame beyninde bir 
mevzi¡ adıdır. Ve Merru’@-@ahrân nâm 
mahallin yukarı tarafında bir karye adıdır; 
nisbetlerinde ٌَّهَدِوي [Hedeviyy] denir, ٌَّعَرِبي 
[¡Arabiyy] vezninde gayr-i kıyâs üzere.

Şârih der ki kıyâsa muhâlefeti iki vech-
ledir, biri dâl’ın tahrîki ve birisi hemze-

 Ve bir kimsenin hakkını edâ eylemek أَْذَهَبُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: اُه ِإَلْيِه ُه أَْي أَدَّ  Ve أَْهَجأَ َحقَّ
it¡âm eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْهَجأَُه 
ْيَء ِإَذا أَْطَعَمُه ِإيَّاُه الشَّ
َبَبأُ  Ziyâdesiyle (fethateynle) [™el-hece] اَءأ
acıkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َهِجَئ 
اِبِع ِإَذا اْلَتَهَب ُجوُعُه  Ve َهَجًئا ِمَن اْلَباِب الرَّ
ٌ  Şol nesneye denir ki sen ona [™hece] َهَبأ
mukârin ve mülâbis iken o senden munka-
tı¡ ve zâ™il ola, civânlık zamânı gibi.

ُبَبأَُة  ُهَمَزةٌ hâ’nın zammıyla) [el-huce™et] اَءأ
[humezet] vezninde) Ahmak ve nâdân 
kimseye denir.

َُ ٌل) [™et-teheccu] اَءتََّببُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ي  lafzında lügattir ki hurûf-ı hecâyı َتَهّجِ
ta¡dâd ve telaffuz eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اُه أَ اْلَحْرَف ِبَمْعَنى َتَهجَّ َتَهجَّ

]هـ د أ[
ُء َأ َب  hâ’nın fethi ve dâl’ın) [™el-hed] اءأ
sükûnuyla) ve

وُء َُ ُب  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™el-hudû] اءأ
Hareket ve cereyân üzere olan nesne di-
nip sükûn u ârâm bulmak ma¡nâsınadır, 
ses ve yel ve su makûlesinin dinmesi gibi; 
yukâlu: الثَّاِلِث اْلَباِب  ِمَن  َوُهُدوًءا  َهْدًءا  ْيُء  الشَّ  َهَدأَ 
َسَكَن  Ve bir mahalde ikâmet eylemek ِإَذا 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: ََهَدأ 
َقاَم ِإَذا   Ve ölmek ma¡nâsına isti¡mâl ِباْلَمَكاِن 
olunur ki sükûn-ı ebedîdir; yukâlu: َهَدأَ ُفالٌَن 
ِإَذا َماَت
اُء ََ هأ ِ -Ha (hemzenin kesriyle) [™el-ihdâ] اَإلأ
reket üzere olan nesneyi dindirip sâkin 
kılmak ma¡nâsınadır; tekûlu: ْنُتُه  أَْهَدْأتُُه أَْي َسكَّ
Ve ¡Arablar ”Filânın mübtelâ olduğu derd 
ve mihnetini Hak ta¡âlâ def¡ ve teskîn ey-
lemeyip dâ™imâ muztarib ve mu¡azzeb 
eyleye” diyecek yerde; ُالَ أَْهَدأَُه اهلل derler; َال 
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]هـ ذ أ[
ُء َبذأ  hâ’nın fethi ve zâl-ı) [™≠el-he] اءأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Bir nesneyi be-
gâyet çabuk kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيَء َهْذًءا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َقَطَعُه َقْطًعا أَْوَحى  َهَذأَ الشَّ
 (teşdîd-i ≠âl’le) [≠≠he] َهذٌّ Ve أَْي أَْسَرَع ِمَن اْلَهّذِ
sür¡atle kesmek ma¡nâsınadır; lâkin َهْذٌء 
[he≠™] kelimesinin mefhûmu ondan eblag-
dır. Ve 

ٌء  ;Helâk eylemek ma¡nâsınadır [™≠he] َهذأ
yukâlu: أََباَرُهْم أَْي  اْلَعُدوَّ  -Ve bir kimse َهَذأَ 
ye mekrûh ve nâ-sezâ kelâm işittirmek 
ma¡nâsınadır, gerek gıyâbında ve gerek 
huzûrunda olsun; yukâlu: ُفالًَنا أَْي أَْسَمَعُه  َهَذأَ 
َيْكَرُه -Ve bir nesne sapır sapır düşüp dö َما 
külmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اِلِبُل  َهَذأَِت 
-Ya¡nî “Develer yolda ifrât-ı nâ أَْي َتَساَقَطْت
tüvânlıklarından dermânde olup esmâr-ı 
resîde gibi sapır sapır dökülüp kaldılar.”
َبَذأُ  Helâk olmak (fethateynle) [™el-he≠e] اَءأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َهَذئًا  اْلَبْرِد  ِمَن   َهِذَئ 
اِبِع ِإَذا َهَلَك اْلَباِب الرَّ
ُؤ ٌل) [™et-tehe≠≠u] اَءتََّبذُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bedende yara azıp tebâh olmakla et-
leri pâre pâre olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَِت اْلُقْرَحُة ِإَذا َفَسَدْت َوَتَقطََّعْت َتَهذَّ
أَُة َبذأ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [el-hez™et] اَءأ
Ekincilerin çapa ta¡bîr ettikleri âlete denir; 
.ma¡nâsına [mis√ât] ِمْسَحاةٌ

]هـ ر أ[
ُء َأ َب  hâ’nın fethi ve râ’nın) [™el-her] اَءأ
sükûnuyla) Fuhş ve kabîh kelimâtı çok 
söylemek, ¡alâ-kavlin hatâ ve galat sözle-
ri çok söylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََهَرأ 
ُجُل َهْرًءا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أَْكَثَر اْلَخَنا أَِو اْلَخَطأَ  Ve الرَّ

ٌء َأ  ve [™her] َه

اَءةٌ ََ  (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [hirâ™et] ِه

nin vâv’a inkılâbıdır. Ve Nihâye’de ve 
Nibrâs’ta ¡Usfân ile Mekke beyninde vâki¡ 
olmak üzere mersûmdur.

أَُة َأ ِب  Medâr-ı (hâ’nın kesriyle) [el-hid™et] اَءأ
ârâm ve sükûn olacak nesneye denir. Bu 
¡alâka ile sedd-i ramak eyleyecek kût ve 
gıdâda isti¡mâl olunur; yukâlu: َما َلُه ِهْدأَُة َلْيَلٍة 
أَْي ُقوتَُها
أُ ََ َب  Yağrını büğrü (fethateynle) [™el-hede] اَءأ
olup göğüse doğru düşük olmak vechiyle 
kamburlanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َهِدَئ 
َجِنَئ ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َهَدئًا  ُجُل   Ve devenin الرَّ
yük sıkletinden hörgücü yasılıp küçüklen-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َهِدَئ اْلَبِعيُر ِإَذا َصُغَر 
َسَناُمُه ِمْن َكْثَرِة اْلَحْمِل
أَُة ََ َب -Bir gûne ye (fetehâtla) [el-hede™et] اَءأ
lip seğirtmeğe denir.
أُ ََ َهأ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [™el-ehde] اَألأ
Yağrınısı göğüse doğru düşük olan kam-
bura denir. Ve şol omuza denir ki yukarısı 
ya¡nî omuz başları şişkin ve kaba olmakla 
kalkık olup ve boyun sinirleri gevşek ve 
sölpük olmakla göğüse doğru düşkün ola.

اَءُة ََّ ُب اَنٌة) [el-huddâ™et] اَءأ -vez [rummânet] ُرمَّ
ninde) İnce belli, yapısı arıksı erkek ata 
denir; kısrağa ıtlâk olunmaz.

ئَُة َِ
َبيأ ُُ  mîm’in zammı ve) [el-muheydi™et] اَءأ

hâ’nın fethi ve dâl’ın kesriyle) Bir kimse-
nin bulunduğu ya¡nî mütekeyyif olduğu 
şîve ve hâlete ıtlâk olunur, sükûn u ârâm 
ma¡nâsından me™hûzdur; tekûlu: َعَلى  َتَرْكُتُه 
َعَلْيَها َكاَن  الَِّتي  َحاِلِه  َعَلى  أَْي   َمْهَدأَةٌ ,Ve bu ُمَهْيِدئَِتِه 
[mehde™et] kelimesinden musaggardır.

آُء َأ َب  (vezninde [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-hed™â] اَءأ
Şol nâkaya denir ki yük sıkletinden hör-
gücü basılıp küçülmüş ola.
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yukâlu: أَْو َيْقُتُلُه  َكاَد  َحتَّى  َعَلْيِه  اْشَتدَّ  ِإَذا  اْلَبْرُد   أَْهَرأَُه 
 Ve eti gereği gibi pişirip yepritmek َقَتَلُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َطَبَخُه ِإَذا  اللَّْحَم   أَْهَرأَ 
َخ َيَتَفسَّ -Ve soğuklamak ve soğuğa do َحتَّى 
kunmak ve üşümek ma¡nâsınadır; tekûlu: 
-Ve bunun mutazammın oldu أَْهَرْأَنا أَْي أَْبَرْدَنا
ğu bürûdet akşam vaktine yâhûd hazîrân 
ve temmûz aylarında evâhir-i nehârda 
tahaddüs eden bürûdete mahsûstur ki o 
hengâmlarda serinlik olmakla medâr-ı te-
neffüs ve istirâhat olur. Ve 

اٌء ََ هأ ٌِ  [ihrâ™] Katl eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقَتَلُه ِإَذا  ُفالًَنا   Ve çok hatâ ve أَْهَرأَ 
nâ-savâb kelimât eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْهَرأَ اْلَكالََم أَْي أَْكَثَر َوَلْم يُِصْب
ئَُة َِ -vez [tekmilet] َتْكِمَلٌة) [et-tehri™et] اَءتَّبأ
ninde) Bu dahi eti gereği gibi pişirip yep-
ritmek ma¡nâsınadır ki müherrâ kılmak 
ta¡bîr olunur; yukâlu: أَ اللَّْحَم َتْهِرئًَة ِإَذا أَْنَضَجُه  َهرَّ
َخ َحتَّى َيَتَفسَّ
ُؤ َُّ ٌل) [™et-teherru] اَءتََّب -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Et ziyâdesiyle pişip müherrâ olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َأ أَ اللَّْحَم َفَتَهرَّ َهرَّ
وُء َُ بأ َُ -vez [ma…tûl] َمْقُتوٌل) [™el-mehrû] اَءأ
ninde) Berdin yâhûd harrin şiddet ve 
te™sîrinden helâk olan kimseye denir; 
yukâlu: اْلِبَناِء َعَلى  َواْلَقْوُم  اْلَمَواِشي  أَِي  اْلَماُل   ُهِرَئ 
أَِو اْلَبْرُد  َقَتَلُهُم  ِإَذا  َمْهُروُؤوَن  َفُهْم  َكُعِنَي   ِلْلَمْجُهوِل 

-Bunu Cevherî kendi dest-i hattıy اْلَحرُّ
la kitâbında َسِمَع [semi¡a] vezninde ola-
rak binâ-i ma¡lûm üzere zabt eylemekle 
irtikâb-ı tashîf eylemiştir.

Şârih der ki َمْهُروُؤوَن  kavli, binâ-i َفُهْم 
mechûl üzere olmağa dâll olmakla َكـَسِمَع 
kavli tugyân-ı kalem olmak zâhirdir.

]هـ ز أ[
ُء ْأ ُب  ha’nın zammı ve zâ-yı) [™el-huz] اَءأ

Soğuk, pek serd ve şedîd olmakla insânı 
yâ hayvânı üşütüp helâk edeyazmak, 
¡alâ-kavlin helâk eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَمْزبُوِر اْلَباِب  ِمَن  َوِهَراَءًة  َهْرًءا  اْلَبْرُد   َهَرأَُه 
َقَتَلُه أَْو  َيْقُتُله  َكاَد  َحتَّى  َعَلْيِه  اْشَتدَّ   Ve yel pek ِإَذا 
bârid ve mü™essir esmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: يُح ِإَذا اْشَتدَّ َبْرُدَها  Ve eti gereği َهَرأَِت الّرِ
gibi nuzc bulunca pişirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َهَرأَ اللَّْحَم أَْي أَْنَضَجُه Ve 

ٌء َأ  ve [™her] َه

ٌء َأ  ve (hâ’nın zammıyla) [™hur] ُه

وٌء َُ  Et (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™hurû] ُه
gereği gibi pişip yeprimek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َوُهُروًءا  َوُهْرًءا  َهْرًءا  اللَّْحُم   َهِرَئ 
َخ اِبِع ِإَذا َنِضَج َحتَّى َيَتَفسَّ الرَّ
اُء ََ ُب  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [™el-hurâ] اَءأ
Çok söze denir, mantık-ı kesîr ma¡nâsına, 
¡alâ-kavlin fâsid ve bî-nizâm ve perîşân 
söze denir, hezeyân-ı mahmûm ve 
türrehât-ı mecnûn gibi; yukâlu: َما َهَذا اْلُهَراُء 
 Ve çok sözlü أَِي اْلَمْنِطُق اْلَكِثيُر أَْو اْلَفاِسُد الَ ِنَظاَم َلُه
yâve-gûy ve herze-suhan kimseye denir.
أُ ََ ُب  Bu (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [™el-hure] اَءأ
dahi yanşak ve herze-kelâm ozana denir, 
yukâlu: اُء َرُجٌل ُهَراٌء َوُهَرأٌ أَِي اْلَكِثيُر اْلَكالَِم اْلَهذَّ
اُء ََ ِب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [™el-hirâ] اَءأ
Hurde hurmâ fidanlarına denir ki kökten 
sürüp çıkalar, fâsid olduğundan kat¡ eder-
ler. Ve 

اٌء ََ  Bir şeytân ismidir ki rü™yâ-yı [™Hirâ] ِه
kabîha ve ahlâm-ı fâside tasvîr ve tahyîli 
zımnında nüfûs üzere musallittir; adgâs-ı 
ahlâm onun irâ™etiyledir.

اُء ََ هأ ِ  (hemzenin kesriyle) [™el-ihrâ] اَإلأ
İnsâna yâ hayvâna soğuk ziyâdesiyle te™sîr 
eylemekle helâk olmak kertesine vardır-
mak yâhûd helâk eylemek ma¡nâsınadır; 
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اْلَبْرِد ِة   Ve merkûb, râkibini pek sür¡atle ِشدَّ
götürüp gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْهَزأَْت ِبِه َناَقُتُه أَْي أَْسَرَعْت ِبِه

]هـ م أ[
ُء ِبمأ  hâ’nın kesri ve mîm’in) [™el-him] اَءأ
sükûnuyla) Köhne libâsa denir, sevb-i ha-
lak ma¡nâsına. Cem¡i أَْهَماٌء [ehmâ™] gelir, 
.gibi [a√zâb] أَْحَزاٌب ve [izb√] ِحْزٌب

ُء َبمأ  hâ’nın fethi ve mîm’in) [™el-hem] اَءأ
sükûnuyla) Libâsı eskitip yepritmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َهَمأَ الثَّْوَب َهْمًئا ِمَن اْلَباِب 
الثَّاِلِث ِإَذا َخَرَقُه َوأَْبالَُه
اُء َُ هأ ِ  َهْمٌء (hemzenin kesriyle) [™el-ihmâ] اَإلأ
[hem™] ma¡nâsınadır; 

اُء َُ ِب نأ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [™el-inhimâ] اَإلأ
de) ve

َُ ُُّ َب ٌل) [™et-tehemmu] اَءتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Ma¡nâ-yı mezbûrdan mutâvi¡lerdir, 
esvâb eskiyip yeprimek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَ أَْي َبِلَي َوَتَقطََّع أَْهَمأَ الثَّْوَب َفاْنَهَمأَ َوَتَهمَّ

]هـ ن أ[
َبِنيُئ ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [™el-henî] اَءأ
َنأُ بأ َُ -vez [meşreb] َمْشَرٌب) [™el-mehne] اَءأ
ninde) Bî-renc ü meşakkat hâsıl olup 
sühûletle dest-res olunan şey™e denir; 
yukâlu: ٍة  Ve َشْيٌء َهِنيٌء َوَمْهَنأٌ َوُهَو َما أََتاَك ِبالَ َمَشقَّ

 Sühûletle mi¡deye vâsıl olup [™henî] َهِنيٌء
¡ale’l-fevr hazm olan ta¡âm-ı hoş-güvâra 
denir; yukâlu: َطَعاٌم َهِنيٌء أَْي َساِئٌغ
Mütercim der ki ekl ü şürb eden kim-
seye َمِريًئا  kavli ki [henî™en merî™en] َهِنيًئا 
nasbla du¡âdır, Fârisîde guvârâ bâdâ 
ma¡nâsınadır; ya¡nî birisi zahmetsiz âsân 
vechile hazm ve istimrâ™ olup gıdâ™iyyetle 
bedel mâ-yetehallel olan ta¡âm ve birisi 
kezâlik sinip hazm olmak hâssası kendide 

mu¡cemenin sükûnuyla) ve
أُ َْ َب ve (fethateynle) [™el-heze] اَءأ

وُء ُْ ُب ve (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [™el-huzû] اَءأ

أَُة َْ بأ َُ  mîm’in ve zâ’nın) [el-mehze™et] اَءأ
fethiyle) Hezl ve sühriyyet eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َهَزأَ ِمْنُه َوَهَزأَ ِبِه َوَهِزَئ ِمْنُه 
اِبِع  َوِبِه ُهْزًءا َوَهَزئًا َوُهُزوًءا َوَمْهَزأًَة ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َوالرَّ
ِإَذا َسِخَر ِمْنُه
ُؤ ُّْ ٌل) [™et-tehezzu] اَءتََّب -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

اُء َْ ِتبأ اأ ِ  Bunlar da bir kimseyi [™el-istihzâ] اَإلأ
hezl edip maskaralığa almak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَ ِبِه َواْسَتْهَزأَ ِبِه ِبَمْعَنى َهَزأَ ِبِه َتَهزَّ
أَُة ْأ ُب  hâ’nın zammı ve zâ’nın) [el-huz™et] اَءأ
sükûnuyla) Şol kimsedir ki herkes sakalı-
na gülüp kendisini zevklenip hezl ü istihzâ 
edeler, kaşmer ta¡bîr olunur.

أَُة َْ ُب  ُهَمَزةٌ hâ’nın zammıyla) [el-huze™et] اَءأ
[humezet] vezninde) Halkı dâ™imâ mas-
karalığa alıp hezl ü istihzâ eden kimseye 
denir; yukâlu: ِمْنُه يُْهَزأُ  أَْي  ّمِ  ِبالضَّ ُهْزأَةٌ   ve َرُجٌل 
yukâlu: َرُجٌل ُهَزأَةٌ َكُهَمَزٍة أَْي َيْهَزأُ ِبالنَّاِس
ُء ْأ َب  hâ’nın fethi ve zâ’nın) [™el-hez] اَءأ
sükûnuyla) Kırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َكَسَرُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َهْزًءا  -Ve bir kim َهَزأَُه 
seyi yâ bir hayvânı üşütüp helâk eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَتَلَها ِإَذا  ِإِبَلُه   َهَزأَ 
 Ve bindiği merkûbu tahrîk eylemek ِباْلَبْرِد
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَها  Ve َهَزأَ َراِحَلَتُه ِإَذا َحرَّ
ölmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َهَزأَ َزْيٌد ِإَذا َماَت
أُ َْ َب -Bu dahi öl (fethateynle) [™el-heze] اَءأ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َهِزَئ َزْيٌد ِإَذا َماَت
اُء َْ هأ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [™el-ihzâ] اَإلأ
adamı yâhûd bir hayvânı üşüttürüp helâk 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِإِبَلُه   أَْهَزأَ 
ِباْلَبْرِد  Ve berd-i şedîde dâhil olmak َقَتَلَها 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي َدَخَل  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أَْهَزأَ 



َبَنأُ 264اَءأ BÂBU’L-HEMZE

 َهنَُؤ َهَناَءًة َوَهَنأًَة َوَهْنًئا ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َصاَر َهِنيًئا
Pes ma¡nâ-yı evvel ile bunun beynin-
de fark vardır, zîrâ ma¡nâ-yı evvel ta¡âm 
hoş-güvâr olmakla bedene sinip mizâca 
yaramak ve bu, ta¡âm sinici ve hazm ol-
mak şânından olucu hoş-güvâr olmak 
ma¡nâsınadır.

ُء َبنأ  hâ’nın fethi ve nûn’un) [™el-hen] اَءأ
sükûnuyla) Tebrîk ve istis¡âd ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur ki kutlulamak ta¡bîr olu-
nur. Ma¡nâ-yı merkûmdan me™hûzdur; 
yukâlu: َلُه َقاَل  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َهْنًئا  ِبالَْمِر   َهَنأَُه 
”.Ya¡nî “Sana henî™ ve mes¡ûd olsun ِلَيْهِنْئَك

Şârih der ki ¡Arablar ta¡ziye hilâfında ya¡nî 
bir nesne renc ü ta¡absız olup hakkına hayr 
u menfa¡ati müstevcib olsun diye tebrîk ve 
istis¡âd makâmında ِلَيْهِنْئَك derler hemzenin 
cezmiyle ve ِلَيْهِنيَك derler yâ-yı sâkine ile; 
 demezler nûn’un kesriyle. İntehâ. Ve ِلَيْهِنَك

ٌء  ;İt¡âm eylemek ma¡nâsınadır [™hen] َهنأ
yukâlu: ِل َوالثَّاِني أَْي أَْطَعَمُه  َهَنأَُه َهْنًئا ِمَن اْلَباِب الَوَّ
Ve vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  َهَنأَُه 
 Ve أَْعَطاُه

ٌء  ve (vezninde [¡men] َمْنٌع) [™hen] َهنأ

ٌء  ve (vezninde [ilm¡] ِعْلٌم) [™hin] ِهنأ

 (vezninde [kerâmet] َكَراَمٌة) [henâ™et] َهَناَءةٌ
Ta¡âmı ıslâh edip vücûda yarar tertîb ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َهْنًئا الطََّعاَم   َهَنأَ 
 Ve َوَهَنًئا َوَهَناَءًة ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أَْصَلَحُه

ٌء  Deveyi (vezninde [¡men] َمْنٌع) [™hen] َهنأ
katranla yağlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإَذا ِل  َوالَوَّ َوالثَّاِني  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َهْنًئا  ِبَل  اْلِ  َهَنأَ 
 ;Ve yardım etmek ma¡nâsınadır َطالََها ِباْلِهَناِء
yukâlu: َهَنأَ ُفالًَنا ِإَذا َنَصَرُه
ِنَئُة -veznin [tekmilet] َتْكِمَلٌة) [et-tehni™et] اَءتَّبأ
de) ve

ِنيُء  (vezninde [tekmîl] َتْكِميٌل) [™et-tehnî] اَءتَّبأ

mevcûd olan idâmdan ¡ibârettir. Hülâsa 
ekl ü şürb eylediğin, mi¡dende hazm ol-
muş ola ve gıdâ ve devâ olup bedenine 
sinip vücûduna mâdde-i ¡âfiyet ola de-
mektir. Niteki şâ¡irin ُه ُكلُّ َمِريًئا  -dedi ُكلٌّ َهِنيًئا 
ği mısrâ¡-ı cinâsîde zâhirdir. Ve işbu َهِنيٌء 
[henî™] kelimesi ¡inde’l-mü™ellif fa¡îl bi-
ma¡nâ mef¡ûl olup mecâz-ı evlâ kabîlinden 
olur ve bi-ma¡nâ fâ¡il olmak dahi câ™izdir. 
Ve ¡inde’l-Muberred masdardır, zîrâ ba¡zı 
masdardan sıfât inâbe ederler ve ¡inde’l-
ekser mültezimü’l-izmâr olan ¡âmilinden 
hâl-i mü™ekkededir. İntehâ.
َبَنأُ ve (fethateynle) [™el-hene] اَءأ

َبَناَءُة -veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-henâ™et] اَءأ
de) Bir nesne bî-renc ü zahmet hâsıl ve 
müyesser olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َهِنَئ 
اِبِع َواْلَخاِمِس ِإَذا ْيُء َوَهنَُؤ َهَنًئا َوَهَناَءًة ِمَن اْلَباِب الرَّ  الشَّ
ٍة أََتى ِبالَ َمَشقَّ
ُء ِبنأ  hâ’nın kesri ve nûn’un) [™el-hin] اَءأ
sükûnuyla) ve

ُء َبنأ ve (vezninde [¡men] َمْنٌع) [™el-hen] اَءأ

َبَناُء  (vezninde [selâm] َسالٌَم) [™el-henâ] اَءأ
Ta¡âm, hoş-güvâr olup vücûda yara-
mak ma¡nâsınadır; tekûlu: ََوَهَنأ الطََّعاُم   َهَنأَِنَي 
َوَهْنًئا ِهْنًئا  ّمِ  ِبالضَّ َوَيْهنُُؤ  ِباْلَكْسِر  َوَيْهِنُئ  ِباْلَفْتِح  َيْهَنأُ   ِلي 
 َوَهَناًء ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َوالثَّاِني َواْلَخاِمِس ِإَذا َصاَر َهِنيًئا
Ve ta¡âmı hazm ettirmek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َهَنأَْتِنيِه اْلَعاِفَيُة Ya¡nî “Mizâcımda olan 
sıhhat ve ¡âfiyet sebebiyle olan kuvvet 
bana yediğim ta¡âmı hazm ettirdi.”

َبَناَءُة -veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-henâ™et] اَءأ
de) ve

َبَنأَُة (vezninde [acelet¡] َعَجَلٌة) [el-hene™et] اَءأ

ُء َبنأ -veznin [arb∂] َضْرٌب) [™el-hen] اَءأ
de) Ta¡âm ve şarâb hoş-güvâr olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَلَقْد َهِنيًئا  الطََّعاُم  َكاَن   َما 
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َباِنُئ  Hâdim ve hizmet-kâr [™el-hâni] اءأ
ma¡nâsınadır. İbn E&îr’in beyânına göre 
-laf [™hen] َهْنٌء ma¡nâsına olan [™i¡†â] ِإْعَطاٌء
zından me™hûzdur; gûyâ ki mahdûmuna 
nefsini i¡tâ eylemiştir

َهاِنئب  İmâm ¡Alî [™Umm Hâni] أُمُّ 
kerremallâhu vechehu hazretlerinin kız 
karındaşları künyesidir; Ebû ‰âlib’in kı-
zıdır, ismi Fâ«ite’dir.
َبنَّأُ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [™el-Muhenne] اَءأ
vezninde) Bir recül adıdır.

َناُء ِتبأ اأ ِ  Yardım istemek [™el-istihnâ] اَإلأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَِياْسَتْنَصَرُه  Ve ِإْسَتْهَنأَُه 
¡atiyye istemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْسَتْهَنأَُه أَِياْسَتْعَطاُه
ِتَناُء هأ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [™el-ihtinâ] اَإلأ
Devâbb ve mevâşîyi takayyüd ve tîmâr ile 
ıslâh eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َِإْهَتَنأ 
َماَلُه أَْي أَْصَلَحُه
َبِنيُء  [™el-Merî] اْلَمِريُء ve [™el-Henî] اَءأ
 Ra……a türâbında (vezninde [emîr] أَِميٌر)
iki nehrlerdir; mülûk-i Mervâniyyeden 
Hişâm b. ¡Abdulmelik hafr ettirmiştir.

َئُة ُبَنيأ -Musaggar bünyesiy [el-huney™et] اَءأ
le ki İmâm Bu«ârî ~a√î√’inde ya¡nî أَنَُّه“ 
ُهَنْيَئًة”  hadîsinde resm-i mersûm üzere أََقاَم 
mersûm ve şey™-i yesîr ile müfesserdir. 
Bunda savâb olan bi-gayri hemzin olmak-
tır, zîrâ ِهْنٌو [hinv] lafzının musaggarıdır 
ki şey™ ma¡nâsınadır; bu cihetle mu¡tel ol-
makla ِهْنٌو [hinv] mâddesinde zikr olunur 
inşâ™allâhu ta¡âlâ.

]هـ و أ[
ُء َبوأ  hâ’nın fethi ve vâv’ın) [™el-hev] اَءأ
sükûnuyla) Bir kimse zâtında ¡âlî-himmet 
olmakla esbâbına teşebbüsle sa¡y ederek 
nefsini merâtib-i ¡âliyeye iblâg ve is¡âd 

Tebrîk ve istis¡âd eylemek ma¡nâsınadır ki 
ta¡ziye mukâbilidir; yukâlu: َوَتْهِنيًئا َتْهِنَئًة   َهنَّأَُه 
اُه -Mü™ellif bunu gerçi tekrâr eylemiş ِضدُّ َعزَّ
tir, lâkin kavl-i evvel meselâ ekl-i ta¡âm 
eden kimseye ِلَيْهِنْئَك Ya¡nî “Sana ta¡âm 
henî™ ve güvârâ olsun” diye du¡âya haml 
olunmakla tegâyür i¡tibârı mümkindir.

َناُء هأ ِ -Ver (hemzenin kesriyle) [™el-ihnâ] اَإلأ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْهَنأَُه أَْي أَْعَطاُه
ِبَناُء  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [™el-hinâ] اَءأ
Katrana denir. Ve hurmâ salkımına yâhûd 
çöpüne denir; ِإَهاٌن [ihân] kelimesiyle 
mürâdiftir.

ُء ِبنأ -İsmdir, de (hâ’nın kesriyle) [™el-hin] اَءأ
veyi katranla yağlamak hâletine denir. Ve 
vergiye denir, ¡atâ ma¡nâsına. Ve geceden 
bir mikdâra ve bir bölüğe denir; yukâlu: 
َمَضى ِهْنٌء ِمَن اللَّْيِل أَْي َطاِئَفٌة ِمْنُه
َبَنأُ ve (fethateynle) [™el-hene] اَءأ

ُء َبنأ -Da (vezninde [¡men] َمْنٌع) [™el-hen] اَءأ
var, dil-hvâhı üzere bir mikdârca otluk 
bulup lâkin kalîl olmakla ondan şiba¡ ve 
gınâ hâsıl olmayıp henüz istekli kalmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَهْنًئا َهَنًئا  اْلَماِشَيُة   َهِنَئِت 
ِمْنُه َتْشَبْع  اْلَبْقِل َوَلْم   Ve şâd ve ِإَذا أََصاَبْت َحظًّا ِمَن 
mesrûr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َهِنَئ ِبِه 
-Ve ta¡âm latîf ve hoş-güvâr olmak ِإَذا َفِرَح
la bedene sinip yaramak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َهِنَئ الطََّعاَم ِإَذا َتَهنَّأَ ِبِه
َبنأآى  (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [el-hen™â] اَءأ
Bir mikdâr otluk bulup kalîl olduğun-
dan iyice doymamış olan develere denir; 
yukâlu: ِإِبٌل َهْنآى أَْي أََصاَبْت َحظًّا ِمَن اْلَبْقِل َوَلْم َتْشَبْع 
 kavlindeki zamîr َوِهَي ِإِبٌل َهْنآى Mü™ellifin ِمْنُه
cemâ¡at-i mevhûmeye râci¡dir, pes bunun 
müzekkeri َهْنآُن [hen™ân] olur.

 (vezninde [umâmet&] ثَُماَمٌة) [Hunâ™et] ُهَناَءُة
Esmâ-i ricâldendir.
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hitâbla zikr olunup tasarruf ederler, ُخْذ 
 ma¡nâsına ve gâhî kâf’tan [u≠ ente»] أَْنَت
müstagnî olup âhirinde olan hemzeden ta-
sarruf ederler. Müfredinde ََهاء [hâ™e] derler; 
tesniye müzekkerinde َهاُؤَما [hâ™umâ] der-
ler ve cem¡-i müzekkerinde َهاُؤْم [hâ™um] 
derler ve müfred mü™ennesinde َهاِء [hâ™i] 
derler bilâ-yâ™in hemzenin kesriyle ve 
tesniye mü™ennesinde َهاُؤَما [hâ™umâ] der-
ler ve cem¡-i mü™ennesinde ََّهاُؤن [hâ™unne] 
derler nûn-ı müşeddede ile. Ve bunda bir 
lügat dahi vardır ki َهْأ َيا َرُجُل [he™ yâ reculu] 
derler hemze-i sâkine ile َهْع [ha¡] veznin-
de; bunun aslı َهاْء [hâ™] idi َهاْع [hâ¡] vez-
ninde, ictimâ¡-ı sâkineyne mebnî elif sâkıt 
olmuştur; mü™ennesinde َهاِئي [hâ™î] denir 
 vezninde ve tesniyelerinde [hâ¡î] َهاِعي
 gibi. Ve cem¡-i [hâ¡â] َهاَعا denir [hâ™â] َهاَءا
mü™ennesinde َهْأَن [he™ne] denir َهْعَن [ha¡ne] 
vezninde, zâhiren cem¡-i müzekkeri yine 
.olmaktır [hâ™um] َهاُؤْم

 [hâti] َهاِت (hemzenin kesriyle) [hâ™i] َهاِء
ma¡nâsınadır ki ism-i fi¡l-i emrdir, “bana 
ver” ve “bana getir” demektir. Tesni-
ye müzekkerinde َهاِئَيا [hâ™iyâ] denir ve 
cem¡-i müzekkerinde َهاُؤوا [hâ¡û] denir ve 
müfred mü™ennesinde َهاِئي [hâ™î] ve tes-
niye mü™ennesinde َهاِئَيا [hâ™iyâ] ve cem¡ 
mü™ennesinde َهاِئيَن [hâ™îne] denir َهاِتيَن 
[hâtîne] gibi.

Mütercim der ki Lubâb’da bu vech üzere 
mersûmdur ki َهاَء [hâ™e] kelimesi ki ism-i 
fi¡l-i emrdir, ُخْذ [«u≠] ma¡nâsınadır; bunda 
beş lügat vardır: 

Evvel, âhirine kâf ilhâk olunup cemî¡-i 
ahvâlde muhâtab ile mutasarrıf olur; 
yukâlu: ” “َهاَك، َهاُكَما، َهاُكْم” ; “َهاِك، َهاُكَما، َهاُكنَّ
Sânî, kâf mevzi¡ine hemze vaz¡ olur; 

eylemek ma¡nâsınadır; ma¡nâ-yı âtîden 
me™hûzdur; yukâlu: اْلَمَعاِلي ِإَلى  ِبَنْفِسِه   َهاَء 
َرَفَعَها ِإَذا  َهْوًءا   ;Ve himmet ma¡nâsınadır َيُهوُء 
ma¡nâ-yı sâbık bundandır. Kâle’ş-şârih: 
Ve minhu’l-hadîs: اَلِة الصَّ ِإَلى  ُجُل  الرَّ أََقاَم   “ِإَذا 
ُتُه ُه” أَْي ِهمَّ  َفَكاَن َقْلُبُه َوَهْوُءُه ِإَلى اهلِل اْنَصَرَف َكَما َوَلَدْتُه أُمُّ
Ve nâfiz ve mâzî re™y ü tedbîre denir. Ve 
bir kimse âher kimsede bir nesne yâhûd 
bir vaz¡ ve hâlet sezmek ma¡nâsınadır ki 
tevehhüm mefhûmudur; tekûlu: ُهْؤُت ِبِه َخْيًرا 
ا َوُهْؤتُُه ِبَخْيٍر أَْو ِبَشّرٍ أَْي أَْزَنْنُتُه ِبِه  Ve أَْو َشرًّ

ٌء  ve [™hev] َهوأ

 Zan ve gümân (hâ’nın zammıyla) [™hû] ُهوٌء
ma¡nâsınadır; tekûlu: َوِفي َهْوِئي  ِفي  َذِلَك   َوَقَع 
 Ve ُهوِئي أَْي ِفي َظنِّي

ٌء -Ferah-nâk ol (hâ’nın fethiyle) [™hev] َهوأ
mak ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْي َهْوًءا  ِبِه   ُهْؤُت 
َفِرْحُت ِبِه
َبَوأُ -Himmet eyle (fethateynle) [™el-heve] اَءأ
mek ma¡nâsınadır ki bir nesneye kalb kasd 
eylemekten ¡ibârettir; yukâlu: َهَوئًا ِإَلْيِه   َهِوَئ 

اِبِع ِإَذا َهمَّ ِمَن اْلَباِب الرَّ
 Kelime-i (vezninde [câ™e] َجاَء) [hâ™e] َهاَء
telbiyedir, ya¡nî nidâ olunan kimsenin 
savt-ı icâbetinden hikâyedir ki bizim 
lisânımızda dahi hemzenin sükûnuyla ve 
hemzesiz îrâd olunur ve fîhî kâle’ş-şâ¡ir: 
 “الَ َبْل يُِجيُبَك ِحَين َتْدُعو ِباْسِمِه || َفَيُقوُل َهاَء َوَطاَلَما
ــــى”  Ya¡nî “Hâl öylece değildir, belki sen َلبَّ
onu ismiyle çağırdıkta sana icâbet edip َهاَء 
[hâ™e] ya¡nî َلبَّْيَك [lebbeyk] diye telbiye eder 
ve kemâl-i inkıyâd ve icâbetinden uzun 
uzadı pek çok telbiye eder.” Mü™ellifin 
şâhid iradı, ~aπânî Tekmile’de mütevak-
kıf olmakla onu redde mebnîdir. Ve 

 (vezninde [câ™e] َجاَء kezâlik) [hâ™e] َهاَء
İsm-i fi¡l-i emr olur, َهاَك [hâ-ke] ma¡nâsına 
ki ُخْذ [«u≠] ma¡nâsınadır ve gâhî kâf-ı 
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ِبِه  [â≠] َذا yla[hâ] َها ,olup ism-i Celâl أُْقِسُم 
beynine idhâl olunmuştur. Bu mâddede üç 
kavl hâsıl olmuştur; tafsîli Muπni’l-Lebîb 
ve Teshîl’de meşrûhtur.

]هـ ي أ[
َئُة َبيأ -hâ’nın fethi ve kes) [el-hey™et] اَءأ
ri ve yâ’nın sükûnuyla) Bir şey™in vaz¡-ı 
cibillîsi üzere resm olunan hâl ü şân ve 
keyfiyyetine denir, gerek mahsûs olsun ki 
şekl ve sûretidir ve gerek ma¡kûl olsun ki 
tab¡ ve sirişt ve nihâdıdır. Pes َهْيَئٌة [hey™et]
in mefhûmu َعَرٌض [¡ara∂]ın mefhûmuna 
mütekâribdir, nihâyet ¡araz ma¡kûlât-ı 
a¡râz cümlesine ıtlâk olunur; her birine 
¡urûzu i¡tibârıyla ve hey™et, mevzû¡âtında 
husûlü i¡tibârıyla ıtlâk olunur; yukâlu: َلُه 
ٌة َهْيَئٌة َحَسَنٌة أَْي َحاٌل َوَكْيِفيَّ
ُء َبّيِ  (vezninde [keyyis] َكّيٌِس) [™el-heyyi] اَءأ
ve

َبِييٌء  (vezninde [arîf@] َظِريٌف) [™el-heyî] اَءأ
Hey™et ve kıyâfeti hûb ve hoş-nümâ olan 
kimseye denir; yukâlu أَْي َوَهِييٌء  ٌء  َهّيِ  َرُجٌل 
 Ve َحَسُن اْلَهْيَئِة

َئٌة  ve (hâ’nın fethiyle) [hey™et] َهيأ

(َكَراَمٌة  vezninde) Bir [kerâmet] َهَياَءةٌ 
kimse yâ bir nesne hûb-hey™et olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَخاَف َيَهاُء  ُجُل  الرَّ  َهاَء 
َكَكُرَم َهَياَءًة  َوَهُيَؤ  َهْيَئًة  َيِجيُء  َكَجاَء  َيِهيُء  َوهاَء   َيَخاُف 
اْلَهْيَئِة َحَسَن  َصاَر  ِإَذا   Ve bir husûs için َكَراَمًة 
kendi hey™etini ahz eylemek; ya¡nî iktizâ 
eden levâzım ve tedârükâtını görüp hâzır 
u âmâde olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َهاَء 
ِلـْلَْمِر َيَهاُء َوَيِهيُء ِإَذا أََخَذ َلُه َهْيَئَتُه

َُ  (vezninde [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [™et-tehâyu] اَءتََّبايُ
 َتَهاَيُؤوا :ma¡nâsınadır; yukâlu [tevâfuk] َتَواُفٌق
َعَلى َذِلَك ِإَذا َتَواَفُقوا
ِبيَئُة  Müştâk ve (hâ’nın kesriyle) [el-hî™et] اءأ

yukâlu: ; َوَهاُؤْم”  َوَهاُؤَما،  اْلَهْمَزِة،  ِبَفْتِح   “َوَهاَء 
” “َوَهاِء ِبَكْسِر اْلَهْمَزِة، َوَهاُؤَما، َوَهاُؤنَّ
Sâlis, hemze ile kâf müctemi¡ olur; yukâlu: 
” “َهاَءَك، َهاَءُكَما، َهاَءُكْم” ; “َهاَءِك، َهاَءُكَما، َهاَءُكنَّ
Râbi¡, hemze meksûr olur; yukâlu: ،َهاِء“ 
َهاِءَيا، َهاُؤوا، َهاِئي”
Hâmis, hemze sâkin olur; yukâlu: َعَلى  َهْأ 
َهْب  Ve Mi§bâ√’ta mestûrdur ki gâh َوْزِن 
olur ki َها [hâ] kelimesine tâ™ ilhâk edip 
 ;derler ki ism-i fi¡l-i emrdir [hâti] َهاِت
 َهاِت ِلْلُمَذكَِّر :ma¡nâsına; yukâlu [a¡†inî] أَْعِطِني

 [hâke] َهاَك Pes َوَهاِتي ِلْلُمَؤنَِّث َوَهاَتا َوَهاتُوا َوَهاتُنَّ
ve َهاِت [hâti] kelimesi münâvele için olur, 
evvel “al” ve sânî “ver” ma¡nâsına. İntehâ.

َوأَنُّ بأ ُُ  mîm’in zammı) [el-muhve™enn] اَءأ
ve hâ’nın sükûnu ve vâv’ın ve hemze-
nin fethi ve nûn’un teşdîdiyle; ve hem-
zenin kesriyle lügattir) Sahrâ-ı vâsi¡aya 
denir. Ve de™b ve ¡âdet ma¡nâsınadır. Ve 
geceden bir mikdâra denir. Ve işbu ٌُّمْهَوأَن 
[muhve™enn] kelimesini Cevherî vehmi-
ne mebnî bu makâmda zikr eylemiştir, 
zîrâ vezni ٌُّمْفَوَعل [mufve¡all] olmakla vâv’ı 
zâ™iddir, zîrâ benât-ı erba¡a olan kelimede 
vâv asl olmaz. 

Mü™ellif nûn’unun asâletine binâ™en َهْوٌن 
[hevn] mâddesinde sebt eyledi ki ِإْهِويَناٌن 
[ihvînân]dan ism-i mef¡ûldür, lâkin burada 
vezninde ıztırâb eylemiştir, zîrâ mehmûz 
olduğuna göre vezni ٌُّمْفَعَلن [muf¡alenn] olur 
ki nûn, zâ™idedir ve nûn’un asâletine göre 
.olmak lâzımdır. İntehâ [muf¡a™ell] ُمْفَعأَلٌّ

َذا اهللُ  َهاَء  -elif’in med) [lâ-hâ™allâhu-≠â] الَ 
diyle) َواهلِل  ma¡nâsına müsta¡meldir ki الَ 
“»udâ hakkı için o öyle değildir” de-
mektir; ve ¡alâ-kavlin efsah olan الَ َها اهللُ َذا 
¡unvânında olmaktır ki kasr iledir yâhûd 
meddi lahn u hatâdır, zîrâ aslı الَ َواهلِل َهَذا َما 
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içmeğe çağıracak savttan hikâyedir.

َئُة َتَبّيِ ُُ َلٌة) [el-muteheyyi™et] اَءأ  ُمَتَحّمِ
[mute√ammilet] vezninde) Şol nâkaya 
ıtlâk olunur ki soyu pek pâk ve velûd ol-
makla çekildikte hamlden tahallüfü nâdir 
ola, ya¡nî her bâr döle kalır ola.

َء  hâ’nın fethi ve yâ’nın) [hey™e] َهيأ
sükûnuyla) Kelime-i ta¡accübdür; tekûlu: 
 ya¡nî “Acabâ bana n’oldu?” Ve َيا َهْيَء َماِلي
¡inde’l-ba¡z ism-i fi¡l-i emrdir, tenebbüh 
ve tabassur ma¡nâsına ki “Gafleti terk edip 
mütebassır ve âgâh ol!” demektir, niteki 
 ma¡nâsına [uskut] أُْسُكْت kelimesi [ah§] َصْه
ism-i fi¡l-i emrdir. Ve işbu َهْيَء [hey™e] ke-
limesi, ictimâ¡-ı sâkineyn mahzûru için 
hareke üzere ve hiffet için fetha üzere 
mebnî olmuştur.

Şârih der ki ¡inde’l-ba¡z kelime-i 
te™essüftür ki tagayyür-i hâl-i kadîmeden 
neş™et eden hâle acıyıp hayf eylemekten 
¡ibârettir. Ma¡lûm ola ki beyne’l-¡Arab 
ta¡accübe ve te™essüfe dâll olan biraz 
ta¡bîrât vardır: ”َيا َشْيَء َماِلي“ ve ”َيا َفْيَء َماِلي“ 
ve ”َياَهْيَء َماِلي“ gibi. Bunlarda asl ta¡accüb 
edâtı َما [mâ] kelimesidir, َيا [yâ] harf-i 
nidâdır, münâdâ-yı nekre üzere dâhil ol-
muştur. İşbu münâdâlar, elfâz-ı mühme-
ledir; ya¡nî asvât kabîlindendir, gûyâ ki 
¡ale’l-ibhâm bir kimseye nidâ olunur. Pes 
terkîb-i mezkûr ta¡accübü müştemil ol-
makla kelime-i vâhide hükmünde kılınıp 
makâm-ı ta¡accübde isti¡mâl olundu ve 
lüzûm ¡alâkasıyla makâm-ı te™essüfte dahi 
isti¡mâl eylediler. Münâdâların âhirleri 
kelime-i vâhidenin vasatı menzilinde kal-
mıştır ve nidâ ve münâdâ cihetleri muz-
mahil olmuştur, zîrâ mecmû¡u kelime-i 
vâhide menzilinde olmuştur.

ârzû-mend olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َهاَء ِإَلْيِه َيَهاُء ِهيَئًة أَِي اْشَتاَق

َُ ٌل) [™et-teheyyu] اَءتََّبيُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Hey™etlenmek ya¡nî bir mâdde için 
iktizâ eden sûret-i lâzimeyi tekmîl edip 
hâzırlanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َأ  َتَهيَّ
ِلـْلَْمِر ِإَذا أََخَذ َلُه َهْيَئَتُه
ِيَئُة -veznin [tekmilet] َتْكِمَلٌة) [et-tehyi™et] اَءتَّبأ
de) ve

ِييُء  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [™et-tehyî] اَءتَّبأ
Bir nesneye hey™et ve kıyâfet verip ıslâh 
eylemek ma¡nâsınadır ki hâzırlamak ona 
lâzım gelir; yukâlu: َهيَّأَُه َتْهِيَئًة َوَتْهِييًئا ِإَذا أَْصَلَحُه
َباَيأَُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muhâye™et] اَءأ
vezninde) Bir husûsta birbirine muvâfakat 
eylemek ma¡nâsınadır; َهْيَئٌة [hey™et] 
ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: َهاَيأَُه 
َواَفَقُه ِإَذا  ُمَهاَيأًَة  ْالَْمِر   Ve ¡örf-i fukahâda ِفي 
bi’t-tevâfuk ve’t-terâdî mukâseme-i 
menâfi¡den ¡ibârettir ki istihsânen câ™izdir: 
َمْعُلوٍم﴾ َيْوٍم  ِشْرُب  َوَلُكْم  ِشْرٌب   nass-ı ﴿َلَها 
mübînine mebnîdir; meselâ bir hânede 
müşterek olan Zeyd ve ¡Amr’dan her biri, 
hissesine mukâbil birer sene-i mahsûsa 
ikâmet eylemek ve nehr-i vâhidden her-
kes birer gün tarla ve bâgçelerini saky 
eylemek ve ¡abd-i müştereki birer vakt-i 
mahsûsta istihdâm eylemek gibi, niteki 
kütüb-i fıkhiyyede mebsûttur. Mü™ellif 
-unvânıyla resm ey¡ َواْلُمَهاَيأَُة اَْلَْمُر اْلُمَتَهاَيأُ َعَلْيِه
lemekle ¡âdeti üzere müsâmaha irtikâb ey-
lemiştir, tâ-ı te™nîs ism-i mef¡ûle hamlden 
âbîdir, meğer tekellüf irtikâb oluna yâhûd 
hâ™, tugyân-ı kalem ola.

ُء ve (hâ’nın fethiyle) [™el-hey] اَءأَبيأ

-İnsân kıs (hâ’nın kesriyle) [™el-hî] اَءأِبيُء
mını yemeğe ve içmeğe da¡vet eyleyecek 
savttan hikâyedir ve hâssaten deveyi su 
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FASLU’L-YÂ™İ’T-TAHTİYYE 
)َفْصُل اْلَياِء(

]ي أ ي أ[
َيأأَيأَُة -veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-ye™ye™et] اَءأ
de) ve

َيأأَياُء  (vezninde [selsâl] َسْلَساٌل) [™el-ye™yâ] اَءأ
Bir kimseye lutf ve nüvâziş ve beşâşet 
izhâr eylemek ma¡nâsınadır ki okşamak 
ta¡bîr olunur; yukâlu: أَْظَهَر ِإَذا  َوَيْأَياًء  َيْأَيأًَة   َيْأَيأَُه 
 Ve bir kimseyi yanına çağırmak ِإْلَطاَفُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َدَعاُهْم ِإَذا  ِباْلَقْوِم   َيْأَيأَ 
Ve deveyi durdurmak için ”أَْي“ demek 
ma¡nâsınadır, ¡alâ-kavlin nâsı biriktir-
mek için َيْأ َيْأ diye çağırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْو َنَها  ِلُيَسّكِ “أَْي”  َلَها  َقاَل  ِإَذا  ِباِلِبِل   َيْأَيأَ 
ِلَيْجَتِمُعوا َيْأ  َيْأ  ِلْلَقْوِم  -hemze) [ey] أَْي Ve َقاَل 
nin fethiyle), deveyi durduracak savttan 
hikâyedir. Ve 
ٌ  Nâsı (vezninde [fedfed] َفْدَفٌد) [™ye™ye] َيأأَيأ
birikmek için çağıracak savttan hikâyedir.

َُ يُ َأ ُي  (vezninde [hudhud] ُهْدُهٌد) [™el-yu™yu] اَءأ
Yırtıcı kuşlardan atmaca gibi bir kuş adı-
dır, Türkîde muymul derler, ba¡zılar deli-
ce doğan ile ve ba¡zılar zağanos ile beyân 
ettiler.

َيأأَياُء  (vezninde [selsâl] َسْلَساٌل) [™el-ye™yâ] اءأ
Zikr olunan kuşun ötmesinden hikâyedir.

]ي ر ن أ[
نَّا ََ ُي  yâ’nın zammı ve fethi) [el-yurennâ] اَءأ
ve râ-yı meftûha ve nûn-ı müşeddede ve 
kasr ile) ve 

نَّاُء ََ ُي  yâ’nın zammı ve) [™el-yurennâ] اَءأ
elif’in meddiyle) Kınaya denir, ِحنَّاٌء 
[√innâ™] ma¡nâsına.

َنأَُة َأ َي  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-yerne™et] اَءأ
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vezninde) Saç ve sakala kına yakmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َيْرَنأَ ِلْحَيَتُه أَْي َصَبَغَها ِباْلُيَرنَّا 
 ,Ve bu garâ™ib-i ef¡âldendir َكَما يَُقاُل َحنَّأَ َرْأَسُه
zîrâ mâzî olarak muzâri¡ sîgasında 
vârid olmuştur. İbn Berrî merhûmdan 
menkûldür ki eğer yâ’nın fethiyle َيَرنَّاُء 
[yerennâ™] denirse hemze ile kırâ™at olu-
nur ve eğer yâ’nın zammıyla يَُرنَّا [yurennâ] 
denirse hemzenin ityân ve iskâtı câ™izdir. 
Lisânu’l-¡Arab’da ”ر،ن،أ“ mâddesi zeylin-
de mersûmdur. 
َوَتْيِسيِرِه اهلِل  ِبَعْوِن  اْلَهْمَزِة  َباِب  ِبَتْرَجَمِة  َيَتَعلَُّق  َما   َتمَّ 
الَُة َعَلى اْلَهاِدي ِإَلى َسَواِء  َفاْلَحْمُد هلِل َعَلى التَّْوِفيِق َوالصَّ
الً َوآِخًرا الطَِّريِق أَوَّ



FASLU’L-HEMZE 
)َفْصُل اْلَهْمَزِة(

]أ ب ب[
 hemzenin fethi ve bâ’nın) [el-ebb] األَبُّ

teşdîdiyle) Mutlakan ota denir, ٌَكـَل [kele™] 
ma¡nâsına ki Fârisîde giyâh denir. Ve ¡alâ-
kavlin ra¡y olunacak çayırlığa ve otlağa 
denir. Yâhûd min-gayri bezrin ve zer¡in 
hâsıl olan her nebâta denir ki Fârisî edâ 
ile hod-rû ta¡bîr olunur; ma¡nâ-yı âtîden 
me™hûzdur; ve minhu kavluhu ta¡âlâ: ﴿
أَِو اْلَمْرَعى أَْو َما أَْنَبَتِت  َوَفاِكَهًة َوأَبًّا﴾ الَيُة، َوُهَو اْلَكـَلُ 
 [a§r»] َخْصٌر ;Ve insânın beline denir الَْرُض
ma¡nâsına.

Şârih der ki ekser-i nüshalarda ُخَضٌر 
[«u∂ar] ¡unvânıyla mersûmdur ki «â-yı 
mu¡cemenin zammı ve ∂âd-ı mu¡cemenin 
fethiyledir, lâkin galattır, savab olanَخْصٌر 
[«a§r] olmaktır, ve bu yalnız Huzeyl lü-
gatidir, niteki ¡Ubâb’da ve Tekmile’de 
ve sâir ümmehâtta bu minvâl üzeredir. 
İntehâ. 

Ve sâhib-i Mi§bâ√’ın ve Râπıb’ın 
beyânına göre ٌّأَب [ebb] kelimesi isti¡dâd 
ve teheyyü™ ma¡nâsına mevzû¡ olmakla, 
sefer ve şitâ için i¡dâda ve cezz ve ra¡ye 
kâbil ve müteheyyi™ olan sebze ve giyâha 
ıtlâkı ondan müteferri¡dir. İntehâ. Ve 

-kelimesi masdar olur, seyr ü se [ebb] أَبد
fere müte¡allik levâzım ve esbâbı tedârük 
edip hâzırlanmak ma¡nâsına, ke-mâ 
se-yuzkeru.

ve (vezninde [debîb] َدِبيٌب) [el-ebîb] األَِبيُج

 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-ebâb] األََباُب
ve

-vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-ebâbet] األََباَبُة

BÂBU’L-BÂ™
)َباُب اْلَباِء(

ب
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-hemzenin ve bâ-yı müşedde) [Ebbet] أَبَُّة
denin fethiyle) Bir recül ismidir.

َيا ُعلأ ve [Ebbetu’l-¡Ulyâ] أَبَُّة اءأ

َلى ّأ اءسُّ  Yemen’de [Ebbetu’s-Suflâ] أَبَُّة 
¡Aden muzâfâtından La√c nâm belde 
kazâsında iki karyelerdir. Merkûm Ebbe 
nâm kimsenin ismiyle müsemmâlardır.

 Maπib’de (hemzenin zammıyla) [Ubbet] أُبَُّة
İfrî…iyye eyâletinde bir beldedir.

 (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™bîb] اءتَّأأِبيُج
Haykırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَبََّب 
ُجُل ِإَذا َصاَح الرَّ
ٌل) [et-te™ebbub] اءتَّأَبُُّج -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Ta¡accüb ma¡nâsınadır; yukâlu: َتأَبََّب 
ِبِه َب  َتَعجَّ أَْي  ِبِه  ُجُل   Ve sefâlanıp münbasit الرَّ
ve şâdân olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتأَبََّب 
َح ِبِه أَْي َتَبجَّ
-veznin [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-ebâbet] األََباَبُة
de) ve

 (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-ibâbet] اإِلَباَبُة
Yola denir, tarîka ma¡nâsına, gerek hakîkî 
ve gerek ma¡nevî olsun.

 Kûfe ile (vezninde [attâ√] َحتَّى) [Ebbâ] أَبَّى
Ka§r-ı Benî Mu…âtil beyninde bir nehrin 
ismidir; mülûk-i Neba†iyye’den Ebbâ b. 
e§-~âmiπân nâm melik hafr ettirmekle ona 
mensûb ve ismiyle müsemmâdır. Ve yine 
¡Irâ…’ta Vâsi† nâm belde türâbında bir neh-
rin ismidir. Ve Medîne-i münevvere’de 
bir kuyu adıdır; ¡alâ-kavlin bunda savâb 
olan أَُنا [unâ] olmaktır nûn-ı muhaffefe ile 
.vezninde [hunâ] ُهَنا

-veznin [iktisâb] ِاْكِتَساٌب) [el-îtibâb] اإِليِتَباُب
de) Hâzırlanmak, teheyyü™ ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َُجُل ِإَذا َتَهيَّأ ِإْئَتبَّ الرَّ

ninde) Bunlar da ٌّأَب [ebb] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيِر َيِئبُّ ِبَكْسِر اْلَعْيِن َعَلى اْلِقَياِس  أَبَّ ُفالٌَن ِللسَّ
اْلِقَياِس ّمِ َعَلى ِخالَِف  ِبالضَّ ِف َوَيُؤبُّ  اْلُمَضعَّ  ِفي الالَِّزِم 
 Ve أَبًّا َوأَِبيًبا َوأََباًبا َوأََباَبًة ِإَذا َتَهيَّأَ

 ve [ebb] أَبد

َباَبٌة ٌِ  [ibâbet] (ِكَتاَبٌة [kitâbet] vezninde) ve

 (vezninde [se√âbet] َسَحاَبٌة) [ebâbet] أََباَبٌة
Garîbü’d-diyâr olan kimse vatanını ârzû 
edip özlemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َّأَب 
ِإَلْيِه اْشَتاَق  أَِي  َوأََباَبًة  َوِإَباَبًة  أَبًّا  َوَطِنِه  ِإَلى  ُجُل   Ve الرَّ
kından çekip sıyırmak için eli kılıç kab-
zasına salmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَبَّ َيَدُه 
َها ِلَيُسلَُّه  ;Ve kasd ma¡nâsınadır ِإَلى َسْيِفِه ِإَذا َردَّ
yukâlu: َقْصَدُه َقَصَد  أَْي  أَبَُّه   Mütercim der أَبَّ 
ki Zema«şerî Keşşâf’ta mer¡âya ٌّأَب [ebb] 
ıtlâkı, َقْصٌد […a§d] ma¡nâsından me™hûz 
olmak üzere imzâ eylemiştir ki َمْأبوٌب 
[me™bûb] demektir, َمْقُصوٌد [ma…§ûd] 
ma¡nâsına. Ve yol doğru ve müstakîm 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَِي أََباَبُتُه   أَبَّْت 
َطِريَقُتُه  Ve düşmanı bir hamle ile اْسَتَقاَمْت 
bozmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َّاْلَعُدو  أَبَّ 
ِفيَها َمْكُذوَبَة  الَ  ِبَحْمَلٍة  َهَزَمُهْم   َمْكُذوَبٌة [Ve] ِإَذا 
[mek≠ûbet] lafzı masdardır, ِكْذٌب [ki≠b] 
gibi. Ya¡nî bir hamle-i sâdıka ile düşmanı 
münhezim eyledi. Ve depretmek, tahrîk 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكُه ْيَء ِإَذا َحرَّ أَبَّ الشَّ
ٌٌِب  [İbb] (hemzenin kesriyle) Yemen’de 
bir karye adıdır.

 (vezninde [kebâb] َكَباٌب) [el-ebâb] األََباُب
Seyr ü sefere müte¡allik levâzım ve esbâba 
denir; yukâlu: ُهَو ِفي أََباِبِه أَْي ِفي َجَهاِزِه Ve suya 
ıtlâk olunur. Ve serâb ma¡nâsınadır ki 
nısf-ı nehâr ısılığında ıraktan çöllerde su 
hey™etinde nümâyân olan pusarıktır.

-veznin [πurâb] ُغَراٌب) [el-ubâb] األَُباُب
de) Seyl-i ¡azîme ve mevc-i ¡azîme ıtlâk 
olunur.
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sallüb ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء الشَّ  َتأَتََّب 
َتَصلََّب  Ve yayın bağını göğüse getirip ِإَذا 
omuzları onun içinden çıkarmakla yayı 
arkaya almak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتأَتََّب 
اْلَقْوَس ِإَذا َجَعَل ِحَماَلَها ِفي َصْدِرِه َوأَْخَرَج َمْنِكَبْيِه ِمْنَها
-veznin [iktisâb] ِإْكِتَساٌب) [el-i™titâb] اإِلئأِتَتاِب
de) Bu dahi zikr olunan ِإْتٌب [itb] dedikleri 
libâsı giymek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْئَتَتَب 
ِإْئِتَتاًبا ِإَذا َلِبَس اِلْتَب
تَُّج ََ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu™etteb] اءأ
vezninde) Tırnakları bir tarafa doğru eğri-
ce ve kaçık olan kişiye denir; yukâlu: َرُجٌل 
ُه ُمَؤتَُّب الظُّْفِر أَْي ُمْعَوجُّ

]أ ث ب[
َثُج ئأ ُِ  â-yı müsellese ile&) [el-mi™&eb] اءأ
 [mişmel] ِمْشَمٌل (vezninde [minber] ِمْنَبٌر
ma¡nâsınadır ki velense ve ihrâm tarzın-
da yünden yapılmış bir gûne libâstır ki 
¡Arablar bornoz gibi ona sarılıp bürünür-
ler, bütün bedenlerini ihâta eder. Ve düz 
ve mülâyim yere denir. Ve nehr-i sagîre 
denir, َجْدَوٌل [cedvel] ma¡nâsına. Ve arz-ı 
mürtefi¡aya denir. Cem¡i َمآِثُب [me™â&ib] 
gelir َمَكاِسُب [mekâsib] vezninde. Ve 

 Bir (cem¡ sîgası üzere) [Me™â&ib] َمآِثُج
mevzi¡ adıdır; ¡alâ-kavlin Medîne-i mü-
nevvere kurbünde bir dağ adıdır ki onda 
Sultânü’l-enbiyâ ¡aleyhi efdalu’t-tehâyâ 
hazretlerinin sadakâtları vâki¡ olmuştur.

-Bir şecer adı (fethateynle) [el-e&eb] األََثُج
dır. Ve bu, أَْثأَُب [e&™eb] muhaffefidir ki 
.veznindedir [a√mer] أَْحَمُر

]أ د ب[
 Zarâfet ve (fethateynle) [el-edeb] األََدُب
usluluk ki nâsla kavlen ve fi¡len lutf-ı 
mu¡âmele ve hüsn-i münâvele eylemekten 
¡ibârettir. Fârisîde ferheng denir; yukâlu: 

]أ ت ب[
-hemzenin kesri ve tâ-yı fev) [el-itb] اإِلتأُج
kiyyenin sükûnuyla) ve

َتَبُة ئأ ُِ -vez [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-mi™tebet] اءأ
ninde) Yakasız ve yensiz olan gömleğe 
denir ki ¡Arab nisvânı giyerler. Bez ve 
bürüncek makûlesi çarı, vasatından yırtıp 
ba¡zı mertebe ¡amel ile boyunlarına ge-
çirip gömlek tarzında giyerler. Ona ٌَبِقيَرة 
[ba…îret] dahi derler, meşkûk olduğu için. 
Mü™ellifin َواْلَبِقيَرُة kavli ¡atf-ı tefsîrîdir. Ve 

تأٌج ٌِ  [itb] Nisvânın üstlük ta¡bîr ettikle-
ri libâsa denir, ferâce gibi. Ve mutlakan 
hemân baldırın ve bacağın nısfına bâlig 
kısa libâsa denir, zıbın gibi; ¡alâ-kavlin 
paçasız dona denir, butluk ta¡bîr olunur. 
Yâhûd yenleri olmayan gömleğe denir. 
Cem¡i آَتاٌب [âtâb] gelir hemzenin meddiy-
le ve ِإَتاٌب [itâb] gelir hemzenin kesriyle ve 
 gelir hemzenin zammıyla. Ve [utûb] أُتُوٌب

تأٌج ٌِ  [itb] (hemzenin kesriyle) Arpanın 
kabuğuna denir, ِعيِر الشَّ  [işru’ş-şa¡îr…] ِقْشُر 
ma¡nâsına.

 (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™tîb] اءتَّأأِتيُج
Bez, zikr olunan ِإْتٌب [itb] dedikleri libâs 
tertîb olunmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أُتَِّب 
ِإْتًبا َر  ُصّيِ أَْي  َتْأِتيًبا  اْلَمْجُهوِل  ِبَناِء  َعَلى   Bunun الثَّْوُب 
isti¡mâli mechûl üzeredir.Ve 

 i-[itb] ِإْتٌب Bir kimseye [te™tîb] َتأأِتيٌج
mezbûru giydirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَتََّبُه ِإيَّاُه أَْي أَْلَبَسُه ِإيَّاُه َيْعِني اِلْتَب
ٌل) [et-te™ettub] اءتَّأَتُُّج -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Zikr olunan ِإْتٌب [itb] dedikleri libâsı 
giymek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتأَتََّب ِباِلْتِب ِإَذا 
 Ve yat ve yarağını görüp hâzırlanmak َلِبَسُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلُه اْسَتَعدَّ  ِإَذا  ِلْلَْمِر   َتأَتََّب 
Ve bir nesne pekişip salâbet bulmak, ta-
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ve sâ™ir mekârim-i ahlâk ve mehâsin-i 
evsâf gibi. İntehâ. Ve 

-kelimesi masdar olur, bir kim [edeb] أََدٌب
se edebli olmak ma¡nâsına; yukâlu: أَُدَب 
َتَناُولُُه َوَحُسَن  َظُرَف  ِإَذا  اْلَخاِمِس  اْلَباِب  ِمَن  أََدًبا  ُجُل   الرَّ
Ve me™debe tertîb eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََدَب ُفالٌَن أََدًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َعِمَل َمْأَدَبًة 
Ke-mâ se-yuzkeru.

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-edîb] األَِديُج
Edebli kişiye denir. Cem¡i أَُدَباُء [udebâ™] 
gelir ُعَلَماُء [¡ulemâ™] vezninde.

 (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™dîb] اءتَّأأِديُج
Ta¡lîm eylemek ma¡nâsınadır ki murâd, 
âdâb-ı şer¡iyye vü ¡örfiye[dir]. Ve ¡ilm 
öğretmek ma¡nâsınadır ki edeb ona lâzım 
gelir; yukâlu: َعلََّمُه ِإَذا  َتْأِديًبا  َبُه   Mi§bâ√’taأَدَّ
الَْخالَِق َوَمَحاِسَن  النَّْفِس  ِرَياَضَة   ibâretiyle¡ َعلََّمُه 
müfesserdir.

ٌل) [et-te™eddub] اءتَّأَدُُّب -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Mutâvi¡idir, edeblenmek ve edeb ü 
¡ilm öğrenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبُه  أَدَّ
َب َتْأِديًبا َفَتأَدَّ
اُب ََ ِتئأ  Te™eddüb [el-isti™dâb] اإِلاأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاْسَتْأَدَب ِبَمْعَنى َتأَدََّب
َبُة ve (vezninde [cur¡at]ُجْرَعٌة) [el-udbet] األُدأ

أأَدَبُة َُ -vez [mes¡adet] َمْسَعَدةٌ) [el-me™debet] اءأ
ninde) ve 

أأُدَبُة َُ -dâl’ın zammıy) [el-me™dubet] اءأ
la َمْكُرَمٌة [mekrumet] vezninde) Ziyâfet 
ta¡âmına yâhûd velîme ta¡âmına denir; 
tekûlu: َطَعاٌم َوِهَي  َواْلَمْأُدَبَة  َواْلَمْأَدَبَة  الُْدَبَة   َشِهْدَنا 
Ve ُصِنَع ِلَدْعَوٍة أَْو ُعْرٍس

َبٌة .Aceb ve ta¡accüb ma¡nâsınadır¡ [udbet] أُدأ

اُب ََ  (hemzenin kesriyle) [el-îdâb] اإِلي
Pâdişâh ve vâlî kalem-rev-i saltanat ve 
eyâletinde olan ülkeyi pür-¡adl ü dâd ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْلَطاُن السُّ  آَدَب 

ِبِه أََدٌب أَْي َظْرٌف َوُحْسُن َتَناُوٍل
Mütercim der ki Ta¡rîfât’ta أََدٌب [edeb] 
cemî¡-i envâ¡-ı hatâdan mâ-bihi’l-ihtirâz 
olan nesneyi bilmekten ¡ibârettir diye 
mu¡arreftir. Ve ba¡zı a¡lâm, ahlâk-ı 
hasene-i zâhire ile tefsîr eylemiştir. 
Ve devlet-i İslâmiyye’den bir müddet 
mürûrunda ¡ulûm-ı ¡Arabiyye ve eş¡âra 
-ıtlâk eylediler, bâ¡is-i te™dîb ol [edeb] أََدٌب
duğu için. Ve ا َيِشينُُه  َمَلَكٌة َتْعِصُم َمْن َقاَمْت ِبِه َعمَّ
¡ibâretiyle ta¡rîf eylediler, ya¡nî edeb, bir 
kuvvet-i râsiha-i nefsiyyedir ki muttasıf 
olan kimesneyi mûcib-i şeyn ü ¡ayb olan 
nesnelerden hıfz eder. 

Ve edeb iki nev¡dir; biri edebü’n-nefs 
ve birisi edebü’d-derstir dedikleri ta¡rîf-i 
mezkûrun fıkra-i ahîresine nâzır olmuş 
olur. Ve fıkra-i ûlâsı ıstılâh-ı ¡urefâda 
hıfz-ı hudûd-ı şer¡iyye ve sülûk-i tarîkat-ı 
mer¡iyyedir ki ahlâk-ı hasene-i bâtıneden 
¡ibârettir: آَداٌب ُكلَُّها  اْلَحّقِ  -Ve ¡inde’l طُُرُق 
fukahâ™ sünnete mebnî olan harekât de-
mektir ki edeb-i hibre ve edeb-i ¡işre 
kelâmları ona nâzırdır. 

Ve işbu أََدٌب [edeb]kelimesi,أَْدٌب [edb]laf-
zından ismdir. أَْدٌب [edb] hemzenin fethi 
ve dâl’ın sükûnuyla, bir kimseyi ta¡âm 
ve ziyâfete da¡vet eylemek ma¡nâsına ol-
makla ahlâk-ı mezkûre, sâhibini hayrât 
ve hasenâta dâ¡î olmak münâsebetiyle أََدٌب 
[edeb] ıtlâk olunmuştur. 

Ve beyne’l-ulemâ™ edebü’l-bahs dahi 
vardır ki ¡ilm-i münâzarayı müştemildir. 
Hülâsa edebin tahtında ahlâk-ı marziyye-i 
zâhireden mâ-¡adâ bi’l-cümle şer¡in istîcâb 
ve ¡aklın istihsân eylediği atvâr ve akvâl 
mündericdir: ¡iffet ve zarâfet ve nezâket 
ve izhâr-ı ¡adl ve lutf-ı mu¡âmele ve insâf 
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ve¡ayn gibi ve birisi medâr-ı zînet olan 
¡uzvdur, hâcib velihye gibi. Ve ¡ukde ve 
ihkâm ve sâ™ir ma¡ânîsi dahi ma¡nâ-yı ev-
velden me™hûzdur. İntehâ. Ve 

ٌب رأ ٌِ  [irb] ¡Akl ve zekâ ve dîn ve millet 
ma¡nâlarınadır. Ve ferc ma¡nâsınadır ki 
¡uzv-ı nâ-mahremdir. Ve 

ٌب رأ ٌِ  [irb] Hâcet ma¡nâsınadır.

َبُة  hemzenin kesriyle ve) [el-irbet] اإِلرأ
zammıyla lügattir) Bu dahi zîreklik, dehâ™ 
ma¡nâsınadır. Ve hâcet ma¡nâsınadır, ِإْرٌب 
[irb] gibi. Ve 

َبٌة رأ ٌِ  [irbet] (hemzenin kesriyle) Mekr ü 
hîle ma¡nâsınadır.

ve (fethateynle) [el-ereb] األََرُب

أأُرَبُة َُ  mîm’in fethi ve) [el-me™rubet] اءأ
râ’nın harekât-ı selâsıyla) Bu dahi hacet 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َما ِلي ِفيِه ِإْرٌب َوِإْرَبٌة َواََرٌب 
َوَمْأُرَبٌة أَْي َحاَجٌة
 hemzenin kesri ve râ’nın) [el-ireb] اإِلَرُب
fethiyle) ve 

-veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-erâbet] األََراَبُة
de) ¡Âkil ve zîrek olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِمَن َوأََراَبًة  ِصَغًرا  َكَصُغَر  ِإَرًبا  ُجُل  الرَّ  أَُرَب 
اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َعَقَل
ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-erîb] األَِريُج

 Âkil¡ (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-erib] األَِرُب
ve zîrek ve hûşyâr olan kişiye denir.

 Bir nesneye (fethateynle) [el-ereb] األََرُب
idmân eylemek ma¡nâsınadır ki murâd, 
idmân ve i¡tiyâd ile üstâz ve hâzık olmak-
tır; yukâlu: ِإَذا اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  أََرًبا  ْيِء  ِبالشَّ  أَِرَب 
َماِهًرا ِفيِه  َوَصاَر  َيْعِني  ِبِه   Ve bir nesneye َدِرَب 
muhtâc olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَِرَب 
ِإَلْيِه ِإَذا اْحَتاَج   Ve zamân saht ve müştedd ِإَلْيِه 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْهُر  الدَّ  أَِرَب 
 Ve bir nesneye be-gâyet ¡aşk ve ¡alâka اْشَتدَّ

َوَعْدالً ِقْسًطا  َمـَلََها  ِإَذا  ِإيَداًبا  -Ve bir kimse اْلِبالََد 
yi ziyâfete da¡vet eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: آَدَبُه أَْي َدَعاُه ِإَلى َطَعاِمِه
ُب  hemzenin fethi ve dâl’ın) [el-edb] األَدأ
sükûnuyla) َعَجٌب [¡aceb] ma¡nâsınadır 
ki ta¡accüb eylemektir. Ve bir kimseyi 
ziyâfete da¡vet eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََدَبُه أَْدًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َدَعاُه ِإَلى َطَعاِمِه
َِ َبحأ اءأ ُب   Ba¡zı ümmehâtta [edbu’l-ba√r] أَدأ
hemzenin fethi ve dâl’ın sükûnuyla ve 
ba¡zında fethateynle mazbûttur) Deryânın 
kesret-i âbına ıtlâk olunur; ziyâfet 
ma¡nâsından mehûzdur; yukâlu: أَْدُب  َجاَش 
اْلَبْحِر ِإَذا َكثَُر َماُؤُه

) [Edebiyy] أََدِبيد  (vezninde [arabiyy¡] َعَرِبيٌّ
‰ayyi™ kabîlesi diyârında bir dağın ismidir.

]أ ر ب[ 
ُب  hemzenin kesri ve râ’nın) [el-irb] اإِلرأ
sükûnuyla) Zîreklik, dehâ™ ma¡nâsınadır. 
Venukr u hubs veşerr ü gâ™ile 
ma¡nâlarınadır; yukâlu: ِبِه ِإْرٌب أَْي نُْكٌر َوُخْبٌث 
 ;Ve ¡uzv ve endâm ma¡nâsınadır َوَغاِئَلٌة
tekûlu: َقَطْعُتُه ِإْرًبا ِإْرًبا أَْي ُعْضًوا ُعْضًوا
Şârih der ki cem¡i أَْرآٌب [er™âb] gelir, أَْحَزاٌب 
[a√zâb] gibi. Ve minhu hadîsu’s-salâti 
 Râπıb’ın “َكاَن َيْسُجُد َعَلى َسْبَعِة أَْرآِب” أَْي أَْعَضاٍء
tahkîkine göre ِإْرٌب [irb] lafzı def¡i 
husûsunda ihtiyâlı muktezî olan fart-ı 
hâcet ma¡nâsına mevzû¡dur. Pes mutla-
kan َحاَجٌة [√âcet]ten ahass olur, ba¡dehu 
gâh hâcet-i müfredede ve gâh bilâ-hâcetin 
hemân mekr ü ihtiyâlde isti¡mâl eylediler. 
Bu sûrette dehâ™ vemekr ve hubs ve gâ™ile 
ma¡nâları bundan müteferri¡ olur. Ve gâh 
olur ki pek hâcetli olan ¡uzva ıtlâk olu-
nur, zîrâ a¡zâ-i mutlaka iki kısımdır. Biri 
medâr-ı hâcet olan ¡uzvdur, yed vericl 
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ِاْرٍب َلُه
ُب -Ku (hemzenin zammıyla) [el-urb] األُرأ
zunun ve oğlağın henüz tevellüd eylemiş 
tâzesine denir ki körpe ta¡bîr olunur.

ِبَياُن  hemzenin ve bâ’nın) [el-irbiyân] اإِلرأ
kesriyle) Bir nev¡ balık adıdır, Türkîde 
teke ve kerevit dedikleridir. Ve bir nev¡ 
bakl ve nebât adıdır. Müfredâtta papatya 
nev¡inden bahâr dedikleriyle müfesserdir.

 (hemzenin harekât-ı selâsıyla) [Erâb] أََراٌب
Bir mevzi¡ adıdır; ¡alâ-kavlin bir su 
ismidir.

 (vezninde [menzil] َمْنِزٌل) [Me™rib] َمأأِرٌب
Yemen’de bir mevzi¡ adıdır; memlehadır, 
ya¡nî türâbında tuzlalar vardır. Kütüb-i 
cogrâfiyyede Me™rib, Yemen’de bir belde-
dir ki Sebe™ dahi derler diye mersûmdur. 
Ve Mi§bâ√’ta dahi merkûmdur ki Me™rib, 
Yemen’de Ezd bilâdından bir beldedir 
ki ◊a∂ramevt dağlarının nihâyetinde 
vâki¡dir ve Bil…îs’ın makarrı idi ve ona 
 dahi derler ki bânîsi olan [™Sebe] َسَبأ
Sebe™ b. Yeşcub b. Ya¡rub b. ¢a√†ân ile 
müsemmâdır. Ve bu, te™nîs ve ¡alemiyyet-
le gayr-i munsarıftır.

اُب ََ -Zafer (hemzenin kesriyle) [el-îrâb] اإِلي
yâb olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: آَرَب َعَلْيِهْم 
ِإيَراًبا ِإَذا َفاَز َوفَلَج
 hemzenin zammı ve) [el-urebâ] األَُرَبى
râ’nın fethi ve kasr ile) Âfet ve dâhiye 
ma¡nâsınadır.

 (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™rîb] اءتَّأأِريُج
Bir nesneyi metîn ve muhkem kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َتْأِريًبا  ْيَء  الشَّ َب   أَرَّ
 Ve bıçak ve kılıç makûlesini bileyip أَْحَكَمُه
keskin kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َب  أَرَّ
َدُه َحدَّ ِإَذا  يَن  ّكِ  Ve bir nesneyi çoğaltmak الّسِ
ve tevfîr ve tekmîl eylemek ma¡nâsınadır; 

eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِبِه   أَِرَب 
 ;Ve mi¡de fâsid olmak ma¡nâsındar َكِلَف
yukâlu: َفَسَدْت أَْي:  َمِعَدتُُه  -Ve a¡zâ-i be أَِرَبْت 
den bir ¡ârıza sebebiyle fasla fasla ayrılıp 
dökülmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  أَِرَب الرَّ
ِاْربُُه َوُقِطَع  أَْعَضاُؤُه  َتَساَقَطْت   أَِرْبَت :ve yukâlu ِإَذا 
اْلَيَدْيِن ِمَن  أَْرآبَُك  َسَقَطْت  أَْي  َيَدْيَك  ِمْن  ُجُل  الرَّ  أَيَُّها 
ًة -Ya¡nî “Ellerine mahsûs olan ¡uzv َخاصَّ
ların lahm-ı müherrâ gibi sapır sapır dü-
şüp dökülsün.” İbn E&îr’in beyânına göre 
beyne’n-nâs mezmûm ve ma¡yûb ve hacîl 
ve şerm-sâr olasın demekten kinâyedir. 
Ve 

 Bir kimsenin eli kesilmek [ereb] أََرٌب
yâhûd fakîr olup eydî-i nâs ¡atiyyesine 
muhtâc olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَِرَبْت 
 ,Ve bu َيُدُه أَْي ُقِطَعْت اَِو اْفَتَقَر َفاْحَتاَج َما ِبأَْيِدي النَّاِس
ekserî bed-du¡â mevki¡inde îrâd olunur.

َبُة -Dü (hemzenin zammıyla) [el-urbet] األُرأ
ğüme denir, ¡ukde ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin 
şol düğüme denir ki çözmedikçe çözülme-
ye ya¡nî saht ve şedîd ola. Ve 

َبٌة -Boyuna geçirecek kılâdeye de [urbet] أُرأ
nir. Ve at ve davar bağlayacak tavla ipinin 
ve örek ve kevken ve köstek makûlesinin 
ayağa geçecek halkasına denir.

ُة ِبيَّ  hemzenin zammıyla) [el-urbiyyet] األُرأ
ٌة  vezninde) Uyluk dibine [u√ciyyet] أُْحِجيَّ
denir ki kalça ta¡bîr olunur; yukâlu: ِإْشَتَكى 
َتُه أَْي أَْصَل َفِخِذِه أُْرِبيَّ
ُب  vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-erb] األَرأ
Şehâdet parmağıyla orta parmağın aralığı-
na denir. Ve 

ٌب -masdar olur, düğümü pek bağ [erb] أَرأ
layıp muhkem eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْحَكَمُه ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  أَْرًبا  اْلَعْقَد   أََرَب 
Ve bir kimsenin bir ¡uzvuna vurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََرَب ُفالًَنا ِإَذا َضَرَب َعَلى 
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bed-endâm ve ¡abûs ve zemîm kimseye 
denir. Ve şol kimseye denir ki a¡zâ ve 
mefâsılı ince ve hurde olup kat¡â kemik-
leri ve levhaları artmayıp ve irilenmeyip 
hemân ziyâdesi, karnı ve aşağısı tarafına 
ola ki yukarısı kaval ve aşağısı şeş-hâne 
u¡cûbe-şekl olur; yukâlu: ِقيُق الدَّ أَِي  ِإْزٌب   ُهَو 
َبْطِنِه ِزَياَدتُُه ِفي  َوِإنََّما  َتِزيُد ِعَظاُمُه  اِويُّ الَ   اْلَمَفاِصِل الضَّ
َوُسْفَلِتِه
َعَقَبِة اءأ  hemzenin ve) [ezebu’l-¡a…abet] أََزبُ 
zâ’nın fethiyle) Bir yılan ismidir, bunun 
mevki¡-i zikri ”ز،ب،ب“ mâddesi olmakla 
orada mersûmdur. Burada zikr edenler 
vehm eylemiştir, zîrâ hemzesi asliyye 
değildir. 

ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-ezib] األَِزُب

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-ezîb] األَِزيُج
Uzun kimseye denir. 

َبُة -veznin [ezmet] أَْزَمٌة) [el-ezbet] األَزأ
de) Kıtlık, şiddet ve kaht ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُة َواْلَقْحُط دَّ أََخَذْتُه الَْزَبُة أَِي الّشِ
َزاٌب ٌِ  [İzâb] (ِكَتاٌب [kitâb] vezninde) Benû 
Temîm şu¡besi olan Beni’l-¡Anber 
cemâ¡atine mahsûs bir su adıdır.

ُب  Su (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-ezb] األَزأ
akmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْزًبا اْلَماُء   أََزَب 
ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َجَرى
اُب َْ ئأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mi™zâb] اءأ
ninde ve gâh olur ki hemzeyi yâ’ya kalb 
ederler) Oluğa denir, nâv-dân ma¡nâsına. 
Ve bu ism-i âlettir, zikr olunan أَْزٌب [ezb] 
lafzından me™hûzdur; ¡alâ-kavlin bu lafz 
Fârisîden mu¡arrebdir, بُِل اْلَماَء [buli’l-mâ™e] 
ma¡nâsına ki “bul” kelimesi, َبْوٌل [bevl] 
lafzından emr-i hâzır olmakla “suyu bevl 
eyle” ki isâle eyle demektir, zîrâ ِميز [mîz] 
lafzı, Fârisîde bevl eylemek ma¡nâsına 
olan mîzîden kelimesinden emr-i hâzırdır; 

yukâlu: َلُه ْيَء ِإَذا َوفََّرُه َوَكمَّ َب الشَّ أَرَّ
ُب رَّ ََ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu™erreb] اءأ
vezninde) Vâfir ve kâmil olan şeye denir; 
yukâlu: ٌب أَْي ُمَوفٌَّر َشْيٌء ُمَؤرَّ
ُب ٌل) [et-te™errub] اءتَّأَرُّ -vez [tefe¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir nesne zımnında sertleşip 
ta¡assub ve imtinâ¡la gerden-keşlik ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: الَْمِر ِفي  َب   َتأَرَّ
َد َوَتَشدَّ َتأَبَّى   Ve tasannu¡ ve tekellüfle ِإَذا 
zîreklenmek ve sûret-i dehâ™ göstermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَكلََّف ِإَذا  ُفالٌَن  َب   َتأَرَّ
َهاَء الدَّ
َتأأَرُب سأ ُُ  ism-i mef¡ûl) [el-muste™reb] اءأ
bünyesiyle) Borçluya denir, medyûn 
ma¡nâsına.

اِرُب ََ ُُ -vez [mucâhid] ُمَجاِهٌد) [el-mu™ârib] اءأ
ninde) Müdâhî ya¡nî mekkâr ve ¡ayyâr ve 
kallâş kimseye denir; yukâlu: َرُجٌل ُمَؤاِرٌب أَْي 
ُمَداٍه
َباُن  ُعْرَباٌن (hemzenin zammıyla) [urbân] األُرأ
[¡urbân] lafzında lügat olmakla ”ع،ر،ب“ 
mâddesinde mersûmdur ki medâr-ı 
in¡ikâd-ı bey¡ ü şirâ olan peşin akçeye 
denir.

 (vezninde [ketîbet] َكِتيَبٌة) [el-erîbet] األَِريَبُة
Büyük ve ve bol tencereye denir; yukâlu: 
ِقْدٌر أَِريَبٌة أَْي َواِسَعٌة

]أ ز ب[
 hemzenin ve zâ-yı) [el-ezeb] األََزُب
mu¡cemenin fethiyle) Deve geviş getir-
mez olmak ma¡nâsınadır ki ¡illetten yâhûd 
pek zebûnluktan olur; yukâlu: أَِزَبِت اِلِبُل أََزًبا 

اِبِع ِإَذا َلْم َتْجَترَّ ِمَن اْلَباِب الرَّ
ُب  Bodur (hemzenin kesriyle) [el-izb] اإِلزأ
kişiye denir. Ve galîzü’l-cüsse kimseye 
denir. Ve âfet ve dâhiye ma¡nâsınadır. Ve 
le™îm ve nâkes şahsa denir. Ve yakışıksız, 
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 Ve vasf-ı mezkûr üzere olan ağaçlaraاْلَتفَّ
ıtlâk olunur ki mübâlagaten tesmiye bi’l-
masdardır. Ve minhu hadîsu ¡Abdillâh ev 
¡Amr b. Umm Mektûm radıyallâhu ¡anhu 
ennehu kâle li’n-Nebiyyi sallallâhu ¡aley-
hi ve selleme: أََشٌب َوَبْيَنَك  َبْيِني  َضِريٌر  َرُجٌل   ِإنِّي 
َداَء َقاَل ْص ِلي ِفي اْلِعَشاِء َواْلَفْجِر َقاَل َهْل َتْسَمُع النِّ  َفَرّخِ
َة َنَعْم َفَلْم َيْرَخْص َلُه يُِريُد ِبَذِلَك النَِّخيَل اْلُمْلَتفَّ
ُج ٌل) [et-te™eşşub] اَءتَّأَشُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi Ağaçlar birbirine karışıp giriş-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َجُر ِبَمْعَنى َب الشَّ  َتأَشَّ
 Ve nâs birbirine muhtelit olmak ve أَِشَب
¡alâ-kavlin müctemi¡ olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْجَتَمُعوا أَِو  اْخَتَلطُوا  ِإَذا  اْلَقْوُم  َب   Ve َتأَشَّ
ِإَلْيِه ُبوا  ِإَلْيِه ,derler َتأَشَّ وا   ma¡nâsına; ya¡nî ِاْنَضمُّ
“Halk etrâftan gelip ona munzam ve mül-
hak oldular.”

-veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™şîb] اَءتَّأأِشيُج
de) Ağaçları sıkı ve çatılkı eylemek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْي َتْأِشيًبا  َجَر  الشَّ ْبُت   أَشَّ
ا  Ve nâsı birbirine düşürüp şûrîde َجَعْلُتُه ُمْلَتفًّ
kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَقْوَم  َب   أَشَّ
َش َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َحرَّ
-hemzenin zammıy) [el-uşâbet] االَُشاَبُة
la) Ecnâs-ı muhtelifeden müctemi¡ olan 
cemâ¡ate denir ahlât ve evbâş ma¡nâsına. 
Ve harâmla muhtelit olan kazanca denir. 
Cem¡i أََشاِئُب [eşâ™ib] gelir, أََصاِبُع [e§âbi¡] 
vezninde; yukâlu: ِعْنَدُه أَُشاَبٌة ِمَن النَّاِس أَْي أَْخالٌَط 
ve yukâlu: َلُه أَُشاَبٌة ِمَن اْلَكْسِب أَْي َما َخاَلَطُه اْلَحَراُم

-Be (fetehâtla) [el-eşebâniyy] األََشَباِنيُّ
gâyet kırmızı olan şeye denir; yukâlu: َرُجٌل 
أََشَباِنيٌّ أَْي َشِديُد اْلُحْمَرِة
-vez [iktisâb] ِإْكِتَساٌب) [el-i™tişâb] اإِلئأِتَشاُب
ninde) Bu dahi nâs birbirine muhtelit 
yâhûd müctemi¡ olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْئَتَشَب اْلَقْوُم ِإْئِتَشاًبا ِإَذا اْخَتَلطُوا اَِو اْجَتَمُعوا
َتَشُج َأ ُُ  mîm’in zammı ve) [el-mu™teşeb] اَءأ

gûyâ ki âlet-i merkûmeye hitâb olur. Mü-
tercim der ki kavl-i ahîr, tasarruf-ı ¡acîb 
olduğu gayr-i setîrdir. 

 (vezninde [âzimet¡] َعاِزَمٌة) [el-âzibet] اَِزَبُة
Şol develere denir ki arık olmalarıyla ge-
viş getirmez olalar; yukâlu: ٌِإِبٌل آِزَبٌة أَْي َضاِمَرة 

الَ َتْجَترُّ
ُب ٌل) [et-te™ezzub] اءتَّأَزُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bölüşmek, iktisâm ma¡nâsınadır; 
yukâlu: بُوا اْلَماَل َبْيَنُهْم ِإَذا اْقَتَسُموُه َتأَزَّ

]أ س ب[
ُج  hemzenin kesri ve sîn’in) [el-isb] اإِلاأ
sükûnuyla) Kasıkta biten kıllara denir; ¡alâ-
kavlin ud yerinde ve ¡alâ-re™yin hâssaten 
mak¡adda biten kıla denir; yukâlu: َحَلَق ِإْسَبُه 
 Şârih der أَْي َشَعَر َرَكِبِه أَْو ُهَو َشْعُر اْلَفْرِج أَِو اِلْسِت
ki bunun aslı ِوْسٌب [visb] idi ki nebâta de-
nir. Hemze, vâv’dan mübeddeledir.

ُج اَّ ََ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu™esseb] اءأ
vezninde) Tüyü ve yünü çok davara ıtlâk 
olunur. Mâdde-i merkûmeden me™hûzdur; 
yukâlu: وِف ٌب أَْي َكِثيُر الصُّ َكْبٌش ُمَؤسَّ
 (hemzenin kesriyle) [el-îsâb] اإِليَساُب
Yerin nebâtı çok olmak ma¡nâsınadır; 
yu…âlû: آَسَبِت الَْرُض ِإيَساًبا ِإَذا أَْعَشَبْت

]أ ش ب[
ُج  hemzenin fethi ve şîn-i) [el-eşb] األَشأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Bir şeye şey™-i 
âher katıp karıştırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََشَبُه أَْشًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َخَلَطُه Ve bir 
kimseye levm ve ta¡yîb ve serzeniş eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أََشَب ُفالًَنا أَْشًبا ِمَن 
ِل ِإَذا َعاَبُه َوالََمُه اْلَباِب الثَّاِني َواَلَوَّ
 Ağaçlar gür (fethateynle) [el-eşeb] األََشُج
ve sık olmakla dalları birbirine girişip 
sarmaşık ve çatılkı olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  أََشًبا  َجُر  الشَّ  أَِشَب 



اأَلَءَبُة 279BÂBU’L-BÂ™

Ve çıbanın henüz sağalmağa başlaması 
hâletine denir. Ve zulm ve ¡adâvet üzere 
müctemi¡ olan nâsa denir; bunda hemze-
nin kesriyle de lügattir; yukâlu: ُهْم َعَلْيِه أَْلٌب 
َوِإْلٌب َواِحٌد أَْي ُمْجَتِمُعوَن َعَلْيِه ِبالظُّْلِم َواْلَعَداَوِة
 (vezninde [a¡leb&] َثْعَلٌب) [et-te™leb] اَءتَّأأَءُج
Gövdesi topaç, galîzü’l-cüsse kimseye de-
nir. Ve o hey™et üzere olan yaban eşeğine 
ve dağ tekesine denir. Mü™ennesinde َتْأَلَبٌة 
[te™lebet] denir hâ’yla; yukâlu: َرُجٌل َتْأَلٌب أَِي 
Ve اْلَغِليُظ اْلُمْجَتِمُع َوَكَذا ِمْن ُحُمِر اْلَوْحِش َواْلَوِعُل

 Bâdiye eşcârından bir şecer [te™leb] َتأأَءٌج
adıdır.

 [fitr] ِفْتٌر (hemzenin kesriyle) [el-ilb] اإِلءأُج
ma¡nâsınadır ki baş parmakla şehâdet 
parmağı açıldıkta mâ-beynlerinin hâvî 
olduğu mikdârdan ¡ibârettir, Türkîde sere 
ta¡bîr olunur. Ve 

ءأٌج ٌِ  [ilb] Bir şecer adıdır ki ağaç kavunu 
şecerine şebîh olur, cemî¡-i hayvânâta 
semm-i kâtildir.

َباُب  Bu (hemzenin kesriyle) [el-ilbâb] اإِلءأ
dahi hımâr, dişisini önüne katıp şiddetle 
kovup götürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أََلبَّ اْلِحَماُر َطِريَدَتَها ِإْلَباًبا ِإَذا َطَرَدَها َشِديًدا
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-elûb] األَءُوُب
Toz toprak savuran rîh-i bârideye denir; 
yukâlu: ِريٌح أَلُوٌب أَْي َباِرَدةٌ َتْسِفي التَُّراَب Ve ku-
yudan kovayı çabuk çıkarır olan kimseye 
denir; ¡alâ-kavlin cünbüş ve neşâtla su 
çeken kimseye denir; yukâlu: َرُجٌل أَلُوٌب أَْي 
ْلِو أَْو َنِشيٌط َيْعِني ِفي َذِلَك َسِريُع ِإْخَراِج الدَّ
َبُة -Aç (hemzenin zammıyla) [el-ulbet] األُءأ
lık, mecâ¡at ma¡nâsınadır.

 [yelebet] َيَلَبٌة (fetehâtla) [el-elebet] األََءَبُة
ma¡nâsınadır ki deriden olan kalkana 
denir.

tâ ve şîn’in fethiyle) Nesebinde ihtilât 
ve iltibâs olan ya¡nî mazbûtü’n-neseb ve 
sarîhü’l-asl olmayan kişiye ıtlâk olunur; 
yukâlu: ُهَو ُمْؤَتَشٌب أَْي َغْيُر َصِريٍح ِفي َنَسِبِه
َبُة  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [uşbet] أُشأ
Sibâ¡dan kurdun esâmîsindendir.

]أ ل ب[
 hemzenin fethi ve lâm’ın) [el-elb] األَءأُج
sükûnuyla) Nâs her taraftan akışıp gel-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْلًبا اْلَقْوُم  ِإَلْيِه   أََلَب 
ِل ِإَذا أََتْوُه ِمْن ُكّلِ َجاِنٍب -Ve davarla ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
rı toplayıp sürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َيْعِني ِإَذا َساَقَها  َوالثَّاِني  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  أَْلًبا  ْاِلِبَل   أََلَب 
ا  Ve davar toplanıp sürülüp gitmek ُمْنَضمَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْنَساَقْت أَِي  اِلِبُل   أََلَبْت 
َبْعٍض ِإَلى  َبْعُضَها   Ve erkek eşek, dişiyi َواْنَضمَّ 
önüne katıp kovup gitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشِديًدا َطْرًدا  َطَرَدَها  ِإَذا  َطِريَدَتُه  اْلِحَماُر   أََلَب 
Şârih der ki bu ma¡nâda hımârdan gayrısı 
mesmû¡ değildir, pes hasâ™isten olur. Ve 

 ;Biriktirmek ma¡nâsınadır [elb] أَءأٌج
yukâlu: َجَمَعُهْم ِإَذا  اْلَجْيَش   Ve birikmek أََلَب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْجَتَمُعوا ِإَذا  اْلَقْوُم   أََلَب 
Ve sür¡at eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْسَرَع ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve ¡avdet eylemek أََلَب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعاَد أَْي  ِإَلْيِه   Ve أََلَب 
yağmur muttasıl yağmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َماُء ِإَذا َداَم َمَطُرَها Ve أََلَبِت السَّ

 Sâkî-i bezm-i ¡işretin cünbüş [elb] أَءأٌج
ve neşâtına denir. Ve nefs-i insâniyyenin 
hevâ ve hevese meyl ve incizâbı hâletine 
denir. Ve susuzluğa denir. Ve düşmanın 
hiss ü idrâk eylemeyip zihn ve hayâllerine 
hutûr eylemeyen cihetten şeb-hûnlarına 
müte¡allik tertîb olunan re™y ü tedbîre de-
nir. Ve körpe kuzu derisine denir. Ve zehr-i 
kâtile denir. Ve tard-ı şedîd ma¡nâsınadır. 
Ve şiddet-i hummâ vü harârete denir. 
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]أ و ب[
ُب  hemzenin fethi ve vâv’ın) [el-evb] اَألَوأ
sükûnuyla) ve

 hemzenin kesri ve yâ’nın) [el-iyâb] اَإِلَياُب
tahfîfiyle ve teşdîdiyle lügattir) ve

َبُة ve (hemzenin fethiyle) [el-evbet] األَوأ

َبُة  Geri (vâv’ı yâ’ya kalble) [el-eybet] األيأ
dönmek, rücû¡ ma¡nâsınadır; yukâlu: آَب 
ُجُل َيُؤوُب أَْوًبا َوِإَياًبا َوأَْوَبًة َوأَْيَبًة ِإَذا َرَجَع Ve الرَّ

ٌب  [se√âb] َسَحاٌب ;Buluta denir [evb] أَوأ
gibi. Ve yele denir, rîh ma¡nâsına. Ve 
sür¡at ma¡nâsınadır. Ve davar yürürken 
ellerini ve ayaklarını çabuk döndürmek, 
ya¡nî çabuk almak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيِر  Ve kasd َما أَْعَجَب أَْوَب َقَواِئِمِه أَْي َرْجَعَها ِفي السَّ
ve ¡azm eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: آَبُه 
َقَصَد ِإَذا   ;Ve de™b ve ¡âdet ma¡nâsınadır أَْوًبا 
yukâlu: َعاَدتُُه أَْي  أَْوبُُه   ,Ve doğruluk َهَذا 
istikâmet ma¡nâsınadır. Ve bal arısına 
denir, َنْحٌل [na√l] ma¡nâsına. Ve yola de-
nir, tarîk ma¡nâsına. Ve cihet ve semt 
ma¡nâsınadır; tekûlu ُكْنُت َعَلى أَْوِبِه أَْي ِجَهِتِه Ve 
gece içre suya gelmeğe denir; yukâlu: آَب 
 Ve اْلَماَء أَْوًبا ِإَذا َجاَءُه َلْيالً

ٌب  ,lafzından cem¡ olur [âyib] آِيٌب [evb] أَوأ
 ¡gibi, râci [â√ib§] َصاِحٌب ve [a√b§] َصْحٌب
ma¡nâsına. Ve 

ٌب -Kezâlik masdar olur, ib¡âd ey [evb] أَوأ
lemek ma¡nâsına; yukâlu: آَبُه اهللُ أَْوًبا أَْي أَْبَعَدُه 
Ve bu bed-du¡âdır; ve yekûlûne: َوآَب  آَبَك 
َوْيَلَك ِمْثَل   Ya¡nî “Vay sana!” Şârih der َلَك 
ki bunun aslı َتْكَرُه َما  َتْكَرُه ,idi آَبَك  َما   َعاَوَدَك 
ma¡nâsına, ba¡dehu fâ¡il izmâr olundu.

 (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™vîb] اءتَّأأِويُج
ve

-Bun (vâv’ı yâ’ya kalble) [et-te™yîb] اءتَّأأِييُج
lar da rücû¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 

 (tef¡îl vezninde] َتْفِعيٌل) [et-te™lîb] اَءتَّأأِءيُج
Nâsı biribine kışkırtıp miyânelerini ifsâd 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَلََّب َبْيَن اْلَقْوِم 
َضُهْم َعَلى اْلَفَساِد َوأَْفَسَد َبْيَنُهْم َتْأِليًبا ِإَذا َحرَّ
ئأَلُج ُِ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi™leb] اَءأ
Serî¡ ve çabuk adama denir; yukâlu: َرُجٌل 
ِمْئَلٌب أَْي َسِريٌع
َباُن  Bir (vezninde [sa√bân] َسْحَباُن) [Elbân] أَءأ
belde adıdır. Şârih der ki ∏aznîn nâm şeh-
re iki merhale mesâfede vâki¡dir.

-veznin [se√âb] َسَحاٌب) [elâb] أاَلٌَب
de) Medîne-i münevvere kurbünde bir 
mevzi¡dir.

]أ ن ب[
-vez [te™dîb] َتْأِديٌب nûn’la) [et-te™nîb] اَءتَّأأِنيُج
ninde) Bir kimseye ¡itâb ve serzeniş eyle-
mek; ¡alâ-kavlin edille ve berâhînle iskât 
ve tebkît eylemek yâhûd sâ™ile akbeh-i red 
ile cevâb vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَنََّبُه 
ُه أَْقَبَح َرّدٍ َتُه أَْو َسأََلُه َفَنَجَهُه أَْي َردَّ َتْأِنيًبا ِإَذا الََمُه أَْو َبكَّ
-Sebzevât kıs (fethateynle) [el-eneb] اَألََنُج
mından bâdincâna denir; tekûlu: أََكْلَنا ْالََنَب 
اْلَباِذْنَجاَن -inde’l¡ [eneb] أََنٌب Şârih der ki أَِي 
ekser َطَلٌب [†aleb] vezninde Fârisîde dahi 
bâdincâna denmekle zâhiren lügat-ı 
mütevâtiredir; ve ba¡zı müvelledîn tagyîr 
ile أندنج ta¡bîr eylediler.

 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-enâb] اَألََناُب
Misk; ¡alâ-kavlin miske müşâbih bir nev¡ 
¡ıtr adıdır.

-vez [iktisâb] ِاْكِتَساٌب) [el-i™tinâb] اَإِلئأِتَناُب
ninde) Şiba¡ yâhûd gayrı ¡ârıza sebebiyle 
ta¡âma iştihâsız olmak ma¡nâsınadır.

َتِنُج َأ ُُ  dan[î™tinâb] ِإْئِتَناٌب [el-mu™tenib] اَءأ
ism-i fâ¡ildir, ta¡âma iştihâsı olmayan 
kimseye denir; yukâlu: ُهَو ُمْؤَتِنٌب أَْي الَ َيْشَتِهي 
الطََّعاَم
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ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَباَرْت ِإَذا  َكاُب  الّرِ  آَوَبِت 
ْيِر ِفي السَّ
َبُة ّوِ ََ ُُ  mîm’in zammı ve) [el-mu™evvibet] اَءأ
vâv-ı müşeddedenin kesriyle) Bütün gün-
düz hübûb eden rüzgâra denir; yukâlu: ِريٌح 
َبٌة أَْي َتُهبُّ النََّهاَر ُكلَُّه ُمَؤّوِ
 (vezninde [nâ™ibet] َناِئَبٌة) [el-âyibet] اَِيَبُة
Nısf-ı nehâr vaktinde içilen meşrûba de-
nir, şürbe-i kâ™ile ma¡nâsına.

 Îrân’da (vezninde [πâbet] َغاَبٌة) [Âbet] آَبُة
Sâve şehrine karîb bir şehr adıdır. Ve 
Maπrib’de İfrî…iyye kurbünde bir şehr 
adıdır.

 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [Me™âb] َمآُب
Arz-ı Şâm’dan Bel…â™ kazâsında bir bel-
dedir. Ve

 lafzından ism-i [evb] أَْوٌب [me™âb] َمآٌب
mekândır, dönüp varacak yere denir, mer-
ci¡ ve münkaleb ma¡nâsına; ve yukâlu: 
َثالَُث َبْيَنُهَما  أَْي  َمَثاِلَب  َوْزِن  َعَلى  َمآِوَب  َثالَُث   َبْيَنُهَما 
 Ya¡nî “Miyânelerinde gündüz َرَحالٍَت ِبالنََّهاِر
gitmesiyle üç konak mesâfe vardır.” Bu-
rada َمآِوُب [me™âvib] َمآٌب [me™âb] lafzından 
cem¡dir, gündüz yürüyüp varacak yere 
denir.

ُب وَّ ََ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu™evveb] اَءأ
vezninde) Karpuzun tepesi dilimi ve yaka 
oyuntusu gibi be-gâyet degirmive müdev-
ver kat¡ olunan şeye denir; ve minhu’l-
meselu: Kâle el-◊ubâb b. el-Mun≠ir: أََنا“ 
ُب” اْلُمَرجَّ َوُعَذْيُقَها  ُب  اْلُمَؤوَّ  ُحَجْيٌر [Ve] ُحَجْيُرَها 
[√uceyr] ٌُحْجَرة [√ucret]in musaggarıdır ki 
burada magâra murâddır ve ُعَذْيٌق [¡u≠ay…] 
-ın musaggarıdır ki hurmâ sal[…≠i¡] ِعْذٌق
kımının çöpüne denir; ya¡nî “Ben onla-
rın müdevver nakb olunmuş gârıyım ki 
bana ilticâ ederler ve hurmâsı çok dalı-
yım ki benden ictinâ™ ederler.” Mesel-i 

َب َعْنُه َوأَيََّب ِإَذا َرَجَع  Ve bütün gündüz yolda أَوَّ
seyr eylemek ma¡nâsınadır, geceye kadar 
durmayıp gitmekten ¡ibârettir; yukâlu: 
ُه بُوا ِإَذا َساُروا النََّهاَر ُكلَّ -Ve merkûb olan deve أَوَّ
ler birbirine kızışıp mu¡âraza ve mübârât 
ederek gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبِت  أَوَّ
ْيِر َكاُب ِإَذا َتَباَرْت ِفي السَّ الّرِ
ُب ٌل) [et-te™evvub] اءتَّأَوُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi rücû¡ eylemek ma¡nâsınadır.

اُب ve [el-uvvâb] األُوَّ

 hemzelerin zammı ve) [el-uyyâb] األُيَّاُب
vâv ve yâ’nın teşdîdleriyle) آِيٌب [âyib] 
kelimesinden ki râci¡ ma¡nâsınadır; 
cem¡lerdir.

ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-iyâb] اإِلَياُب

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-uyûb] األُيُوُب
Güneş batıp gâ™ib olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْمُس ِإَياًبا َوأُيُوًبا ِإَذا َغاَبْت آَبِت الشَّ
ُب َتأَوَّ ُُ ve [el-mute™evveb] اَءأ

ُتأَيَُّج ُُ -mîm’lerin zam) [el-mute™eyyeb] اَءأ
mı ve vâv-ı müşeddede ve yâ-yı müşed-
dedenin fethiyle) ٌب  َتأَيٌُّب ve [te™evvub] َتأَوُّ
[te™eyyub] kelimelerinden masdarlardır, 
gece ile gelmek ma¡nâsına; yukâlu: َبُه  َتأَوَّ
ًبا َوُمَتأَيًَّبا ِإَذا أََتاُه َلْيالً َوَتأَيََّبُه ُمَتأَوَّ
-veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i™tiyâb] اإِلئأِتياُب
de) Gece içre suya gelmek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: ًِاْئَتَيْبُت اْلَماَء ِإْئِتياًبا أَْي َوَرْدتُُه َلْيال
 Darılmak (fethateynle) [el-eveb] األََوُب
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل أََوًبا ِمَن اْلَباِب  أَِوَب الرَّ
اِبِع ِإَذا َغِضَب الرَّ
 Bir (vezninde [îcâb] ِايَجاٌب) [el-î™âb] اَإِليَئاُب
kimseyi darıltmak ma¡nâsınadır; tekûlu: 
اَْوأَْبُتُه أَْي أَْغَضْبُتُه
آَوَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu™âvebet] اَءأ
vezninde) Merkûb olan develer birbi-
rine kızışıp mu¡âraza ile yürüyüşmek 
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ma¡rûf râcizdir ve Ebû İhâb b. ¡Azîz 
ashâbdandır.

-veznin [se√âb] َسَحاٌب) [Ehâb] أََهاٌب
de) Medîne-i münevvere kurbünde bir 
mevzi¡dir.

َباُن  (vezninde [u&mân¡] ُعْثَماُن) [Uhbân] أُهأ
Ashâbdandır.

 Bir (vezninde [zeyneb] َزْيَنُب) [Eyheb] أَيأَبُج
mevzi¡dir.

]أ ي ب[
 (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [el-eyyâb] األَيَّاُب
Sakkâ™ ma¡nâsınadır. Ve fi’l-hadîs: َكاَن“ 
اًء َطالُوُت أَيَّاًبا” أَْي َسقَّ
َبُة -veznin [aybet¡] َعْيَبٌة) [el-eybet] األَيأ
de) أَْوَبٌة [evbet] lafzında lügattır ki rücû¡ 
ma¡nâsınadır; vâv’ı yâ’ya münkalib ol-
muştur, niteki zikr olundu.

mezbûr ”اْلُمَحكَُّك ُجَذيُلَها   unvânıyla da¡ “أََنا 
menkûldür.

 Bir ma¡rûf (vezninde [nâb] َناٌب) [âb] آُب
aydır, ¡Acemîden mu¡arrebdir; Şühûr-ı 
Rûmiyyeden ağustos dedikleri ay 
olacaktır.

َباُت  hemzenin fethi ve) [el-evbât] األَوأ
vâv’ın sükûnuyla) أَْوَبٌة [evbet]in cem¡idir, 
davar ayaklarına denir; َقَواِئُم […avâ™im] 
ma¡nâsına.

ابب اٌب) [Benû Evvâb] َبنُو أَوَّ -vez [tevvâb] َتوَّ
ninde) Bir kabîledir; Mu«ayyis el-Evvâbî 
ki tâbi¡îndendir, o kabîleye mensûbdur.

]أ هـ ب[
َبُة  Yat (hemzenin zammı) [el-uhbet] األُهأ
ve yarağa denir ki seyr ü sefer ve harb 
makûlesi hâlât mühimmâtıdır, sâz ve 
¡udde ma¡nâsına.

ُبَبُة -uh] أُْهَبٌة (hâ’nın zammıyla) [el-hubet] اَءأ
bet] ma¡nâsınadır; yukâlu: أُْهَبَتُه َفِر  ِللسَّ  أََخَذ 
َتُه َوُهَبَتُه أَْي ُعدَّ
-veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™hîb] اَءتَّأأِهيُج
de) Yaraklanıp hâzır u âmâde olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّب ِلْلَْمِر َتْأِهيًبا ِإَذا اْسَتَعد أَهَّ
ُج ٌل) [et-te™ehhub] اَءتَّأَهُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) َتْأِهيٌب [te™hîb] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َب ِلْلَحْرِب ِإَذا اْسَتَعدَّ َتأَهَّ
 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-ihâb] اَإِلَهاُب
Deriye denir, cild ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin 
dibâgat olunmamış hâm deriye denir: 
Cem¡i آِهَبٌة [âhibet] gelir hemzenin med-
diye أَْفِعَلٌة [ef¡ilet] vezninde ve أُُهٌب [uhub] 
gelir zammeteynle ve أََهٌب [eheb] gelir fet-
hateynle. Mi§bâ√’ın beyânına göre cem¡-i 
ahîr gayr-i kıyâs üzeredir ve ¡inde’l-ba¡z 
ism-i cem¡dir. Ve 

َهاٌب ٌِ  [İhâb] Esmâdandır: İhâb b. ¡Umeyr 
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olur ki gûyâ kihikâye-i savt-ı sabî gibi 
beyhûde demek olur.

َة  Mekke-i mükerreme’de [Dâr Bebbet] َداُر َببَّ
bir hânedir.

َبجُّ  [be™c] َبْأٌج (bâ’nın fethiyle) [el-bebbu] اَءأ
mürâdifidir ki darb ve gûne ve üslûb 
ma¡nâsınadır, lisânımızda bâbet ve çe-
şit ta¡bîr olunur. Ve tenû-mend ve semîn 
civâna denir; yukâlu: ا أَْي َشابًّا َسِميًنا َرأَْيُت َببًّ
اُن َببَّ اُن) [el-bebbân] اَءأ -veznin [abbân…] َقبَّ
de ve bâ’nın tahfîfiyle câ™izdir) Bu dahi 
üslûb ve tarîka ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهْم 
َطِريَقٍة َعَلى  أَْي  ُف  َويَُخفَّ َواِحٍد  اٍن  َببَّ َوَعَلى  َواِحٌد  اٌن   َببَّ
Ya¡nî “Cümlesi yek-renk ve yek-tarz ve 
yek-revişlerdir.” Kâle’ş-şârih ve minhu 
kavlu ¡Ömer radıyallâhu ¡anhu: ِعْشُت  “ِإْن 
اًنا َواِحًدا يُِريُد التَّْسِوَيَة ِفي اْلَقْسِم َوَكاَن  َفَسأَْجَعُل النَّاَس َببَّ
ُل اْلُمَهاِجِريَن َوأَْهَل َبْدٍر ِفي اْلَعَطاِء يَُفّضِ
َبأأَبَبُة -vez [ab…abet…] َقْبَقَبُة) [el-be™bebet] اَءأ
ninde) Erkek deve kükremek, َفْحٍل  َهِديُر 
[hedîru fa√l] ma¡nâsınadır.

]ب ر د ز ب[
َبُة ِدزأ َأ -dâl-ı mühmele ve zâ) [Berdizbeh] َب
yı mu¡ceme ile َدْرِخْدَمُة [der«idmet] vez-
ninde) İmâm Bu«ârî ¡aleyhi’r-rahmet 
hazretlerinin ceddi ismidir. Ve bu, 
kelime-i Fârisiyyedir, ekinci, اٌع  [¡zerrâ] َزرَّ
ma¡nâsına.

]ب س ب[
َبُة  (vezninde [resmet] َرْسَمٌة) [Besbet] َبسأ
Bu√ârâ kazâsında bir karyedir. 

]ب ش ب[
َبُة  Îrân’da (şîn-i mu¡ceme ile) [Beşbet] َبشأ
Merv nâm belde muzâfâtından bir 
karyedir.

FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE
َدِة( )َفْصُل اْلَباِء اْلُمَوحَّ

]ب أ ب[
ُب ََ ُب  Şol (vezninde [zufer] ُزَفُر) [el-bu™eb] اَءأ
ata denir ki kısa gövdeli ve kalın etli ve 
seyrek adımlı, eşkin ve yürümesi ve se-
ğirtmesi pek meydânlı ola.

]ب ب ب[
 Henüz dillenmeğe [debbet] َدبٌَّة) [bebbet] َببَُّة
başlayan ma¡sûmun savtından hikâyedir 
ki bebbe bebbe diyerek söylemeğe başlar. 
Ve 

ُة  .Bir recül-i ¢ureşî lakabıdır [Bebbet] َببَّ
Cevherî’nin ُة -bircâriye adı [Bebbet] َببَّ
dır deyip recez ile istişhâdı galattır; an-
cak Bebbe zikr olunan ¢ureşî lakabıdır 
ki ¡Abdullâh b. el-◊âri& b. Nevfel’dir. 
Kezâlik Cevherî’nin istişhâd mahallin-
de râcizden hikâye ile kâle’r-râciz kavli 
dahi galattır, belki o ürcûzeyi zikr olunan 
¡Abdullâh henüz tıfl-ı sagîr iken vâlidesi 
Hind bint Ebî Süfyân terkîs ederek tercîz 
ve inşâd eylemiştir. Ve ürcûze budur: 

ْه َلُْنِكَحنَّ َببَّ
َجاِرَيًة ِخَدبَّــْه
ــْه ُمْكَرَمًة ُمَحبَّ

َتُجبُّ أَْهَل اْلَكْعَبْه
Ya¡nî “Bebbe’ye ben bir tenû-mend 
mahbûbe duhter nikâh edip alırım ki hüsn 
ü cemâlde ¢ureyş nisvânına gâlibe olur.” 
Şârih ُزبَّْه ِفيَها   fıkra-i latîfesini dahi يُْدِخُل 
ilhâk eylemiştir. Ve 

ٌة  Etine dolu nâzük-beden ter ü [bebbet] َببَّ
tâze civâna denir. Ve 

ٌة  Lafzı ahmak kimseye sıfat [bebbet] َببَّ
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olunup ism-i vâhid hükmünde kılındıktan 
sonra ikisine birden nisbet olunup meselâ 

اَرُقْطِنيُّ ;denir [el-bâbeşâmiyy] اَْلَباَبَشاِميُّ  اَلدَّ
[ed-Dâre…u†niyy] dedikleri gibi. İntehâ. 
Ve

-aleb eyâletinde bir belde adı◊ [Bâb] َباٌب
dır. Ve Hecer kurbünde bir dağ ismidir.

اُب َبوَّ اٌب) [el-bevvâb] اَءأ -veznin [tevvâb] َتوَّ
de) Kapıcıya denir, der-bân ma¡nâsına. Ve 

اٌب -Ziyâd b. Ebîhi nâm kimse [Bevvâb] َبوَّ
nin feresi ismidir.

ِبَواَبُة  (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-bivâbet] اَءأ
Kapıcılık hirfetine denir.

ُب َبوأ  bâ’nın fethi ve vâv’ın) [el-bevb] اَءأ
sükûnuyla) Kapıcı olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اًبا َلُه -Ve du َباَب َلُه َيُبوُب َبْوًبا أَْي َصاَر َبوَّ
vara baca ve hücre açmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ًة ُجُل ِإَذا َحَفَر ُكوَّ َباَب الرَّ
ُب ٌل) [et-tebevvub] اَءتََّبوُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Kapıcı tutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اًبا ِإَذا اتََّخَذُه َب َبوَّ َتَبوَّ
َباُب ve [el-bâb] اَءأ

َباَبُة  Hisâb ve hudûd (hâ’yla) [el-bâbet] اَءأ
makûlesinin gâyet ve nihâyetine ıtlâk 
olunur.

ِكَتاِب -Nâme ve nüs [bâbâtu’l-kitâb] َباَباُت اءأ
hanın sutûrundan ¡ibârettir. Bunun müfre-
di yoktur. 

Şârih der ki gerçi mü™ellif müfredini inkâr 
eyledi, lâkin müfredi َباَبٌة [bâbet]tir ki nev¡ 
ma¡nâsınadır, her şey™in nev¡i eşhâsını bil-
meğe medhal olduğu için. Lâkin kitâba 
muzâf oldukta sutûr ve vücûhu irâde olu-
nur ve bunda müfred olarak müsta¡mel 
olmaz, zîrâ murâd mecmû¡-ı vücûh u 
sutûrudur. Pes mü™ellifin vâhidi yoktur 
demekten murâdı bu mâddede müsta¡mel 

]ب ن ب[
-veznin [Zeyneb] َزْيَنُب) [Be™neb] َبأأَنُج
de) Bu√ârâ kazâsında bir karye adıdır. 
Muhaddisînden Celvân b. Semure ve 
İbrâhîm b. A√med ve Vekî¡ b. A√med ve 
A√med b. Sehl el-Be™nebiyyûn ondandır.

]ب و ب[
َباُة َبوأ  bâ’nın fethi ve vâv’ın) [el-bevbât] اَءأ
sükûnuyla) Beriyye ve beyâbâna denir, 
 gibi. Ve [felât] َفالَةٌ

َباُة  Yemen tarîkında bir sarp [Bevbât] َبوأ
¡akabe adıdır.

َباُب  أَْبَواٌب Kapıya denir. Cem¡i [el-bâb] اَءأ
[ebvâb] gelir ve ِبيَباٌن [bîbân] gelir ِتيَجاٌن 
[tîcân] vezninde ve nâdir olarak أَْبِوَبٌة [eb-
vibet] gelir, zîrâ َفَعٌل [fa¡al] ki fâ’nın fet-
hiyledir, أَْفِعَلٌة [ef¡ilet] üzere cem¡lenmez.

Mü™ellif Ba§â™ir’de eyitti ki َباٌب [bâb] lafzı, 
medhal-i emkine ma¡nâsına mevzû¡dur ki 
kapı ta¡bîr olunur: َداٍر َبْلَدٍة ve َباُب   .gibi َباُب 
Ve mecâzen bir şey™e vesîle-i vusûl ola-
cak nesnede isti¡mâl olunur; ve minhu 
yukâlu fi’l-¡ilm: َباُب َكَذا َوَهَذا اْلِعْلُم َباٌب ِإَلى ِعْلِم 
ِإَلْيِه ُل  يَُتَوصَّ ِبِه  أَْي  -Ve ma¡ânî-i sâ™ire bun َكَذا 
dan müteferri¡dir. Ve Mi§bâ√’ta bu vech 
üzere mersûmdur ki َباٌب [bâb] kelimesinin 
aslı َبَوٌب [beveb] olmak üzere mukadderdir 
ki fethateynledir, binâ™en¡aleyh vâv elif’e 
kalb olunmuştur. Ba¡zen bi’t-tahsîs muzâf 
olur, اِر الدَّ  gibi, kezâlik [bâbu’d-dâr] َباُب 
Baπdâd’da bir mahalle ismi olan اِم  َباُب الشَّ
[Bâbu’ş-Şâm] gibi. Ve eğer mütezâyifeyne 
nisbet olunursa yalnızca evvele nisbet 
olunup ُّاَْلَباِبي [el-Bâbiyy] denir ve ikisine 
birden nisbetle ُّاِمي الشَّ -el-Bâbiyyu’ş] اَْلَباِبيُّ 
Şâmiyyu] dahi denir. Ve yalnızca ahîre de 
nisbet olunur. Ve gâhca o iki ism terkîb 
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mu¡takı ismidir. Kezâlik Hazret-i 
¡Â™işe’nin kölesi adıdır. ¡Abdurra√mân 
b. Bâbâ ev Be™bâh bi’l-hâ™i ve ¡Abdullâh 
b. Bâbâ ev Bâbî bi’l-yâ™i ve Bâbeyh bi-
ziyâdeti’l-hâ™i tâbi¡îndendir.

 zamm-ı bâ ve feth-i yâ-yı) [Bâbûyet] َبابُوَيُة
tahtiyye ile) ¡Alî b. Mu√ammed el-Esvârî 
nâm muhaddisin ceddidir. Ve A√med 
b. el-◊asan b. ¡Alî el-◊innâ™î pederinin 
ceddi ismidir; ”ح،ن،أ“ mâddesinde beyân 
olundu.

 ,Kezâlik ism-i ¡Acemîdir [Bûbet] بُوَبُة
İbrâhîm b. Bûbet ve ¡Abdullâh b. A√med 
b. Bûbet ve ◊asan b. Mu√ammed b. Bûbet 
muhaddislerdir.

ُة َباِبيَّ  U¡cûbe (teşdîd-i yâ ile) [el-bâbîyyet] اَءأ
ma¡nâsınadır ki ta¡accüb olunacak ¡acîb 
nesneye denir; yukâlu: أََتى ِباْلَباِبيَِّة أَْي ِبالُْعُجوَبِة
ِن  (tesniye bünyesiyle) [Bâbeyn] َباَبيأ
Ba√reyn eyâletinde bir mevzi¡dir.

 .Merv şehrinde bir mahalledir [Bâbân] َباَباُن

]ب ي ب[
ِبيُج  Havuza (vezninde [zîb] ِزيٌب) [el-bîb] اَءأ
su akacak musluğa denir ki kuyudan çe-
kilen suyu boşalttıkta oradan havuza akıp 
dökülür. Ve havuzun bacasına denir ki ha-
vuza su gelecek ve havuzdan taşra akacak 
deliktir.

َبيَّاُب اٌد) [el-beyyâb] اَءأ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Ezikka ve esvâkta su gezdiren sakkâya de-
nir; yukâlu: اِقي َيطُوُف ِباْلَماِء ُهَو اْلَبيَّاُب أَِي السَّ
َبُة  (vezninde [aybet¡] َعْيَبٌة) [Beybet] َبيأ
Esmâdandır: ◊âri& b. Beybe kabîle-i 
Mucâşi¡ a¡yânıdır.

vâhidi yoktur demek olur. Hattâ Esâs’ta 
bu vechile mersûmdur; mâ-nassuhu: :يَُقاُل 
 ُفالٌَن ِمْن أَْهَوِن َباَباِتِه اْلَكِذُب َوِهَي أَْنَواُع ُخْبِثِه َوَقاَل اْبُن
ُمْقِبٍل

َبَني َعاِمٍر َما َتْأُمُروَن ِبَشاِعٍر
َتَخيََّر َباَباِت اْلِكَتاِب ِهَجاِئَيا

 eV أَِي اْخَتاَر ِمْن ُوُجوِه اْلِكَتاِب ِهَجاِئَي
 Bir şey™e sâlih ve çesbân olan [bâbet] َباَبٌة
nesneye ıtlâk olunur; yukâlu: أَْي َباَبُتُه   َهَذا 
 Ya¡nî “Bu َلْيَس َهَذا ِمْن َباَبِتي :ve yukâlu َيْصُلُح َلُه
benim harcım değildir.” Ve 

 Rûm ülkesinde bir serhad [Bâbet] َباَبٌة
adıdır. Ve Bu«ârâ a¡mâlinden bir karye 
adıdır; İbrâhîm b. Mu√ammed b. İs√â… el-
Mu√addi& o karyedendir. Ve 

 ¡Vech ya¡nî sınf ve nev [bâbet] َباَبٌة
ma¡nâsınadır; cem¡i َباَباٌت[bâbât] gelir. 
Ve şart ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki bir 
şey™in vukû¡una hâricden ya¡nî onun 
mâhiyyetinden hâric olarak mevkûfun-
¡aleyh olan nesneden ¡ibârettir; yukâlu: َهَذا 
َباَبُتُه أَْي َشْرطُُه
ُبَويأُج  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [el-Buveyb] اَءأ
Mı§ır kurbünde bir karyedir. Ve 

 .Muhaddisînden ¡Îsâ b [Buveyb] بَُويأٌج
»allâd’ın ceddi ismidir.

ُبوُب  Mı§ır (bâ’nın zammıyla) [el-Bûb] اَءأ
diyârında bir karyedir.

َواِب -azar ülkesin« [Bâbu’l-Ebvâb] َباُب اأألَبأ
de bir serhad derbendinin ismidir ki hâlen 
Demirkapı dedikleridir.

ve [Bâb] َباٌب

ve (bâ’nın zammıyla) [Bûbet] بُوَبُة

 (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Buveyb] بَُويأٌج
Esâmî-i ricâldendir.

 Hazret-i ¡Abbâs’ın ¡abd-i [Bâbâ] َباَبا
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ma¡nâsına. Ve Râπıb’ın beyânına göre 

 mâddesi ziyân ve [tebâb] َتَباٌب ve [teb] َتبٌّ
hüsrânda istimrâr ma¡nâsına mevzû¡dur; 
ve minhu kavluhu ta¡âlâ: ﴾َتبَّْت َيَدا أَِبي َلَهٍب﴿ 
ْت ِفي ُخْسَراِنِه  Hattâ istimrâr ma¡nâsını أَِي اْسَتَمرَّ
mutazammın olduğundan ِاْسِتْتَباٌب [istitbâb] 
-ma¡nâsına isti¡mâl olun [istimrâr] ِاْسِتْمَراٌر
muştur. Ve 

ve [tebb] َتجد

 Hüsrân ¡alâkasıyla mutlakan [tebâb] َتَباٌب
helâk ma¡nâsına da isti¡mâl olunur. Ve 
Esâs’ın beyânına göre ِاْسِتْتَباٌب [istitbâb] 
tamâm ma¡nâsına da isti¡mâl olunur, zîrâ 
hüsrân ve helâk bir nesnenin tamâmına 
tâbi¡dir; ke-mâ kîle: || َنْقُصُه  َدَنا  أَْمٌر  َتمَّ   “ِاَذا 
” ِاَذا ِقيَل َتمَّ ا َلُه :İntehâ. Ve yukâlu َتَوقَّْع َزَواالً   َتبًّ
ِفْعِلِه َعَلى  َمْحُموٌل  َمْصَدٌر  لَنَُّه  نُِصَب  عاَِء  الدُّ  ve َعَلى 
yukâlu: ا َلُه َتِبيًبا َعَلى اْلُمَباَلَغِة أَْي أَْلَزَمُه اهللُ ُخْسَراًنا  َتبًّ
 Ya¡nî “◊ak ta¡âlâ hüsrân ve helâkı َوَهالًَكا
ona lâzım kılsın ki dâ™imâ hüsrân ve helâk 
ondan dûr olmasın” demektir. Ve yukâlu: 
َتا َوَخِسَرَتا َكَما ِفي التَّْنِزيِل ﴿َتبَّْت َيَدا أَِبي  َتبَّْت َيَداُه أَْي َضلَّ
 Ve َلَهٍب﴾ اَلَيُة

 ;Helâk eylemek ma¡nâsınadır [tebb] َتجد
yukâlu: أَْهَلَكُه أَْي  ُفالًَنا   Ve kesmek َتبَّ 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: ََّتب 
ْيَء ِإَذا َقَطَعُه الشَّ
ِبيُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tetbîb] اَءتَّتأ
de) Bu dahi naks ve hasâr ya¡nî ziyân 
ve hasâret eriştirmek ma¡nâsınadır. Ve 
mü™ellifin tertîbine göre ism olur, naks ve 
hasâr ma¡nâsına. Ve

ِبيٌج ا َلُه Bir kimse hakkında [tetbîb] َتتأ  diye َتبًّ
bed-du¡â eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ا َلُه َبُه َتْتِبيًبا ِإَذا َقاَل َلُه َتبًّ َتبَّ

 Pîr ve (teşdîd-i bâ™ ile) [et-tâbb] اَءتَّابُّ
sâl-horde kişiye ıtlâk olunur, vücûd 
ve kuvvetinde naks ve halel târî ol-

FASLU’T-TÂ™İ’L-FEVKİYYE

)َفْصُل التَّاِء اْلَفْوِقيَِّة(

]ت أ ب[
أٌَب  vezninde ya¡nî [fa¡lel] َفْعَلٌل) [Tey™eb] َتيأ
hurûfu asliyye olarak) Bir mevzi¡ adıdır.

أََباِنيَّاُن  Tâ’yı zâ™ide [et-tev™ebâniyyân] اَءتَّوأ
olmakla mevzi¡-i zikri ”و،أ،ب“ mâddesidir. 
Cevherî vehmine mebnî burada îrâd eyle-
di. Şârih der ki ¡acîbdir ki mü™ellif mahall-i 
mezbûra ihâle edip ve orada zikrinden 
sâkit olmuştur. ~i√â√’ta memelerin başla-
rıyla beyân olunmuştur.

َبٌة ََ  (vezninde [humezet] ُهَمَزةٌ) [tu™ebet] تُ
.mâddesinde mersûmdur “و،أ،ب”

]ت أ ل ب[
 Bir (vezninde [fa¡lel] َفْعَلُل) [et-te™leb] اَءتَّأأَءُج
nev¡ şecerdir, ¡Arabistân’da ondan ¡Arabî 
yay düzerler. Ve bunun mevzi¡-i zikri bu 
makâmdır, zîrâ rubâ¡îdir, Cevherî ”أ،ل،ب“ 
mâddesinde zikr eylemekle mü™ellif ona 
ta¡rîz eylemiştir.

]ت ب ب[
 tâ’nın fethi ve bâ’nın) [et-tebb] اَءتَّجُّ

teşdîdiyle) ve

ve (vezninde [√fera] َفَرٌح) [et-tebeb] اَءتََّبُج

 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [et-tebâb] اَءتََّباُب
ve

 (vezninde [abîb√] َحِبيٌب) [et-tebîb اَءتَِّبيُج
Naks ve hasâr ve ziyân ma¡nâsınadır. 
Mü™ellifin ıtlâkına göre bunlar masdarlar-
dır, lâkin ümmehât-ı sâ™irenin beyânına 
göre ٌَّتب [tebb] kelimesi masdardır. Ve 

 ve [tebâb] َتَباٌب

 tebîb] İsmlerdir, ziyân ve hasâr َتِبيٌج
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denir.

 (tâ’nı zammı ve fethiyle) [Tucîb] تُِبيُج
Kinde kabîlesinden bir batndır; Kinâne 
b. Bişr et-Tucîbî ki Hazret-i ¡O&mân 
radıyallâhu ¡anhu onun yediyle şehâdet 
bulmuştur, ondandır.

 Yemen’de (tâ’nın fethiyle) [Tecûb] َتُبوُب
◊imyer kavminden bir kabîledir. İmâm 
¡Alî kerremallâhu vechehu hazretlerinin 
katline cesâret eden şakî ¡Abdurra√mân b. 
Mulcem et-Tecûbî ondandır. Cevherî ga-
lat edip Velîd b. ¡U…be’nin işbu

أاَلَ ِإنَّ َخْيَر النَّاِس َبْعَد َثـالََثـٍة
 َقِتيُل التُِّجيِبّيِ الَِّذي َجاَء ِمْن ُمَضْر

beytini tahrîfle اَلتُِّجيِبّي yerine اَلتَُّجوِبّي 
¡ibâretiyle îrâd eylemiştir. Ya¡nî “Âgâh 
olunuz ki üç zâttan sonra nâsın hayırlısı 
Tucîbî olan şahsın katl eylediği zâttır ki 
Mu∂ar kabîlesinden neş™et eylemiştir.” 
Cevherî zevât-ı selâsı hulefâ-yı selâse 
zann eylemekle gûyâ ki İmâm ¡Alî’yi 
irâde eylemiştir, lâkin asl zevât-ı selâstan 
murâd sâhib-i sa¡âdet ¡aleyhi’s-salâtu 
ve’s-selâm hazretleriyle şeyhayn-i müker-
remeyn olmakla maktûl-i Tucîbî, Hazret-i 
¡O&mân’dır ve şâ™irin murâdı odur ve 
beyt-i mezbûru Kumeyt nâm şâ¡ire nisbeti 
dahi vehmdir.

Şârih der ki Cevherî bu mâddelerde İbn 
Fâris’e tâbi¡ olmakla vehm ve galat-
tan masûndur. Ve Ebû ¡Ubeyd el-Bekrî 
Fa§lu’l-ma…âl fî şer√i’l-Emsâl nâm 
kitâbında beyt-i mezbûru Nâ™ile bint 
Ferâfi§a[ya] ¡azv eylemiştir ki zevce-i 
Hazret-i ¡O&mân’dır. Ve beyt-i sânî budur: 

َوَما ِلَي الَ أَْبِكي َوَتْبِكي َقَراَبِتـي
َوَقْد ُحِجَبْت َعنَّا ُفُضوُل أَِبي َعْمِرو

mak mülâbesesiyle. Ve bu, ism-i fâ¡il-i 
nesebîdir; tekûlu: ُكْنُت َشابًّا َفِصْرُت َتابًّا Ve za¡îf 
ve zebûn kimseye ıtlâk olunur. Ve arkala-
rı yağır olan erkek deveye ve erkek eşeğe 
ıtlâk olunur. Cem¡i أَْتَباٌب [etbâb] gelir.

ُب ٌر) [et-tebevvub] اَءتََّبوُّ -vez [tenevvur] َتَنوُّ
ninde) Mehleke ve hatar-nâk ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِب أَْي اْلَمْهَلَكِة  Ve bedende َوَقَع ِفي التََّبوُّ
eyegülerin her taraftan muhît ve müşte-
mil olduğu ¡uzva denir, sadr ve kalb gibi; 
yukâlu: َبُه أَْي َما اْنَطَوْت َعَلْيِه ْالَْضالَُع ِاْشَتَكى َتَبوُّ
ُة بَّ

 tâ’nın kesri ve bâ’nın) [te-tibbet] اَءّتِ
teşdîdiyle) Hâlet-i şedîde ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ٍة أَْي َحاَلٍة َشِديَدٍة ُهَو ِفي ِتبَّ
َباُب  Za¡îf (hemzenin kesriyle) [el-itbâb] اَإِلتأ
kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتُه أَْي  أََتبَّ اهللُ ُقوَّ
أَْضَعَفَها
َتَبُة -veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [et-tebtebet] اَءتَّبأ
de) Kocamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتْبَتَب 
ُجُل ِاَذا َشاَخ الرَّ

يُّ  tâ’nın fethi ve kesri ve) [et-tebbiyy] اَءتَّّبِ
bâ’nın teşdîdiyle) Bir nev¡ hurmâ adıdır, 
Ba§ra’ya mahsus ِشْهِريٌز [şihrîz] nâm hurmâ 
gibi.

]ت ج ب[
 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [et-ticâb] اَءّتَِباُب
Ma¡denden çıkmış şol gümüş filizzine de-
nir ki bir def¡a zevb olunup lâkin henüz 
onda gümüş cevherinin bakiyyesi kalmış 
ola.

 dan[ticâb] ِتَجاٌب (hâ’yla) [et-ticâbet] اَءّتَِباَبُة
bir kıt¡adır; yukâlu: أََتى ِبالّتَِجاِب َوالّتَِجاَبِة َوُهَو َما 
ِة َوَقْد َبِقَي ِفيِه ِمْنَها ًة ِمْن ِحَجاَرِة اْلِفضَّ أُِذيَب َمرَّ
َباُب  [tim&âl] ِتْمَثاٌل bâ’yla) [et-ticbâb] اَءّتِبأ
vezninde) Gümüş ma¡deninde kâ™in filiz-
zin cirm ve cesedinde merkûz olan câ-be-
câ gümüş damarlara ve cevherli hutûta 
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َباُء َأ  (vezninde [™a√râ§] َصْحَراُء) [™et-terbâ] اَءتَّ
Yere denir, arz ma¡nâsına.

ُب ََ  Bir mekân (fethateynle) [et-tereb] اَءتَّ
pek topraklı olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِاَذا َكثَُر تَُرابُُه  Ve bir َتِرَب اْلَمَكاُن َتَرًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ
kimsenin eline toprak girmek ma¡nâsınadır 
ki fi’l-hakîka eli toprağa bulanıp topraklı 
olmaktan ¡ibâret yâhûd emelinden hâ™ib ve 
nevmîd olmaktan kinâyettir; yukâlu: َتِرَب 
ُجُل ِاَذا َصاَر ِفي َيِدِه التَُّراُب -Ve toprağa yapış الرَّ
mak ma¡nâsınadır; bu dahi gerek hakîkî 
olsun ve gerek şiddet-i fakr u meskenetten 
toprağa muttasıl olup onun üzerinde ya-
tıp oturmaktan kinâye olsun; yukâlu: َتِرَب 
ُجُل ِاَذا َلِزَق ِبالتَُّراِب ْيُء Kezâlik الرَّ  ,derler َتِرَب الشَّ
bir nesne toprağa bulanıp topraklı hâk-
âlûd olsa. Ve 

ٌب َِ ve [terib] َت

ٌب ََ  (vezninde [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [metreb] َمتأ
Ümîd ve emelden hâ™ib ve hâsir olmak 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َتِرَب 
َخِسَر ِاَذا  َوَمْتَرًبا  َتِرًبا  ُجُل   Ve fakîr ve bî-nevâ الرَّ
olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
ُجُل ِاَذا اْفَتَقَر  Ve “Filân kimse aslâ hayr َتِرَب الرَّ
u menfa¡at görmeyip dâ™imâ hâ™ib ve hâsir 
olsun” diye bed-du¡â makâmında َيَداُه  َتِرَبْت 
derler, َخْيًرا أََصاَب   ma¡nâsına. Nihâye’de الَ 
mersûmdur ki işbu َتِرَبْت َيَداُه kavlini ¡Arab-
lar, îrâd edip lâkin onunla du¡â-yı hakîkî 
murâd eylemeyip hemân lafzı üzere icrâ 
ederler, niteki َُقاَتَلُه اهلل dahi bu minvâl üze-
redir ve ba¡zen hass ve tahrîd mevki¡inde 
îrâd ederler.

اُب ََ  (hemzenin kesriyle) [el-itrâb] اَإِلتأ
Bir kimsenin mâlı kıllet bulup fakîr ol-
mak ma¡nâsınadır; fart-ı fakr u mes-
kenetten nâşî türâba mülâsık olmak 
mülâhazasıyladır; yukâlu: َِّاَذا َقل ُجُل   أَْتَرَب الرَّ

Pes işbu kâfiye delâletiyle beyt-i evvelde 
 ,âd-ı mu¡ceme ile galattır∂ [Mu∂ar] ُمَضر
savâb olan ِبِمْصر olmaktır §âd-ı mühmele 
ile.

]ت خ ر ب[
بُوُت ََ  tâ’nın fethi ve «â-yı) [et-ta«rebût] اَءتَّبأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Be-gâyet soy ve 
güzîde ve eşkin ve yüğrük nâkaya denir. 
Bu mâddenin mevzi¡-i zikri bu makâmdır. 
Cevherî tâ’yı ziyâdeye haml ile ”خ،ر،ب“ 
mâddesinde sebt eyledi; tâ™ ise kelimenin 
evveline ziyâde kılınmak câ™iz değildir.

 “ن،خ،ر،ب” (nûn’la) [en-ne«ârîb] اَءنََّباِريُج
mâddesinde mersûmdur.

]ت ر ب[
ُب َأ ve [et-turb] اَءتُّ

اُب ََ ve [et-turâb] اَءتُّ

َبُة َأ ve (tâ’ların zammıyla) [et-turbet] اَءتُّ

َباُء َأ  (vezninde [™a√râ§] َصْحَراُء) [™et-terbâ] اَءتَّ
ve

َباُء ََ  (vezninde [™nufesâ] نَُفَساُء) [™et-turebâ] اَءتُّ
ve

ُب ََ  (vezninde [ay…al§] َصْيَقٌل) [et-teyreb] اَءتَّيأ
ve

اُب ََ ve (elif ziyâdesiyle) [et-teyrâb] اَءتَّيأ

َرُب -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [et-tevreb] اَءتَّوأ
de) ve

َراُب ve (elif ziyadesiyle) [et-tevrâb] اَءتَّوأ

َيُج َأ
ve (vezninde [i&yer¡] ِعْثَيٌر) [et-tiryeb] اَءّتِ

يُج َِ -Top (vezninde [emîr] أَِميٌر) [et-terîb] اَءتَّ
rağa denir hâk ma¡nâsına. Ve تَُراٌب [turâb]
ın cem¡i أَْتِرَبٌة [etribet] gelir أَْشِرَبٌة [eşribet] 
vezninde ve ِتْرَباٌن [tirbân] gelir tâ’nın kes-
riyle. Ve sâ™ir lügât-ı mezkûrenin cem¡leri 
mesmû¡ değildir.



ابب ََ أَبُو تُ 289BÂBU’L-BÂ™

tarafına denir yâhûd iki meme ile boyun 
halkası kemiklerinin aralığına denir ve 
¡alâ-re™yin göğüsün sağ tarafından dört ve 
sol tarafından dört dâne kaburgalara ıtlâk 
olunur yâhûd iki el ve iki ayak ve iki göz-
den ¡ibârettir yâhûd göğüste kılâde geçe-
cek mevzi¡e denir.

ُب َأ
 Yaşdaşa (tâ’nın kesriyle) [et-tirb] اَءّتِ

denir, ٌِلَدة [lidet] ve hem-zâd ma¡nâsına; 
yukâlu: َهَذا ِتْربُُه أَْي ِلَدتُُه Ve sinne temâsül ve 
tesâvî cihetinden ¡azm-ı sadra teşbîh olun-
muştur yâhûd türâba vukû¡da bi’l-ma¡iyye 
olmak münâsebetine mebnîdir. Ve ekserî 
mü™enneste isti¡mâl olunur; tekûlu: ُهَو ِتْرِبي 
َوِهَي ِتْرِبي أَْي ِلَدِتي
َتاَرَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mutârebet] اَءأ
vezninde) Bir adama yaşdaş olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِتْرَبَها َصاَرْت  أَْي   َتاَرَبْتَها 
Ve yaşdaş olanlar birbirine yâr ve hem-
dem olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتاَرَبِت 
الَجاِرَيُة اْلَجاِرَيَة ِاَذا َخاَدَنْتَها َوَصاَحَبْتَها
َبُة َأ ) [et-terbet] اَءتَّ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ
Za¡îflik ve nâ-tüvânlık, za¡fet ma¡nâsınadır.

َبُة ََ -hu] ُهَمَزةٌ tâ’nın zammıyla) [Turebet] تُ
mezet] vezninde) Mekke-i mükerreme’ye 
iki merhale karîb yerde bir deredir ki 
bostân-ı İbn ¡Âmir’e cereyân eder.

َبُة يأ ََ -veznin [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [Tureybet] تُ
de) Yemen’de bir mevzi¡dir.

اَبُة ََ  (vezninde [umâmet…] ُقَماَمٌة) [Turâbet] تُ
Yine Yemen’de bir mevzi¡dir.

َباُن َأ  (vezninde [u&mân¡] ُعْثَماُن) [Turbân] تُ
Medîne-i münevvere ile ◊afîr nâm mahal 
beyninde bir deredir.

ابب ََ  İmâm ¡Alî radıyallâhu [Ebû Turâb] أَبُو تُ
¡anhu cenâblarının künyesidir, Hazret-i 
Resûlullâh ¡aleyhi’s-selâm vaz¡ eylemiştir. 

 Ve bir kimsenin mâlı kesret bulup ganî َمالُُه
olmak ma¡nâsınadır ki toprak kadar mâlı 
çoğalmak mülâbesesiyledir; pes azdâddan 
olur; yukâlu: َمالُُه َكثَُر  ِاَذا  ُجُل  الرَّ  Ve üç أَْتَرَب 
defa alınıp satılmış kula mâlik olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِاَذا َمِلَك َعْبًدا  أَْتَرَب الرَّ
اٍت َوَقْد ُمِلَك ِبِصيَغِة اْلَمْجُهوِل َثالََث َمرَّ
Şârihin beyânına göre bu zillet 
ma¡nâsından me™hûzdur, zîrâ ¡âdeten iki 
def¡a alınıp satılan kul kesîr olur, lâkin 
üç def¡a mu¡âmeleden bakiyye kalan el-
bette zelîl ve hakîr olur ve ¡aded-i mezbûr 
ekall-ı dereceden ¡ibârettir. 

Ve bir nesne üzere toprak dökmek ve top-
rak serpmek ve topraklamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء ِاَذا َجَعَل َعَلْيِه التَُّراَب أَْتَرَب الشَّ
يُج َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tetrîb] اَءتَّتأ
Bu dahi bir kimse fakîr olmak ve ganî ol-
mak ma¡nâlarınadır, ِإْتَراٌب [itrâb] gibi. Ve 
bir nesne üzere toprak dökmek ve toprak-
lamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبُه ِبَمْعَنى أَْتَرَبُه  َترَّ
بُوُت ََ -vez [melekût] َمَلُكوٌت) [et-terebût] اَءتَّ
ninde) Çok kullanılmakla râm ve münkâd 
olan deveye denir; yukâlu: أَْي َتَربُوٌت   َجَمٌل 
َناَقٌة َتَربُوٌت :ve yukâlu َذلُوٌل
Şârih der ki bu, تَُراٌب [turâb]dan me™hûzdur 
zilletinden nâşî yâhûd tâ™, dâl’dan mübed-
deledir ki ُدْرَبٌة [durbet]ten me™hûz olur ve 
bu, Sîbeveyhi kavlidir. İntehâ.

َبُة َِ  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [et-teribet] اَءتَّ
Parmakların uçlarına denir, ٌأُْنُمَلة [unmulet] 
ma¡nâsına. Ve bir nev¡ nebât ismidir ki 
-vez [™a√râ§] َصْحَراُء dahi derler [™terbâ] َتْرَباُء
ninde ve ٌَتَرَبة [terebet] dahi derler fetehâtla.

اِئُج ََ  Cem¡-i (tâ’nın fethiyle) [et-terâ™ib] اَءتَّ
 tir, göğüs kemiklerine denir[terîbet] َتِريَبٌة
ki göğüs tahtası ta¡bîr olunur; ¡alâ-kavlin 
göğüsten iki boyun halkasının kemikleri 
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murâd, yine işkenbedir, niteki Nihâye-i 
İbn E&îr’de meşrûhtur.

ُب ََ -tâ’nın kesri ve râ’nın fet) [Mâtîreb] َماِتي
hiyle) Semer…and şehrinde bir mahalledir.

ُة ِبيَّ َأ ٌة) [et-turbiyyet] اَءتُّ -vez [u√ciyyet] أُْحِجيَّ
ninde) Buğday envâ¡ından kızıl buğdaya 
denir.

ُب ََ  (vezninde [yemne¡u] َيْمَنُع) [yetrebu] َيتأ
Yemâme kurbünde bir mevzi¡dir. Eşca¡î, 
¡alâ-kavlin Şemmâ« nâm şâ¡irin işbu: 

ًة َوَعْدَت َوَكاَن اْلُخْلُف ِمْنَك َسِجيَّ
َمَواِعيَد ُعْرُقوٍب أََخاُه ِبَيْتــَرِب

beytinde َيْتَرُب [yetrebu] lafzından murâd, 
mevzi¡-i mezbûrdur. Ve ُعْرُقوٌب [¡Ur…
ûb] ُزْنُبوٌر [zunbûr] vezninde hulf-i va¡d 
ile meşhûr bir kimsedir, birâderine 
hurmâ va¡d edip hulf eylediğine işârettir. 
Mü™ellifin istişhâdı ba™zılar &â-yı müselle-
se ile َيْثِرُب resm eylemeleriyle onların ga-
latlarını mübeyyindir.

ِبيُّ ََ ) [et-Turebiyyu] اَءتُّ -vez [ureşiyy…] ُقَرِشيٌّ
ninde) ◊useyn b. Mu…bil nâm kimsenin 
nisbetidir; meşâhîr-i ümerâdan ¢ayzân 
nâm emîrin Baπdâd’da kâin türbesin-
de mukîm olduğu için ona nisbet olun-
muştur ve mezbûr ◊useyn tahdîs-i hadîs 
eylemiştir.

]ت ر ع ب[
َعٌج َأ  (vezninde [a¡leb&] َثْعَلٌب) [Ter¡ab] َت

ٌع ََ  İki (vezninde [¡temna] َتْمَنُع) [¡Tebra] َتبأ
mevzi¡lerdir. Bu kelimeleri nahviyyûnun 
munsarıf kılmaları, tâ’larının asliyye ol-
duğunu mübeyyindir.

]ت ع ب[
-veznin [aceb¡] َعَجٌب) [et-ta¡ab] اَءتََّعُج

Ve Risâle-i ¢uşeyriyye ricâlinden Zâhid-i 
Na«şebî künyesidir ki ¡ârif-i ma¡rûftur, 
ismi ¡Asker b. Hu§ayn’dır.

اِبيُّوَن ََ  Mu√ammedân [et-Turâbiyyûn] اَءتُّ
ibnâ A√med el-Merveziyyân ki tesniyedir 
ve ¡Abdulkerîm b. ¡Abdurra√mân ve Na§r 
b. Yûsuf ve Mu√ammed b. Ebi’l-Hey&em 
nâm muhaddislerdir.

يُج َِ تأ ٌِ  [İtrîb] (ِاْزِميٌل [izmîl] vezninde 
Mı§ır’da bir nâhiyedir.

اُب ََ
-vezninde Ko [kitâb] ِكَتاٌب) [et-tirâb] اَءّتِ

yun kısmının kalçasına denir, اِة  أَْصُل ِذَراِع الشَّ
ma¡nâsına; ve minhu: َراُب اْلَوِذَمُة  Ya¡nî ve اَلّتِ
minhu hadîsu ¡Alî radıyallâhu ¡anhu: َلِئْن“ 
َراَب اْلَوِذَمَة” اِب الّتِ  َوِليُت َبِني أَُميََّة لَْنُفَضنَُّهْم َنْفَض اْلَقصَّ
İntehâ.

اٌب ََ  Zikr olunan ¡uzvlardır. Ve [tirâb] ِت
 أوذام vezninde [feri√at] َفِرَحٌة [ve≠imet] َوِذَمٌة
[ev≠âm]ı munkatı¡ olmuş kovaya denir. 
Ve اَْوَذاٌم [ev≠âm] Kovanın kulplarını bend 
ettikleri kayışlara denir. Pes ma¡nâ “Bend 
ve peyvendleri sökülmüş koyun kalçaları-
nı kassâb ne gûne silkerse ben de o tâ™ifeyi 
öylece silkerim.” Ya¡nî “Hubs ve denesten 
onları tathîr ve temyîz ederim” demektir.

Mü™ellif der ki ¡inde’l-ba¡z burada ِتَراٌب 
[tirâb] َتْرٍب [terb] lafzından ki َضْرٌب [∂arb] 
veznindedir, cem¡dir ve َتْرٌب [terb] َتِرٌب [te-
rib] muhaffefidir ki َكِتٌف [ketif] vezninde-
dir yâhûd bu rivâyet galat-ı râvî olmakla 
savâb olan, التَِّرَبُة -ibâretiyle olmak¡ اَْلِوَذاُم 
tır. ِوَذاٌم [vi≠âm] َوِذَمٌة [ve≠imet]in cem¡idir 
ki işkenbeye denmekle ma¡nâ-yı hadîs 
“Toprağa düşmekle toz ve toprak olmuş 
işkenbeyi kassâb ne gûne kaldırıp silker-
se ben de onları öylece silkip tathîr ede-
rim” demek olur. Kaldı ki ikinci ihtimâle 
göre َكِتٌف [ketif] vezninde َتِرَبٌة [teribet]ten 
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le) ¡Ayblamak ve ma¡yûb eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْتَغَبُه َغْيُرُه أَْي َعاَبُه

]ت ل ب[
 tâ’nın fethi ve lâm’ın) [et-telb] اَءتَّلأُج
sükûnuyla) Ziyân ve hasâr ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ا َلُه َوَتْلًبا أَْي أَْلَزَمُه اهللُ َخَساًرا َوَخَساًرا َتبًّ
ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [telib] َتِلٌج

) [Tilibb] ِتِلجد  (vezninde [filiz] ِفِلزٌّ
Ashâb-ı kirâmdan İbn Sufyân el-Ya…@
ân b. Ebî ¿a¡lebe ismidir, Beni’l-¡Anber 
kabîlesindendir. Ve

-Bir mev (vezninde [filiz] ِفِلٌز) [Tilibb] ِتِلجد
zi¡ adıdır. Ve şu¡arâ-i Câhiliyye’den yine 
¡Anberî bir şâ¡ir adıdır; ¡alâ-kavlin şâ¡ir-i 
merkûmun ismi, َكِتٌف [ketif] veznindedir, 
ism-i sahâbî gibi yâhûd ikisi bir zâttır.

َءُج  (vezninde [cevher] َجْوَهٌر) [et-tevleb] اَءتَّوأ
Merkeb sıpasına denir, cahş ma¡nâsına.

َباُب ِلئأ -vez [i†mi™nân] ِاْطِمْئَناٌن) [el-itli™bâb] اإِلتأ
ninde) Bir iş yoluna girip râst ve müstakîm 
olmak ma¡nâsınadır ki min-ba¡d mümtedd 
ve müstemir olup gider; yukâlu: ِإْتَلَبَّ اْلَْمُر 
اْسَتَقاَم ِاَذا  -Ve bir nesne mîl gibi diki ِإْتِلْئَباًبا 
lip durmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َِّإْتَلَب 
اْنَتَصَب ِاَذا  ْيُء  -Ve eşek başını ve göğüsü الشَّ
nü havâya dikip örü tutmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْتَلَبَّ اْلِحَماُر ِاَذا أََقاَم َصْدَرُه َوَرْأَسُه Ve yol 
hatt-ı müstakîm gibi uzanıp doğrulmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاَذااْسَتَقاَم الطَِّريُق   ِإْتَلَبَّ 
َواْمَتدَّ
 [uma™nînet†] طَُمْأِنيَنٌة) [et-tule™bîbet] اَءتُّـَلأِبيَبُة
vezninde) Ma¡nâ-yı evvelden ismdir, doğ-
ruluk hâletine denir; yukâlu: ِباْلَْمِر تُـَلِْبيَبٌة أَْي 
ِاْسِتَقاَمٌة

]ت ن ب[
 Şâm (vezninde [inneb…] ِقنٌَّب) [tinneb] ِتنٌَّج
diyârında bir karyedir; muhaddisînden 

de) Renc ü zahmet çekip yorulmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َتَعًبا ِمَن اْلَباِب  َتِعَب الرَّ
اِبِع ِضدُّ اْسَتَراَح الرَّ
َعاُب -hemzenin kesriy) [el-it¡âb] اإِلتأ
le) Bir kimseye zahmet verip yormak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْتَعاًبا -Ve be أَْتَعَبُه 
dende şikest olmuş kemiği onulduktan 
sonra tekrâr şikest eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَجْبِر َبْعَد  أَْعَنَتُه  أَْي  اْلَعْظَم   Burada أَْتَعَب 
 .nüshaları galattır أَْعَتَبُه ,nûn ve tâ iledir أَْعَنَتُه
Ve 

َعاٌب تأ ٌِ  [it¡âb] Doldurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمَلَُه ِاَذا  َناَء  اْلِ  Ve bir kimsenin أَْتَعَب 
devâbb ve mevâşîsi ta¡ab çekip durgun ve 
dermânde olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْتَعَب اْلَقْوُم أَْي َتِعَبْت َماِشَيُتُهْم
ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [et-te¡ib] اَءتَِّعُج

َعُج تأ ُُ -veznin [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mut¡ab] اَءأ
de) Yorgun ve durgun ta¡ab-nâk adama 
denir; yukâlu: َمْتُعوٌب َتُقْل  َوالَ  َوُمْتَعٌب  َتِعٌب   ُهَو 

الثُّالَِثيَّ لَنَّ  َلْحٌن  ُهَو  َوِقيَل  َواْلِقَياِس  َماِع  السَّ  ِلُمَخاَلَفِة 
الَِزٌم َوالالَِّزُم الَ يُْبَنى ِمْنُه اْلَمْفُعوُل

]ت غ ب[
َأُج  tâ’nın fethi ve πayn-ı) [et-taπb] اَءتَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) Çirkîn ve kabîh 
şey™e denir. Ve ِريَبٌة [rîbet] ma¡nâsınadır ki 
sû-i zannı müstelzim hâletten ¡ibârettir.

ََُج  Fesâd ve (fethateynle) [et-teπab] اَءتَّ
helâk ma¡nâlarınadır. Ve kîr ve pâs ve ve-
sah ve deren ma¡nâlarınadır. Ve kıtlık, kaht 
ma¡nâsınadır. Ve açlık, cû¡ ma¡nâsınadır. 
Ve ¡ayb u nakîsa ma¡nâsınadır. Ve ¡ayblı 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء َتَغًبا  َتِغَب الشَّ
اِبِع  Ya¡nî zikr olunan ma¡nâların ِمَن اْلَباِب الرَّ
cümlesinden vech-i mezkûr üzere 
mutasarrıftır.

ََاُب -hemzenin kesriy) [el-itπâb] اَإِلتأ
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[tevbet] bundan ¡ibârettir. İntehâ.

.İsm-i fâ¡ildir [et-tâ™ib] اَءتَّاِئُج

اُب  Sîga-i mübâlagâdır. Ve [et-tevvâb] اَءتَّوَّ

 .Elkâbdandır, A√med b [Tâ™ib] َتاِئٌج
Ya¡…ûb et-Tâ™ib el-Antakî mukri-i 
kebîrdir, mütekaddimîndendir. Ve 
¡Abdullâh b. Ebi’t-Tâ™ib muhaddistir, 
müte™ahhirîndendir.

َبُة .Esâmîdendir [Tevbet] َتوأ
َبةب َتوأ -Şehr-i Mu§ul kur [Tellu Tevbet] َتلُّ 
bünde bir karyedir.

ِتَتاَبُة -vez [isti¡ânet] ِاْسِتَعاَنٌة) [el-istitâbet] اإِلاأ
ninde) Bir kimseden tevbe eylemesini ta-
leb eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاْسَتَتاَبُه 
َيُتوَب أَْن  َسأََلُه   ِإنَّ :Ve minhu kavluhum أَْي 
اْلُمْرَتدَّ يُْسَتَتاُب
 Ma¡lûmdur ki içine [et-tâbût] اَءتَّابُوُت
cenâze vaz¡ ve nakl olunan zarf-ı haşebîdir, 
aslı ٌَتْأبَُوة [te™buvet] idi ٌَتْرُقَوة [ter…uvet] vez-
ninde vâv, iskân olunup hâ-i te™nîs tâ’ya 
kalb olundu. Ve lügat-ı Ensâr-ı kirâm hâ-i 
asliyye ile َتابُوٌه[tâbûh]tur.

Şârih der ki َتْأبُوٌت [te™bût] َفْعُلوٌت [fa¡lût] vez-
nindedir, َتْوٌب [tevb]den me™hûzdur; dâ™imâ 
kendisiyle i¡âde-i cenâze olunduğu için 
tesmiye olunmuştur. Ve Zema«şerî’nin 
muhtarı, aslı َتَوبُوٌت [tevebût]tur vâv-ı 
meftûha ile, ¡ale’l-kâ¡ide vâv elif’e kalb 
olunup َتابُوٌت [tâbût] oldu. Ve bu vechile 
lügat-ı ¢ureyş’i tercîh eylemiştir.

Ve ma¡lûm ola ki ¢ur™ân-ı kerîm’de 
zikr olunan َتابُوٌت [tâbût]tan murâd, 
Tevrât kitâbı vaz¡ olunan sandukadır ki 
çemşîr ağacından idi. Hazret-i Mûsâ’nın 
intikâlinden sonra Benî İsrâ™îl’e gazab-ı 
rabbânî zuhûruyla ref¡ olundu. Ba¡de-
zamânin ‰âlût’un pâdişâh olmasında 

meşhûr kâtib-i fâ™ik Mu√ammed b. 
Mu√ammed b. ¡A…îl et-Tinnebî oraya 
mensûbdur ve ~âli√ et-Tinnebî ki kezâlik 
rivâyet-i hadîs eylemiştir, oradandır.

 (vezninde [tennûr] َتنُّوٌر) [et-tennûb] اَءتَّنُّوُب
Rûm diyârına mahsûs bir büyük şecer adı-
dır, ondan katrân hâsıl olur. Bu şecer, çam 
ağacının dişi nev¡idir, Türkîde köknar 
ağacı ve katrân ağacı ta¡bîr ederler.

]ت و ب[
ُب ve (vezninde [evb&] َثْوٌب) [et-tevb] اَءتَّوأ

َبُة ve (vezninde [nevbet] َنْوَبٌة) [et-tevbet] اَءتَّوأ

َتاُب َُ  (vezninde [me™âb] َمآٌب) [el-metâb] اَءأ
ve

ve (vezninde [πâbet] َغاَبٌة) [et-tâbet] اَءتَّاَبُة

ِوَبُة -veznin [teb§iret] َتْبِصَرةٌ) [et-tetvibet] اَءتَّتأ
de) Günâhtan rücû¡ edip Hazret-i ◊a……’a 
teveccüh eylemek ma¡nâsınadır. Asl-ı 
mâdderücû¡ ma¡nâsınadır, lâkin rücû¡ 
¡ani’z-zenb ma¡nâsında gâlib olmuştur; 
yukâlu: َوَتاَبًة َوَمَتاًبا  َوَتْوَبًة  َتْوًبا  َيُتوُب  اهلِل  ِإَلى   َتاَب 
اْلَمْعِصَيِة َعِن  َرَجَع  ِاَذا   Sîga-i ahîre hilâf-ı َوَتْتِوَبًة 
kıyâs üzere vâki¡ olmuştur; ve yukâlu: 
َقُه ِللتَّْوَبِة أَْو َرَجَع ِبِه ِمَن التَّْشِديِد ِإَلى  َتاَب اهللُ َعَلْيِه أَْي َوفَّ
ِبَفْضِلِه َعَلْيِه  أَْو َرَجَع  ْاِلَباَحِة  ِإَلى  اْلَحَظِر   التَّْخِفيِف َوِمَن 
اٌب َعَلى ِعَباِدِه َوَقُبوِلِه َوُهَو أَِي اهللُ َتَعاَلى َتوَّ
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre َتْوَبٌة 
[tevbet] ecmel-i vücûh üzere günâh ve 
ma¡siyeti terk eylemekten ¡ibârettir ki 
envâ¡-ı i¡tizârın eblagı budur, zîrâ i¡tizâr 
üç vech üzeredir: Evvel bir günâh ve cün-
hadan mu¡tezir olan kimse “ben onu işle-
medim” diye inkâr eylemektir. Sânî “şu 
mâddeye mebnî işledim” diye bast-ı i¡tizâr 
eder. Sâlis “eğerçi işledim ve fi’l-hakîka 
isâ™et eyledim, lâkin min-ba¡d terkine ¡azm 
u kasd eyledim” diye i¡tizâr eder. İşte َتْوَبٌة 
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FASLU’¿-¿ Â™İ’L-MÜSELLESE
)َفْصُل الثَّاِء اْلُمَثلََّثة(

]ث أ ب[ 
 â’nın fethi ve hemzenin&) [e&-&e™b] اَءثَّأأُب
sükûnuyla) Vücûda mukaddime-i nevm 
fütûru gibi kesel ü fütûr ¡ârız olup esne-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلى ُجُل  الرَّ  ثُِئَب 
َفُهَو النَُّعاِس  َكَفْتَرِة  َوَفْتَرةٌ  َكَسٌل  أََصاَبُه  ِاَذا  َثْأًبا   اْلَمْجُهوِل 
َفَمُه Ümmehât-ı sâ™irede َمْثُؤوٌب ِعْنَدَها   َفَيْفَتُح 
¡ibâreti ziyâde olarak mersûmdur.

َباُء ََ -veznin [™nufesâ] نَُفَساُء) [™e&-&u™ebâ] اَءثُّ
de) İsmdir, esnemeğe denir; yukâlu: أََخَذْتُه 
ْخَص َفَيْفَتُح ِعْنَدَها َفَمُه الثَُّؤَباُء َوِهَي َفْتَرةٌ َتْعَتِري الشَّ
-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te&â™ub] اَءتََّثاُؤُب
de) Esnemek ma¡nâsınadır. Ve haber araş-
tırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَثاَءَب اْلَخَبَر أَْي 
َسُه َتَجسَّ
ٌل) [et-te&e™™ub] اَءتََّثأُُّب -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi esnemek ma¡nâsınadır.

-Bu dahi ism (fethateynle) [e&-&e™eb] اَءثَّأَُب
dir esnemek hâletine denir.

 (vezninde [a¡ceb] أَْعَجُب) [el-e&™eb] اَألَثأأَُب
Bâdiye eşcârından bir nev¡ şecerdir; müf-
redi أَْثأََبٌة [e&™ebet]tir hâ’yla.

]ث ب ب[
 (vezninde [tebâb] َتَباٌب) [e&-&ebâb] اَءثََّباُب
Gereği gibi yerleşip oturmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ًنا ُجُل َثَباًبا ِاَذا َجَلَس ُمَتَمّكِ  Ve tamâm َثبَّ الرَّ
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّثبَّ اْلَْمُر ِاَذا َتم
َثَبُة -veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [e&-&eb&ebet] اَءثَّبأ
de) Bu dahi gereği gibi yerleşip oturmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َُّجُل ِبَمْعَنى َثب َثْبَثَب الرَّ
 vezninde ve [şâbbet] َشابٌَّة [e&-&âbbet] اَءثَّابَُّة
mürâdifidir ki tâze ve genç ¡avrete denir; 
yukâlu: َجاِرَيٌة َثابٌَّة أَْي َشابٌَّة

irâde-i ilâhiyyeye ¡alâmet olmak için 
âşikârece melâ™ike-i kirâm âsumândan 
inzâl eylediler. Ehl-i haber derler ki 
cümle-i enbiyânın temâsîli onda mevcûd 
olup Hazret-i Âdem-i ~afî’ye getirmişler 
idi. ¡Arzı tûlünün sülüsânı kadar idi. Ya¡…
ûb-i İsrâ™îl hazretlerine kadar tevârüs ci-
hetiyle tedâvül edip Benî İsrâ™îl yedinde 
iken tekrâr ref¡ olundu. Esnâ-yı cihâd u 
gazâdâ pîş-gâhlarına takdîm olunup on-
dan sekînet ve itmînân-ı kulûb hâsıl olur 
idi. İntehâ.

]ت ي ب[
 (vezninde [yaπîbu] َيِغيُب) [Yetîbu] َيِتيُج
Medîne’de bir dağdır.

 َتْوَبٌة (vezninde [πâbet] َغاَبٌة) [et-tâbet] اَءتَّاَبُة
[tevbet] ma¡nâsınadır, niteki karîben zikr 
olundu. Şârih yâ™î olduğunu inkâr eyle-
miştir, pes mü™ellife göre aslı َتِيَبٌة [teyibet]
tir yâ’yı hemzeye ve hemze, elif’e kalb 
olunmuştur.
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ُب َِّ َث ُُ ٌر) [el-mu&errib] اَءأ  [muzevvir] ُمَزّوِ
vezninde) Dâ™imâ miyâne-i nâsı tahlît 
ve ifsâd eden fitne-kâra denir. َتْثِريٌب 
[te&rîb]den ism-i fâ¡ildir ki ifsâd ve tahlît 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُمَخّلٌِط أَْي  ٌب  ُمَثّرِ  َرُجٌل 
ُمْفِسٌد
ٌب َِ  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [erib¿] َث
Bâdiyede Mu√ârib kabîlesi yurdunda bir 
kuyu adıdır.

َباُن ََ .Yemen’de bir hisâr adıdır [erebân¿] َث

َباُء َأ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™e&-&erbâ] اَءثَّ
de) Semiz ve iç yağı çok koyuna denir; 
yukâlu: َشاةٌ َثْرَباُء أَْي َسِميَنٌة َذاُت الثَّْرِب
 (vezninde [ecânib] أََجاِنُب) [E&ârib] أََثاِرُب
◊aleb kazâsında bir karyedir.

ُب َِ  (vezninde [ya∂ribu] َيْضِرُب) [Ye&ribu] َيثأ
ve

ُب َِ  (yâ’yı hemzeye ibdâlle) [E&ribu] أَثأ
Medînetü’n-Nebî ¡aleyhi’s-salâtu ve’s-
selâm ismidir. Nisbetinde ٌَّيْثَرِبّي [Ye&rebiyy] 
ve ٌّأَْثَرِبي [E&rebiyy] denir râ’ların fethi ve 
kesriyle. 

Şârih der ki Sâm b. Nû√ evlâdından ibtidâ 
arz-ı mezbûrede sâkin olan, Ye&rib ismiy-
le müsemmâdır, Resûl-i ekrem sallallâhu 
¡aleyhi ve sellem hazretleri, lafz-ı 
merkûmun ma¡nâsı tebâh ve fesâdı muta-
zammın olmakla istihcân buyurmalarıyla 
ref¡ ve ‰aybe ve ‰âbe ismiyle tesmiye bu-
yurdular. İntehâ. Ve

ِبيد َِ  Ashâbdan Ebû Rim&e [Ye&ribiyy] َيثأ
el-Belevî ismidir; ¡alâ-kavlin Rifâ¡a b. 
Ye&ribî’dir ki bu dahi ashâbdandır ve 
¡Ömer b. Ye&ribî ashâbdandır ve ¡Amîre 
b. Ye&ribî tabi¡îndendir.

]ث ر ق ب[
َُِبيَُّة َأ  â’nın ve …âf’ın&) [e&-&ur…ubiyyet] اَءثُّ

]ث خ ب[
ٌج  â’nın fethi ve «â’nın&) [a«b&] َثبأ
sükûnuyla) Benî Kilâb diyârında bir dağ-
dır ki onda altın ve cez¡-i ebyaz ma¡denleri 
vardır.

]ث ر ب[
ُب َأ  (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [e&-&erb] اَءثَّ
Şol zar gibi yufka iç yağıdır ki işkenbe-
yi ve bağırsakları ihâta eder, Türkîde çöz 
ta¡bîr olunur. Cem¡i ثُُروٌب [&urûb] gelir, 
 ,gelir [e&rub] أَْثُرٌب gibi ve [nucûm] نُُجوٌم
 أََثاِرُب gibi ve cem¡u’l-cem¡i [eklub] أَْكُلٌب
[e&ârib] gelir. Ve

ٌب َأ  Masdar olur, bir kimseye cürm [erb&] َث
ve cünhası mukâbilinde levm ve ta¡yîr ey-
lemek ve kınamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َرُه ِبَذْنِبِه -Ve hasta َثَرَبُه َثْرًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِاَذا الََمُه َوَعيَّ
nın libâsını soyupçıkarmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َثَرَب اْلَمِريَض ِاَذا َنَزَع َعْنُه َثْوَبُه
َباُت ََ  Parmaklara (fetehâtla) [e&-&erebât] اَءثَّ
denir,esâbi¡ ma¡nâsına. Zâhiren َثْرٌب [&erb] 
müfredidir.

يُج َِ -veznin [tertîb] َتْرِتيٌب) [et-te&rîb] اَءتَّثأ
de) Bu dahi bir kimseye günâhı sebebiy-
le levm ve serzeniş eylemek ve kınamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاَذا َتْثِريًبا  َعَلْيِه  َب  َبُه َوَثرَّ  َثرَّ
َرُه ِبَذْنِبِه  Ve sevb ve kâğıd makûlesini الََمُه َوَعيَّ
dürüp bükmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َب  َثرَّ
الثَّْوَب ِاَذا َطَواُه
اُب ََ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i&râb] اإِلثأ
dahi levm ve ta¡yîr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبُه َثرَّ ِبَمْعَنى   َثْرٌب Ve hayvânın أَْثَرَبُه 
[&erb] dedikleri zikr olunan yağı çok ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْثَرَب اْلَكْبُش ِاَذا َزاَد 
َثْربُُه َيْعِني َشْحُمُه
ُب َِ ثأ ُُ -veznin [mufsid] ُمْفِسٌد) [el-mu&rib] اَءأ
de) Kalîlü’l-¡atâ olan kimseye denir.
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 .ıtlâk olunur [me&¡ab] َمْثَعٌب

َبُة  ;vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [e&-&u¡bet] اَءثُّعأ
¡alâ-kavlin ٌُهَمَزة [humezet] vezninde ol-
makla Cevherî vehm eylemiştir) Bir nev¡ 
kertenkeledir ki başı yeşil olur ve be-gâyet 
habîstir, Türkîde yılana ağuveren ta¡bîr 
olunur. Ve 

َبٌة  Fâreye denir. Ve bir nev¡ şecer [u¡bet&] ثُعأ
adıdır.

َباُن -vez [u&mân¡] ُعْثَماُن) [e&-&u¡bân] اَءثُّعأ
ninde) Be-gâyet iri ve uzun olan yılana 
denir ki ejdeha ta¡bîr olunur; ¡alâ-kavlin 
hâssaten yılanın erkeğine denir ve ¡alâ-
re™yin ¡umûm üzere mutlakan yılana denir; 
cery ve seyelân manasındandır.

َعِبيُّ ) [el-e&¡abiyy] اَألَثأ -vez [ecnebiyy] أَْجَنِبيٌّ
ninde) ve

ُعَباُن ve [el-u&¡ubân] اَألُثأ

ُعَباِنيُّ  hemzelerin ve) [el-u&¡ubâniyy] اَألُثأ
¡ayn’ların zammıyla) Şol dâ™ireli iri yüze 
ıtlak olunur ki be-gâyet güzel ve beyâz 
ola.

-vez [se¡âbîb] َسَعاِبيُب) [e&-&e¡âbîb] اَءثََّعاِبيُج
ninde) Ağızdan akan yelmeşik sâfî suya 
denir ki tel gibi sünüp uzanır, salya ta¡bîr 
olunur; yukâlu: ِمْنُه َيْجِري  أَْي  َثَعاِبيَب  َيْجِري   ُفوُه 
ٌد َماٌء َصاٍف ُمَتَمّدِ
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [e&-&e¡ûb] اَءثَُّعوُب
Ahlât-ı erba¡adan safrâya denir, ٌة -mir] ِمرَّ
ret] gibi. 

]ث ع ل ب[
َلُج  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [e&-&a¡leb] اَءثَّعأ
Tilkiye denir ki ma¡rûf cânverdir, erkeğine 
ve dişisine ıtlâk olunur. ¡Alâ-kavlin dişisi-
ne َثْعَلَبٌة [&a¡lebet] ve erkeğine َثْعَلٌب [&a¡leb] 
denir ve ثُْعُلَباٌن [&u¡lubân] denir &â’nın ve 
lâm’ın zammıyla. Kaldı ki Cevherî’nin 

zammıyla) Mı§ır keteninden bir nev¡ 
beyâz beze denir.

]ث ط ب[
 (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [e&-&un†ub] اَءثُّنأطُُج
-ı kaffâs ismidir, ya¡nî ka-[micvâb] ِمْجَواٌب
fes yapanların ağaç ve kamış kesip yona-
cak âletlerine denir ki demirden olur. 

]ث ع ب[
ُج  â’nın fethi ve ¡ayn’ın&) [e&-&a¡b] اَءثَّعأ
sükûnuyla) Akıtmak ma¡nâsınadır, lâkin 
pınar ve ayazma makûlesinden ve oluk ve 
havuz ayağı gibi yerden kaynayıp coşkun 
çıkarak akıtmağa mahsûstur; yukâlu: َثَعَب 
َم َثْعًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِاَذا َفَجَرُه  Ve اْلَماَء َوالدَّ

ٌج  ,Mübalâgaten vasf olur, akıcı [a¡b&] َثعأ
sâ™il ma¡nâsına, ke-mâ se-yuzkeru. Ve de-
renin su akacak yerine denir, اْلَواِدي  َمِسيُل 
ma¡nâsına. Cem¡i ثُْعَباٌن [&u¡bân] gelir, بُْطَناٌن 
[bu†nân] vezninde.

ِثَعاُب -veznin [infi¡âl] ِاْنِفَعاٌل) [el-in&i¡âb] اَإِلنأ
de) Ma¡nâ-yı evvelden mutâvi¡dir; yukâlu: 
َثَعَب اْلَماَء َفاْنَثَعَب أَْي َفَجَرُه َفاْنَفَجَر
 (fethateynle) [e&-&e¡ab] اَءثََّعُج

-veznin [uslûb] أُْسُلوٌب) [el-u&¡ûb] اَألُثأُعوُب
de) ve

ُعَباُن  hemzenin ve ¡ayn’ın) [el-u&¡ubân] اَألُثأ
zammıyla) Bunlar da َثْعٌب [&a¡b] gibi akıcı, 
sâ™il nesneye denir; yukâlu: َماٌء َثْعٌب َكَما ُذِكَر 
َوَثَعٌب َوأُْثُعوٌب َوأُْثُعَباٌن أَْي َساِئٌل
َثاِعُج َُ -mîm’in fethiy) [el-me&â¡ib] اَءأ
le) َمْثَعٌب [me&¡ab] lafzından cem¡dir, su 
cereyân edecek akıntı yere ve su yoluna 
denir, َمِسيُل اْلَماِء ma¡nâsına; ve minhu َمَثاِعُب 
َماِئَها َمَساِيُل  أَْي   Havuzun oluğuna ve اْلَمِديَنِة 
musluğuna َمْثَعٌب [me&¡ab] ıtlâkı bu cihetle-
dir. Şârih der ki havuza su dökülecek olu-
ğa kezâlik sath üzere vaz¡ olunan oluğa da 
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 e ıtlâk olunur. Ve Zemâ«şerî[a…reb¡] َعْقَرٌب
ve ◊âfız Şerefuddîn ed-Dimyâtî bu bâbda 
müttefiklerdir. İntehâ. Ve

َلٌج  Havuzdan taşraya su çıkacak [a¡leb&] َثعأ
mahrece ve oluğa denir. Nüsha-i sahîha 
 ibâretiyledir. Ve¡ َمْخَرُج اْلَماِء ِمَن اْلَحْوِض

َلٌج  Hurmâ serdikleri yerden [a¡leb&] َثعأ
yağmur suyu akıp gidecek deliğe ve arka 
denir. Ve mızrağın temren kovasına gir-
diği ucuna denir. Ve hurmâ diplerinden 
sürüp çıkan fidanlar ki gül ta¡bîr olunur, 
kesildikte yerlerinde kalan köküne denir; 
¡alâ-kavlin bedenden sürüp çıkan fidanlar 
kesildikte bedende kalan diplerine ve om-
çalarına denir.

َعَلُة ثأ َُ -mîm’in ve lâm’ın fet) [el-me&¡alet] اَءأ
hiyle) ve

ِلَبُة َثعأ ُُ  mîm’in zammı) [el-mu&a¡libet] اَءأ
ve lâm’ın kesriyle) Tilkisi çok yere de-
nir; yukâlu: الثََّعاِلِب َكِثيَرُة  أَْي  َوُمَثْعِلَبٌة  َمْثَعَلٌة   أَْرٌض 
Şârih der ki vezn-i evvel َعْقَرٌب [¡a…reb] 
mâddesinde ٌَمْعَقَرة [ma¡…aret] kabîlindendir.

َلَبُة  [§u§¡u¡] ُعْصُعٌص (hâ’yla)[e&-&a¡lebet] اَءثَّعأ
ma¡nâsınadır ki insânın ve hayvânın 
mak¡adında ve kuyruk dibinde pöç ve kuy-
ruk sokumu ve uca ta¡bîr olunur, merci-
mek kadar bir kemiktir ki fâtiha-i hilkat-i 
benî Âdem ve hâtime-i fenâ vü ¡adem o 
kemiktir. Ba¡zı diyârda ona büzdüm kemi-
ği ta¡bîr ederler. Ve

َلَبٌة [ma…¡ad] َمْقَعٌد ve [ist] ِإْسٌت [a¡lebet&] َثعأ
a denir. Ve 

َلَبُة  Arabdan niçe kimselerin¡ [a¡lebet¿] َثعأ
ve niçe kabîlelerin ismidir. Ve ondandır 
ki َثْعَلَبَتاِن[¿a¡lebetân] iki kabîle pederleri-
dir. Biri ¿a¡lebe b. Ced¡â™ ve birisi ¿a¡lebe 
b. Rûmân’dır. Ve َثْعَلَبُة [&a¡lebet] yirmi 

-erkek tilkiye ıtlâk olundu [u¡lubân&] ثُْعُلَباٌن
ğuna istişhâd eylediği şâ¡irin işbu: 

أََربٌّ َيُبوُل الثُّْعُلَباُن ِبَرْأِســِه

َلَقْد َذلَّ َمْن َباَلْت َعَلْيِه الثََّعاِلُب

beytinde vâki¡ ثُْعُلَبان [&u¡lubân] lafzını zam-
mıla inşâd ve murâd erkek tilkidir diye 
tefsîr eylemesi galat-ı sarîhtir ve galatta 
mesbûktur, ya¡nî ba¡zı selef dahi bu vech 
üzere galat eylediler; murâd, Kisâ™î’dir. 
Belki savâb olan &â’nın fethiyledir ki َثْعَلٌب 
[&a¡leb] lafzından tesniyedir, zîrâ menşe-i 
beyt budur ki ∏âvî b. ¡Abdul¡uzzâ nâm 
kimse Benî Suleym’e mahsûs Suvâ¡ nâm 
sanemin hâdimi idi. Bir gün sanem-i 
mersûm kurbünde otururken seğirterek iki 
tilki gelip o sanem üzere su¡ûd ve ayak-
larını kaldırıp üzerine tebevvül eylediler. 
∏âvî bu hâli müşâhede eyledikte, “Böyle 
tanrı mı olur!” diye beyt-i mezbûru inşâd 
edip “Yâ ma¡şere Suleym! »udâ hakkı 
işbu sanem darr ve nef¡ ve men¡ ve i¡tâya 
kâdir değildir” dedi ve sanemi şikest edip 
dergâh-ı Hazret-i Resûlullâh’a ¡azîmet 
ve ba¡de’t-teşerrüf ¡arz-ı şehâdet eyledi. 
Hazret-i Resûl ¡aleyhi’s-selâm, ismin-
den pürsân oldukta ∏âvî b. ¡Abdul¡uzzâ 
olduğunu ifâde eylemekle Hazret-i 
Resûlullâh istihcân edip belki Râşid b. 
¡Abdirabbihi’dir diye buyurmalarıyla 
min-ba¡d Râşid ile nâm-dâr olmuştur.

Ve َثْعَلٌب [&a¡leb] lafzının cem¡i َثَعاِلُب 
[&e¡âlib] gelir ve َثَعاِلي [&e¡âlî] gelir bâ’yı 
yâ’ya ibdâlle. Şârih der ki vezn-i ahîr 
zarûret-i şi¡re mahsûstur. Ve ekser-i ehl-i 
lügat ثُْعُلَباٌن&â’nın zammıyla erkek tilki-
ye ıtlâk olunduğunu beyt-i mezbûr ile 
istişhâd ederler, niteki أُْفُعَواٌن [uf¡uvân] er-
kek أَْفَعى [ef¡â]ya ve ُعْقُرَباٌن [¡u…rubân] erkek 
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اءثََّعاِءِج  َُ -Baπdâd kur [Deyru’&-¿e¡âlib] َديأ
bünde bir mevzi¡dir.

ُة َلِبيَّ -yâ-yı müşedde) [e&-&a¡lebiyyet] اَءثَّعأ
de ile) At kısmının köpek gibi seğirt-
mesine denir; yukâlu: َة الثَّْعَلِبيَّ اْلَفَرُس   َيْعُدو 
َكاْلَكْلِب َعْدُوُه   Ve bu resme seğirtmek َوِهَي 
mekârihtendir. Ve

ُة َلِبيَّ  Mekke yolunda bir [a¡lebiyyet¿] َثعأ
mevzi¡dir.

]ث غ ب[
َأُج  â’nın fethi ve πayn-ı&) [e&-&aπb] اَءثَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) Dürtmek, ta¡n 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َثْغًبا  ْمِح  ِبالرُّ  َثَغَبُه 
به َطَعَنُه  ِاَذا  الثَّاِلِث   Ve boğazlamak, zebh اْلَباِب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اَة ِاَذا َذَبَحَها  Ve َثَغَب الشَّ
derenin batnında kalan çok suya denir ve 
bu ma¡nâda fethateynle de lügattır. Cem¡i 
 أَْثَغاٌب gelir &â’nın kesriyle ve [iπâb&] ِثَغاٌب
[e&πâb] gelir ve ِثْغَباٌن [&iπbân] gelir &â’nın 
kesri ve zammıyla.

َُُّج ٌل) [et-te&aππub] اَءتََّث -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Diş eti kanayıp kanı akmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِم أَْي َساَلْت َتَثغََّبْت ِلَثُتُه ِبالدَّ
ََُج  Buz eriyip (fethateynle) [e&-&eπab] اَءثَّ
akmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َثِغَب اْلَجَمُد َثَغًبا 
اِبِع ِاَذا َذاَب Ve ِمَن اْلَباِب الرَّ

ٌََج -Dağ kuytusunda olan su gölü [eπab&] َث
ne denir, güneş isâbet eylememekle suyu 
soğuk olur; yukâlu: ُرَضابُُه َكالثََّغِب أَِي اْلَغِديُر ِفي 
ِظّلِ َجَبٍل

]ث غ ر ب[
ُب َِ َأ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [e&-&iπrib] اَءثِّ
Sararmış dişlere denir.

]ث ق ب[
ُج  â’nın fethi ve …âf’ın&) [e&-&a…b] اَءثَّقأ
sükûnuyla) Ortası açık olan deliğe denir, 

iki sahâbî ismidir. Ve ¿a¡lebe b. ¡İbâd ve 
¿a¡lebe b. Suheyl ve ¿a¡lebe b. Muslim ve 
¿a¡lebe b. Yezîd muhaddisîndendir. Ve 
Ebû ¿a¡lebe el-»uşenî ki ceddi »uşeyn’e 
mensûbdur, isminde ihtilâf olunmuştur. 
Ba¡zılar Cur&ûm b. Yâsir ve ba¡zılar Nâşib 
ve bazılar Lâbis ve ba¡zılar Nâşim ve 
ba¡zılar Curhum diye beyân eylediler ve 
kendisi ashâb-ı kirâmdandır.

َلِج اءثَّعأ  ,Ma¡rûf ¡illettir [dâ™u’&-&a¡leb] َداُء 
tilki kısmına ¡ârız olup tüyleri dökülmek-
le الثَّْعَلِب  .ıtlâk eylediler [dâ™u’&-&a¡leb] َداُء 
Ba¡zı kimseye ¡ârız olup saç ve sakalı 
bi’l-cümle dökülür, niteki ِة -dâ™u’l] َداُء اْلَحيَّ
√ayyet] nâm ¡illet sebebiyle derisi kavla-
yıp soyulur. Sebebi hiddetli, fâsid yâhûd 
muhterik hılt ve tuzlu yâhûd müte¡affin 
balgamdır.

َلِج  Ma¡rûf nebâttır [inebu’&-&a¡leb¡] ِعَنُج اءثَّعأ
ki Türkîde it üzümü derler. Tabî¡atı mü-
berrid ve râdi¡ ve kâbızdır, yedi dânesini 
yutmak yarakân ¡illetine nafi¡dir ve habli 
kâtı¡dır, mücerrebdir. 

َلِج اءثَّعأ ُض   â-yı») [av∂u’&-¿a¡leb◊] َطوأ
mu¡ceme-i meftûha ile) ¡Umân nâm belde 
verâsında bir mevzi¡dir.

ُلَباَن ثُعأ  â’nın ve lâm’ın&) [û ¿u¡lubân±] ُذو 
zammıyla) Mülûk-i Yemen’den اَْذَواٌء 
[e≠vâ™] ıtlâk olunan ya¡nî ُذو [≠û] lafzıy-
la musaddarü’l-lakab olan mülûklardan 
biridir.

ِلَباٌت  (â’nın zammıyla&) [u¡aylibât¿] ثَُعيأ
Yâhûd 

.Bir mevzi¡ adıdır [u¡âlibât¿] ثَُعاِءَباٌت

اءثََّعاِءِج ُن  َأ ََ  [¢arnu’&-¿e¡âlib] اْلَمَناِزِل  َقْرُن 
[¢arnu’l-Menâzil] ile müştehir olan 
mevzi¡dir ki ehl-i Necd’in mîkâtıdır.



ٌج 298َثقأ BÂBU’L-BÂ™

de) Âteş tutuşup yanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َثَقَبِت النَّاُر ثُُقوًبا ِاَذا اتََّقَدْت Ve yıldız pa-
rıldamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َثَقَب اْلَكْوَكُب 
-Ve bir nesnenin râyihası etrâfa ya ِاَذا أََضاَء
yılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اِئَحُة ِاَذا  َثَقَبِت الرَّ
َوَهاَجْت  Ve nâkanın sütü çok olmak َسَطَعْت 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَبنَُها َغُزَر  ِاَذا  النَّاَقُة   َثَقَبِت 
Ve bir kimsenin re™y ü tedbîri nâfiz olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َثَقَب َرْأيُُه ِاَذا َنَفَذEsâs’ın 
beyânına göre bu ma¡nâlar mecâzdır.

َقاُب  (hemzenin kesriyle) [el-i&…âb] اَإِلثأ
Âteşi tutuşturup yakmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْثَقَب النَّاَر أَْي أَْوَقَدَها
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [e&-&e…ûb] اَءثَُّقوُب
ve

َقاُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [e&-&i…âb] اَءثِّ
Âteş tutuşturacak nesneye denir, çıra ve 
funda ve odun hurdeleri gibi ki tuturuk 
ta¡bîr olunur.

-veznin [uslûb] أُْسُلوٌب) [el-u&…ûb] اَألُثأُقوُب
de) Şol kâr-güzâr kimsedir ki burgu gibi 
umûr u mesâlih-i nâsa duhûl ve nüfûz 
ve rü™yet eder ola, ْالُُموِر اُل  -da««âlu’l] َدخَّ
umûr] ma¡nâsına; yukâlu: اٌل  ُهَو أُْثُقوٌب أَْي َدخَّ
ِفي ْالُُموِر
 Pek (vezninde [emîr] أَِميٌر) [e&-&e…îb] اَءثَِّقيُج
kızıl çehreli kişiye denir, şiddet-i humret-
ten gûyâ ki ¡alev-i âteş gibi leme¡ân eder. 
Ve

.Pek sütlü nâkaya denir [e…îb&] َثِقيٌج

-veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [e&-&e…âbet] اَءثََّقاَبُة
de) Bir kimsenin çehresi ziyâdesiyle kızıl 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َثَقاَبًة  َثُقَب الرَّ
ِاَذا َصاَر َثِقيًبا َشِديَد اْلُحْمَرِة
َُِج  Bu dahi sütü çok nâkaya [e&-&â…ib] اَءثَّا
denir. Ve 

َُِج اءثَّا ُم   ki [en-Necmu’&-¿â…ib] اَءنَّبأ

 أَْثُقٌب ma¡nâsına. Cem¡i [≠ar… nâfi»] َخْرٌق َناِفٌذ
[e&…ub] gelir ve ثُُقوٌب [&u…ûb] gelir. Ve

ٌج  Masdar olur, delik delmek [a…b&] َثقأ
ma¡nâsına; yukâlu: ِاَذا ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َثْقًبا   َثَقَبُه 
َخَرَقُه
ِقيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te&…îb] اَءتَّثأ
 ma¡nâsınadır, teşdîdi teksîr [a…b&] َثْقٌب
içindir; yukâlu: َثَقَبُه ِبَمْعَنى  َتْثِقيًبا  َبُه   Ve âteşi َثقَّ
tutuşturup yalınlandırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِاَذا أَْوَقَدَها َب النَّاَر   Ve saç ve sakala َثقَّ
câ-be-câ pîrlik nişânesi düşüp kır serp-
mek ma¡nâsınadır ki mecâzdır; yukâlu: َبُه  َثقَّ
ْيُب َعَلْيِه َب ِفيِه َتْثِقيًبا ِاَذا َظَهَر الشَّ ْيُب َوَثقَّ الشَّ
ِثَقاِب -veznin [infi¡âl] ِاْنِفَعاٌل) [el-in&i…âb] اَإِلنأ
de) Delik delinmek ma¡nâsınadır.

ُج ٌل) [et-te&a……ub] اَءتََّثقُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ِاْنِثَقاٌب [in&i…âb] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َب َوَتَثقَّ َفاْنَثَقَب   Ve bu ma¡nâda müte¡addî َثَقَبُه 
olur; tekûlu ْبُتُه ِبَمْعَنى َثَقْبُتُه -Ve âteşi tutuştu َتَثقَّ
rup ¡alevlendirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َب النَّاَر أَْي أَْوَقَدَها َتَثقَّ
ثأَقُج ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi&…ab] اَءأ
de) Delik delecek âlete denir ki burgu ve 
tahrîfle matkab ta¡bîr ederler. Ve 

 Şâm ile Kûfe beyninde [Mi&…ab] ِمثأَقٌج
olan yolun ismidir; kezâlik Kûfe’den 
Mekke’ye varacak yolun adıdır. Ve 

-Re™y ü tedbîri nâfiz ve kâr [mi&…ab] ِمثأَقٌج
ger adama ıtlâk olunur; yukâlu: ُهَو ِمْثَقٌب أَْي 
ْأِي َناِفُذ الرَّ
ُج َثّقِ ُُ ٌث) [el-Mu&a……ib] اَءأ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Şu¡ârâdan ¡ Â™iz b. Mi√§an 
lakabıdır.

ثأَقُج َُ -vez [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-me&…ab] اَءأ
ninde) Ulu yola denir, şeh-râh ma¡nâsına; 
yukâlu: َسَلُكوا اْلَمْثَقَب أي الطَِّريَق اْلَعِظيَم
-veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [e&-&u…ûb] اَءثُُّقوُب
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ُج لأ  Şol erkek (â’nın kesriyle&) [e&-&ilb] اَءثِّ
deveye denir ki ziyâdesiyle pîr olmakla 
dişleri ufanıp ve kuyruğunun tüyleri dö-
külmüş ola. Cem¡i أَْثالٌَب [e&lâb] gelir ve ٌِثَلَبة 
[&ilebet] gelir &â’nın kesriyle ٌِقَرَدة […iredet] 
vezninde; mü™ennesinde ِثْلَبٌة [&ilbet] denir 
hâ’yla. Ve 

ٌج  ,Pîr ve sâl-horde adama denir [ilb&] ِثلأ
şeyh gibi. Ve dişisini döl tutturmayan de-
veye denir. Ve

ٌج -Bir sahâbî ismidir yâhûd bu tâ [ilb¿] ِثلأ
yı fevkiyye iledir, niteki zikr olundu. Ve 

ٌج  Ayblı kişiye denir, ke-mâ¡ [ilb&] ِثلأ
se-yuzkeru.

 (vezninde [ketif] َكِتٌف) [e&-&elib] اَءثَِّلُج
Rahne-dâr olan mızrağa denir; yukâlu: 
ٌم ُمَتَثّلِ أَْي  َثِلٌب   ;Ve ¡ayblı kimseye denir ُرْمٌح 
yukâlu: َرُجٌل ِثْلٌب ِباْلَكْسِر َوَثِلٌب أَْي َمِعيٌب
 (vezninde [ta¡ab] َتَعٌب) [e&-&eleb] اَءثََّلُج
Bir nesne buruşup büzülmek, takab-
büz ma¡nâsınadır. Ve kîrlenmek, vesah 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء َثَلًبا ِمَن اْلَباِب  َثِلَب الشَّ
اِبِع ِاَذا َتَقبََّض َثِلَب الثَّْوُب ِاَذا َوِسَخ :ve yukâlu الرَّ
َثأَلُج  hemzenin fethi ve kesri) [el-e&leb] اَألأ
ve lâm’ın fethiyle) Toprakla karışık taşla-
ra; ¡alâ-kavlin hurde moloza denir.

 Şol (vezninde [emîr] أَِميٌر) [e&-&elîb] اَءثَِّليُج
otlağa ve çayıra denir ki kadîm olup üze-
rinden zamân geçmekle kararmış ola; ¡alâ-
kavlin iki yıllık otlağa denir. Ve

 Çorak yerlerde biten ayrık [elîb&] َثِليٌج
otundan bir nev¡in ismidir.

َثاِءُج ُُ  (mîm’in zammıyla) [el-mu&âlib] اَءأ
Zikr olunan َثِليٌب [&elîb] nâm ot otlayan 
hayvâna denir; yukâlu: َيْأُكُل أَْي  ُمَثاِلٌب   ِبْرَذْوٌن 
الثَِّليَب
-vez [alezûn√] َحَلُزوٌن) [e&-¿elebût] اَءثََّلُبوُت

Kur™ân-ı kerîm’de vâki¡dir, cemî¡-i 
kevâkibden mürtefi¡ kevkeb demektir 
yâhûd kevkeb-i Zu√al murâddır ki semâ-ı 
sâbi¡adadır ki gûyâ ki eflâka yâhûd zul-
mete nâfiz olduğu için ıtlâk olunmuştur. 
Kâle’ş-şârih: َقْوِل ِمْن  َمْأُخوٌذ  ُل  ْالَوَّ  “َواْلَمْعَنى 
َماِء َقْد َثُقَب الطَّاِئُر اْلَعَرِب ِللطَّاِئِر ِاَذا َلِحَق ِبَبْطِن السَّ
ٌج  â’nın fethi ve …âf’ın&) [a…b¿] َثقأ
sükûnuyla) Yemâme’de bir karyedir. Ve 
¿a…b b. Ferve ashâbdandır; ¡alâ-kavlin 
¿u…ayb’dır, ُزَبْيٌر [zubeyr] vezninde.

َباُن -veznin [sa√bân] َسْحَباُن) [a…bân¿] َثقأ
de) Yemen’de Cened kasabasında bir 
karyedir.

 (vezninde [yen§uru] َيْنُصُر) [Ye&…ubu] َيثأُقُج
Bâdiyede bir mevzi¡dir.

ٌج  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [u…ayb¿] ثَُقيأ
Mekke yolunda ¿a¡lebiyye nâm mevzi¡in 
yukarı tarafından Şâm’a mûsil bir tarîk 
adıdır.

]ث ل ب[
 Levm (vezninde [alb…] َقْلٌب) [e&-&elb] اَءثَّلأُج
ve ta¡yîb ve ta¡yîr eylemek ma¡nâsınadır 
ki kınamak ta¡bîr olunur; yukâlu: َثْلًبا  َثَلَبُه 
َوَعاَبُه الََمُه  ِاَذا  الثَّاِني  اْلَباِب   Ve dergâhtan ِمَن 
sürüp kovmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َطَرَدُه ِاَذا   Ve bir nesneyi ters çevirmek َثَلَبُه 
ma¡nâsınadır, içini taşrasına yâhûd altını 
üstüne döndermek gibi; yukâlu: َثَلَبُه أَْي َقَلَبُه 
Ve bir nesneye gedik gedmek ve rahne ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َثَلَبُه أَْي َثَلَمُه
َلَبُة ثأ َُ  mîm’in fethi ve) [el-me&lebet] اَءأ
lâm’ın feth ve zammıyla) İsimdir, bir kişi-
nin kendi hakkında şuyû¡undan ihtirâz ey-
lediği ¡ayb u nakîsaya denir ki murâd, ¡ayb 
u nakîsasına bâ¡is olan haslettir; tekûlu: َما 
ًة ياُلَُم ِبَها َويَُعاُب َعَرْفُت ِفي ُفالٍَن َمْثَلَبًة أَْي َمَسبَّ



300اَءثَّاِءَبُة BÂBU’L-BÂ™

¡âmiline ¡â™id olduğu mülâbesesiyledir. 
Ve َثّيٌِب [&eyyib] zevcten ¡avdet eyleyip 
ve َتْثِويٌب [te&vîb] tekrîr ve tercî¡-i nidâ 
olmak hasebiyledir. Hülâsa bi’l-cümle 
ma¡ânî-i sâ™irenin zımnında ¡avdet ma¡nâsı 
melhûzdur. İntehâ.

-veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te&vîb] اَءتَّثأِويُج
de) Bu dahi rücû¡ ve ¡avdet eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجَل َتْثِويًبا ِاَذا َرَجَع َب الرَّ  َثوَّ
Ve bir kimseye ¡ameli mukâbilinde ecr ve 
cezâ vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: َُبُه َمثُوَبَته  َثوَّ
 ;Ve ¡ivaz vermek ma¡nâsınadır أَْي أَْعَطاُه ِإيَّاَها
yukâlu: َُضه َبُه أَْي َعوَّ -Ve cemâ¡ati namaz kıl َثوَّ
mağa çağırmak yâhûd iki kerre çağırmak; 
¡alâ-kavlin sabâh ezânında mü™ezzinler 
mütevâliyen iki defa النَّْوِم الَُة َخْيٌر ِمَن  -de اَلصَّ
mek ma¡nâsınadır ki Hazret-i Bilâl’den 
ibtidâ mesmû¡-ı hümâyûn oldukta takrîr 
buyurulmakla sünnet olmuştur; yukâlu: 
الَِة ِبَقْوِلِه َحيَّ َعَلى ُن ِاَذا َدَعا اْلَجَماَعَة ِإَلى الصَّ َب اْلُمَؤّذِ  َثوَّ
الَُة َخْيٌر َعاَء أَْو َقاَل ِفي أََذاِن اْلَفْجِر اَلصَّ الَِة أَْو َثنَّى الدُّ  الصَّ
َتْيِن َعْوًدا َعَلى َبْدٍء Ve ِمَن النَّْوِم َمرَّ

 Namâz için kâmet getirmek [te&vîb] َتثأِويٌج
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََقاَم ِاَذا  الَِة  ِللصَّ َب   َثوَّ
Ve farz namâzından sonra nâfile kılmak 
ma¡nâsınadır ki cümlesi ¡avdeti mutazam-
mındır. Ve bunlar hakîkat-ı şer¡iyyelerdir; 
yukâlu: َع ِبِهَما َبْعَد اْلَفِريَضِة َب ِبَرْكَعَتْيِن ِاَذا َتَطوَّ َثوَّ
 Hastanın (fetehâtla) [e&-&evebân] اَءثََّوَباُن
bedeni sıhhata yüz tutmak ma¡nâsınadır 
ki cânı yerine gelip mizâcı sağlık hâletine 
¡avdet eylemekten ¡ibârettir; yukâlu: َثاَب 
ِجْسُم اْلَمِريِض َثَوَباًنا إَذا أَْقَبَل
 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [e&-&evâb] اَءثََّواُب
Bala denir, ¡asel ma¡nâsına; arının tered-
düdüyle hâsıl olduğu mülâhazasıyladır. 
Ve bal arısına denir, tereddüdü ve kova-
nına terâcü¡ü hasebiyle. Ve ecr ve cezâ™ 

ninde) ‰ayyi™ kabîlesiyle ±ubyân kabîlesi 
aralığında bir dere yâhûd bir arzın ismidir.

 ,İsm-i fâ¡il-i nesebîdir [e&-&âlibet] اَءثَّاِءَبُة
rahne-dâr olan şey™e denir, te™nîsi mevsûf 
i¡tibârıyladır; ve minhu yukâlu: َثاِلَبُة  ِاْمَرأَةٌ 
اْلَقَدَمْيِن َقُة  ُمَتَشّقِ أَْي  َوى  -ya¡nîayakları çatla الشَّ
mış hatundur. َشَوى [şevâ] şîn’in fethi ve 
elif’in kasrıyla atın ayaklarına denmek-
le merkûbiyyet münâsebetiyle nisvâna 
mülâyim olmuştur.

]ث و ب[
ُب ve (vezninde [avb§] َصْوٌب) [e&-&evb] اَءثَّوأ

وُب َُ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [e&-&u™ûb] اَءثُّ
Geri dönmek, rücû¡ ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َرَجَع ِاَذا  َوثُُؤوًبا  َثْوًبا  َيثُوُب  ُجُل  الرَّ  Ve dolmak َثاَب 
ma¡nâsınadır; ¡alâ-kavlin dolmağa yak-
laşmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَحْوُض  َثاَب 
ْاِلْمِتالََء َقاَرَب  أَْو  اْمَتَلَ   Mü™ellifin Ba§â™ir’de ِاَذا 
beyânına göre َثْوٌب [&evb] mâddesi bir nes-
ne hâlet-i ûlâsına ¡avdet yâhûd evvelü’l-
fikr âhirü’l-¡amel muktezâsınca fikr 
ve endîşe ile mukaddere ve maksûde 
olan hâlete ric¡at eylemek ma¡nâsına 
mevzû¡dur: َقْولُُهْم ْالُوَلى  اْلَحاَلِة  ِإَلى  ُجوِع  الرُّ  َفِمَن 
َرَجَعْت أَْي  َنْفِسي  َوَثاَبْت  َداِرِه  ُفالَنٌِإَلى   Ya¡nî َثاَب 
“Cânım yerine geldi.” اْلَحاَلِة ِإَلى  ُجوِع  الرُّ  َوِمَن 
الثَّْوُب ِباْلِفْكِر  اْلَمْقُصوَدِة  َرِة   Ya¡nî mensûc اْلُمَقدَّ
olan beze َثْوٌب [&evb] ıtlâkı nessâcın müte-
hayyilesinde takdîr ve tasvîr olunan hâlete 
medâr-ı nesc olan riştenin ¡avdet eylediği 
mülâhazasına mebnîdir. 

Ve Sâhib-i Muπrib’in tevcîhine göre gûyâ 
ki libâs ile lâbis beyninde mu¡âvedet ol-
duğuna mebnîdir. Kezâlik ِاْمِتالٌَء [imtilâ™] 
ma¡nâsı dahi ondan müteferri¡dir, gûyâ 
ki havuz ve inâ™ makûlesi tehî olduk-
tan sonra yine dolmağa ¡avdet eyle-
mesi mülâhazasıyladır. Ve cezâ™ dahi 



ُب اَءثَّوأ 301BÂBU’L-BÂ™

eder; yukâlu: َبْعَد اْلَفِريَضِة َل  َتَنفَّ ِاَذا  َب اْلُمَصّلِي   َتَثوَّ
Ve kesb-i sevâb eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِاَذا َكَسَب الثََّواَب َب الرَّ َتَثوَّ
ُب -İnsa (â’nın fethiyle&) [e&-&evb] اَءثَّوأ
nın eğnine giyeceği libâsa denir; asl 
mensûc olan bez ve keten ve harîr ve sûf 
makûlesine denir, libâsa ıtlâkı mâ-ye™ûl 
i¡tibârıyladır, niteki zikr olundu. Cem¡i 
 vezninde [eflus] أَْفُلٌس gelir [e&vub] أَْثُوٌب
ve أَْثُؤٌب [e&™ub] gelir hemze ile أَْدُرٌؤ [edru™] 
gibi ki zammenin istiskâline mebnîdir 
ve أَْثَواٌب [e&vâb] gelir ve ِثَياٌب [&iyâb] ge-
lir &â’nın kesriyle. Ve ¡Arablar istihsâna 
mukârin du¡â makâmında ِهَثْوَباُه ِ derler ِللَّ  هلِلَّ
ُه  ™ma¡nâsına; ya¡nî “Onun bu bâbda cezâ َدرُّ
ve mükâfâtı bizim vüs¡ümüzde değildir, 
»udâ-yı müte¡âl hayr ile mükâfât eylesin” 
demektir. ¡Âdetâ teşrîf-i husûsî hil¡ata 
mebnî olup ve libâs-ı müte¡ayyinân-ı 
¡Arab, ridâ™ ve izârdan ¡ibâret olmak-
la tesniye ile îrâd ederler, gûyâ “iki kat 
mükâfât eylesin” demek olur. Ve Esâs’tan 
münfehim olan burada َثْوٌب [&evb]le nefs-i 
lâbis murâddır; iz yukâlu: َثْوَباُه  ِ  ke-mâ هلِلَّ
yukâlu: َنْفَسُه يُريُد  ِبالَُدُه   ِ  ِفي Ve ¡Arablar هلِلَّ
أَِفَيُه أَْن  أَِبي  أَِفَيُه derler َثْوَبْي  أَْن  أَِبي  ِة  َوِذمَّ ِتي  ِذمَّ  ِفي 
ma¡nâsına. Ya¡nî “Va¡d-i mezbûre vefâ 
eylemek benim ve pederimin zimmetine 
deyn ve lâzım olsun.” Burada َثْوٌب [&evb]
le nefsten kinâye olunmuştur, te™kîden 
pederine muzâf eylemiştir ve tesniyenin 
nüktesi zâhirdir. Ve gâh olur ki َثْوٌب [&evb] 
ile insânın ¡ameli irâde olunur, mücâveret 
¡alâkasıyla; ve minhu’l-hadîs: اْلَمّيَِت  “ِإنَّ 
 Şârih َلُيْبَعُث ِفي ِثَياِبِه الَِّتي َيُموُت ِفيَها” أَْي ِفي أَْعَماِلِه
der ki ba¡zılar zâhirine haml edip ekfân ile 
tefsîr eylediler; ve ba¡zılar mevte mukârin 
¡amel ve hâlet ile te™vîl eylediler. Lâkin 
İbn E&îr ekfân ile tefsîri tezyîf eylemiştir, 

ma¡nâsınadır ki a¡mâl mukâbilinde i¡tâ 
olunan pâdâştan ¡ibârettir, meczî olan 
kimseye ¡â™iddir. Gerçi hayr ve şerde 
müsta¡meldir, lâkin hayrda eşherdir.

ثُوَبُة َُ  mîm’in fethi ve &â’nın) [el-me&ûbet] اَءأ
zammıyla) ve 

َوَبُة ثأ َُ -vez [metrebet] َمْتَرَبٌة) [el-me&vebet] اَءأ
ninde) Bunlar da ecr ve cezâ™ ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلُه الثََّواُب َواْلَمثُوَبُة َواْلَمْثَوَبُة أَِي اْلَجَزاُء
ve [el-i&âbet] اَإِلَثاَبُة

 (hemzelerin kesriyle) [el-i&vâb] اَإِلثأَواُب
Bir kimseye ¡ameli mukâbilinde ecr ü 
sevâb vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: أََثاَبُه 
ِإيَّاَها أَْعَطاُه  أَْي  َمثُوَبَتُه  َوأَْثَوَبُه   Ve doldurmak اهللُ 
ma¡nâsınadır; tekûlu: أََثْبَت اْلَحْوَض أَْي أَْمَلْتُُه
َثاُب َُ  İsm-i (mîm’in fethiyle) [el-me&âb] اَءأ
mekândır, devâbb ve mevâşîyi saky için 
kuyudan su çeken kimsenin durduğu yere 
denir; ¡alâ-kavlin kuyunun vasatına denir. 
Bunlarda dahi ¡avdet ma¡nâsı melhûzdur. 
Ve nâsın ba¡de’t-teferruk müctemi¡ ola-
cakları cem¡iyyet-gâha denir.

َثاَبُة َُ  Kuyunun (hâ’yla) [el-me&âbet] اَءأ
suyu müctemi¡ ve vâfir olan yerine denir 
ki oradan alındıkça yine etrâftan akıp yı-
ğılır, kuyunun hazînesi ta¡bîr olunur. Ve 
kuyunun ağızına dâ™iren-mâ-dâr çevrilen 
bilezik taşına denir yâhûd mevzi¡-i tay-
yine ya¡nî duvarının taşla örülecek yerine 
denir. Ve nâsın ba¡de’t-teferrük merreten 
ba¡de-uhrâ mürâca¡at edecekleri cemiyet-
gâhlarına denir, umûr yeri ve meşveret-
gâh gibi. Ve Ka¡be-i mükerreme’ye َمَثاَبٌة 
[me&âbet] ıtlâkı her sâl ona iyâb ve rücû¡ 
olunduğuna mebnîdir.

ُب ٌل) [et-te&evvub] اَءتََّثوُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Farîzadan sonra nâfile namâz kılmak 
ma¡nâsınadır ki salât-ı nâfileye ¡avdet 
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mutî¡ ve münkâd ve hakkında darb-ı me-
sel olmuştur. Ve ¿evâb, muhaddisînden 
bir cemâ¡at ismleridir.

 Bu (vezninde [zufer] ُزَفُر) [uveb¿] ثَُوُب
dahi esmâdandır: ¿uveb b. Ma¡n e†-‰â™î, 
kudemâ-yı Câhiliyye’dendir. Ve Zur¡a b. 
¿uveb el-Mukri™, Dimaş… kâdîsidir. Ve 
¡Abdullâh b. ¿uveb Ebû Muslim el-»avlânî 
ez-Zâhid’dir. Ve Cumey√ hâ ile ¡alâ-kavlin 
¡ayn ile musaggaren, İbn ¿uveb ve Zeyd 
b. ¿uveb muhaddisîndendir. Cumey√’ten 
Ya√yâ el-Va√√â@î ve Zeyd’den Yûsuf ibn 
Ebi’l-◊akîm rivâyet-i ehâdîs eylediler. Ve 
◊âri& b. ¿uveb tabi¡îndendir. ¡Abdulπanî 
el-Ma…disî bunu vehminden nâşî hemze 
ile أَْثَوُب ¡unvânında sebt eylemiştir.

 (vezninde [se√âbet] َسَحاَبٌة) [evâbet¿] َثَواَبُة
Bu dahi esmâdandır.

 (vezninde [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [Me&veb] َمثأَوٌب
Yemen’de bir beldedir. 

 İbn (vezninde [a√med] أَْحَمُد) [E&veb] أَثأَوُب
¡Utbe’dir ki horûs-ı ebyaz hakkında vârid 
olan hadîs-i şerîf rüvâtındandır. Kâle ed-
Demîrî fî ◊ayâti’l-◊âyevân mâ-nassuhu: 
الَُم َوالسَّ الَُة  الصَّ َعَلْيِه  النَِّبيَّ  أَنَّ  ُعْتَبَة  ْبَن  أَْثَوَب  أَنَّ   ُرِوَي 
يُك يُك ْالَْبَيُض َخِليِلي” َوَرَواُه َغْيُرُه ِبَلْفِظ “اَلّدِ  َقاَل “اَلّدِ
َصاِحِبِه َداَر  َيْحِرُس  ْيَطاِن  الشَّ َوَعُدوُّ  َصِديِقي   ْالَْبَيُض 
َوَسْبَع ُدوٍر َخْلَفُه
 (vezninde [nâ™ib] َناِئٌب) [e&-&â™ib] اَءثَّاِئُج
Yağmur mukaddimesi olan şedîd rüzgâra 
denir ki bora ve kay ta¡bîr olunur. Ve 

َِ َبحأ اءأ -Deryâ ba¡de’l [â™ibu’l-ba√r&] َثاِئُج 
cezr medd eyledikte dolgunlukla taşıp 
feyezân eden suya ıtlâk olunur ki çekildiği 
yeri ve belki sâhili basıp doldurur; yukâlu: 
َغَطاُه َثاِئُب اْلَبْحِر أَْي َماُؤُه اْلَفاِئُض َبْعَد اْلَجْزِر
اٌب  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [evvâb¿] َثوَّ
İbn ¡Utbe’dir ki muhaddisîndendir. Ve 

zîrâ insânın ekfân ba¡de’l-mevt libâsıdır, 
zarf-ı mevt olan libâsı değildir. Ve kav-
luhu ta¡âlâ: ْر﴾ ِقيَل َقْلَبَك َوِقيَل َعَمَلَك  ﴿َوِثَياَبَك َفَطّهِ
 ُفالٌَن :Kâle’ş-şârih ve minhu yukâlu َفأَْصِلْح
ِمَن َوالطََّهاَرِة  النَّْفِس  ِبَطَهاَرِة  َوَصُفوُه  ِاَذا  َياِب  الثِّ  َطاِهُر 
َخِبيَث :ve yukâlu اْلَعْيِب َكاَن  ِاَذا  َياِب  الثِّ َدِنُس   ُفالٌَن 
اْلِفْعِل َواْلَمْذَهِب
اِء َُ اءأ ُب   ِغْرٌس ve [selâ] َسَلى [™evbu’l-mâ&] َثوأ
[πirs] ma¡nâsınadır ki veled ile veledden 
sonra çıkan çirkâbla memlû deriye de-
nir, eş ve son ta¡bîr olunur, insânda ve 
hayvânda olur.

اُب اٌب) [e&-&evvâb] اَءثَّوَّ -veznin [bevvâb] َبوَّ
de) Sevb satan kimseye denir. Ve sevb 
sâhibine denir. Ve Mu√ammed b. ¡Ömer 
e&-¿iyâbî, muhaddisîndendir, hamâmda 
nâsın esvâbını hıfz eylediği için nisbet 
olunmuştur.

ٌب  Esâmî-i (vezninde [avb§] َصْوٌب) [evb¿] َثوأ
ricâldendir; ¿evb b. Şa√me, ◊âtim-i 
‰â™î’yi esîr eden kimsedir. Ve ¿evb b. en-
Nâr, şu¡arâ-yı Câhiliyye’dendir. Ve ¿evb 
b. Telde, mu¡ammerîndendir, ¢âdisiyye 
vak¡asına müte¡allik eş¡ârı vardır.

ve (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [uveyb¿] ثَُويأٌج

 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [evâb¿] َثَواٌب
Esâmîdendir, ”َثَواٍب ِمْن   meselinin “أَْطَوُع 
menşe™idir. Sebebi budur ki merkûm, 
gazâya gidip ¡alâ-kavlin başka bir sefer 
edip mefkûd ve haberi munkatı¡ olmakla 
zevcesi nezr eyledi ki eğer mezbûr ¿evâb 
sağ ve esen gelir ise burnunu delip ve bir 
nesne geçirdikten sonra yederek Mekke-i 
mükerreme’ye getire. Ba¡de-zamânin 
¿evâb vatanına ¡avdet ve zevcesiyle 
mülâkat eyledikte, zevcesi nezr-i vâki¡i 
kendisine haber vermekle o dahi kabûl ve 
icâbet eylemiştir. Binâenaleyh be-gâyet 
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hatuna denir, ricâl kısmına ıtlâk olunmaz. 
Lâkin Kisâ™î’den mervîdir ki َثّيٌِب [&eyyib] 
dâhil olan ere ve medhûlün-bihâ olan ha-
tuna ıtlâk olunur, gâlib-i ahvâlde tezev-
vüce ¡avdet ettiklerine mebnîdir, niteki 
ergen olan ere ve ere varmamış hatuna ِبْكٌر 
[bikr] ıtlâk olunur. Ve İbn E&îr, bikr olma-
yan recül ve mer™e ile beyân ve tezkîr ve 
te™nîsini tesviye eylemiştir; kâle: َمْن  اَلثَّّيُِب 
َثّيٌِب َرُجٌل  َويَُقاُل  َوالُْنَثى  َكِر  الذَّ َعَلى  َوَيَقُع  ِبِبْكٍر   َلْيَس 
 َواْمَرأَةٌ َثّيٌِب َوَقْد يُْطَلُق َعَلى اْلَمْرأَِة اْلَباِلَغِة َوِإْن َكاَنْت ِبْكًرا
ُجُل Kaldı ki mü™ellifin َمَجاًزا َوالرَّ ِبَها  ُدِخَل   أَْو 
ِبِه  .kavlleri bünye-i mechûl üzeredir ُدِخَل 
Fıkra-i sâniye müşâkeleyi mutazammın-
dır. İntehâ.

َثيَُّج ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu&eyyeb] اَءأ
vezninde) َثّيٌِب [&eyyib] olmuş hatuna 
denir.

ٌل) [et-te&eyyub] اَءتََّثيُُّج -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Hatun َثّيٌِب [&eyyib] olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصاَرْت ِاَذا  اْلَمْرأَُة   َتَثيََّبِت 
ًبا  lafzının mevzi¡-i [eyyib&] َثّيٌِب Ve işbu َثّيِ
zikri bu makâmdır, ”ث،و،ب“ mâddesi zey-
linde îrâdı vehmdir. Şârih der ki aslı vâvî 
olmakla vehm değildir, rücû¡ ma¡nâsından 
me™hûzdur.

¿evvâb ibn ◊uzâbet ¡inde’l-muhaddisîn 
zikr ve menkabe sâhibidir.

ِتَثاَبُة  Sevâb ve cezâ™ taleb [el-isti&âbet] اَإِلاأ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي  ِاْسَتَثاَبُه 
يُِثيَبُه أَْن   Ve bir şey™in ric¡atini istemek َسأََلُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاْسَتَثاَب َماالً أَِي اْسَتْرَجَعُه
 (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [uveyb¿] ثَُويأٌج
Tâbi¡înden muhaddis iki zâttır, biri Kelâ¡î 
ve birisi Bikâlî’dir. Ve Ziyâd b. ¿uveyb 
ve ¡Abdurra√mân b. ¿uveyb tâbi¡îndendir.

]ث ي ب[
 Bir (vezninde [kîzân] ِكيَزاٌن) [îbân¿] ِثيَباُن
eyâlet adıdır.

ٌد) [e&-&eyyib] اَءثَّّيُِج  (vezninde [seyyid] َسّيِ
Zevcinden müfârakat eylemiş dul hatuna 
denir, gerek mevt ve gerek talâk sebebiy-
le olsun. ¡Alâ-kavlin medhûlün-bihâ olan 
hatuna denir ki er görmüş ¡avret olacak-
tır, ِبْكٌر [bikr] mukâbilidir. Ve mütezevvic 
olmuş erkeğe dahi ıtlâk olunur ki َعَزٌب 
[¡azeb] mukâbili olur. Pes müzekker ve 
mü™ennese ıtlâkı müsâvî olur; yukâlu: ٌِاْمَرأَة 
 َثّيٌِب أَْي َفاَرَقْت َزْوَجَها أَْو ُدِخَل ِبَها َوَرُجٌل َثّيٌِب أَْي ُدِخَل
َج ِباْمَرأٍَة -Ve ¡alâ-re™yin recül kısmı ِبِه َيْعِني َتَزوَّ
na َثّيٌِب [&eyyib] ıtlâk olunmaz, illâ َبْيِن  َوَلُد الثَّّيِ
kavllerinde taglîben ıtlâk olunur. 

Mi§bâ√’ın beyânına göre َثّيٌِب [&eyyib] 
kelimesi َفْيِعٌل [fey¡il] veznindedir; َثْوٌب 
[&evb]den ism-i fâ¡ildir, mütezevvic olan 
insâna denir. Nihâyet hatun kısmına ıtlâkı 
eşherdir, vech-i evvele mugâyir vechile 
ehline ¡avdet ve rücû¡ eyledikleri için. Ve 
bunda müzekker ve mü™ennes müsâvîdir 
ki أَيٌِّم [eyyim] ve ِبْكٌر [bikr] kelimele-
ri dahi bu resmedir. Cem¡-i müzekkeri 
ُبوَن َباٌت ve cem¡-i mü™ennesi [eyyibûn&] َثّيِ  َثّيِ
[&eyyibât] gelir. Ve Muπrib’de mersûmdur 
ki َثّيٌِب [&eyyib] erinden müfârakat eylemiş 
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]ج أ ن ب[
َبأأَنُج  [ca¡fer] َجْعَفٌر nûn’la) [el-ce™neb] اَءأ
vezninde) Kaddi kasîr ve cüssesi hakîr ya-
kışıksız adama ve ata denir. Mü™ennesinde 
 َجْأَنٌب denir hâ’yla ve hâ’sız [ce™nebet] َجْأَنَبٌة
[ce™neb] dahi câ™izdir.

]ج ب ب[
 cîm’in fethi ve bâ’nın) [el-cebb] اَءأَبجُّ

teşdîdiyle) ve

ِبَباُب -veznin [kitâb] ِكَتاٌب) [el-cibâb] اَءأ
de) Kesmek, kat¡ ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقَطَعُه ِاَذا  َوِجَباًبا  ا  َجبًّ ْيَء  الشَّ  Ve hâyeleri َجبَّ 
dibinden kesip hâdım ve tavâşî kıl-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاَذا ُخْصَيْيِه   َجبَّ 
 Ve hurmâ ağacına aşı vurmak اْسَتْأَصَلُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَها  Ve َجبَّ النَّْخَلَة ِاَذا َلقَّ
galebe eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّجب 
اْلَقْوَم ِاَذا َغَلَبُهْم
ِتَباُب -vez [iktisâb] ِاْكِتَساٌب) [el-ictibâb] اَإِلجأ
ninde) Bu dahi kesmek ma¡nâsınadır. 
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre 
mâdde-i mezkûre bir şey™i istîsâl vechiyle 
kat¡ eylemek ma¡nâsına mevzû¡dur, sâ™ir 
ma¡ânî ondan müteferri¡dir.

 Devenin (fethateynle) [el-cebeb] اَءأَبَبُج
hörgücünü kesmek; ¡alâ-kavlin hörgücü 
havut yemekle hörgüç basık ve bodur kal-
mak ma¡nâsınadır.

 fethateynle ve bâ’nın) [el-ecebb] اَألََججُّ
teşdîdiyle) Hörgücü vasf-ı mezkûr üzere 
olan erkek deveye denir.

اُء َببَّ  (vezninde [™zebbâ] َزبَّاُء) [™el-cebbâ] اَءأ
Mü™ennesidir; yukâlu: اُء أَْي  َبِعيٌر أََجبُّ َوَناَقٌة َجبَّ
ُن اْلَجَبِب Ve َبّيِ

اُء  Kıynaklarının eti olmayan [™cebbâ] َجبَّ
sağrısız hatuna denir yâhûd sadr ve sedy-
leri büyümeyip yatık olan hatuna yâhûd 

FASLU’L-CÎM
)َفْصُل اْلِجيِم(

]ج أ ب[
-cîm’in fethi ve hemze) [el-ce™b] اَءأَبأأُب
nin sükûnuyla) Galîzü’l-cüsse eşeğe de-
nir; ¡alâ-kavlin yaban eşeğine mahsûstur; 
yukâlu: ٍة َوْحِشيَّ ِمْن  أَْو  َغِليٌظ  أَْي  َجْأٌب   ِحَماٌر 
Ve bedende göbeğe denir; ٌة  [surret] ُسرَّ
ma¡nâsına. Ve arslana denir. Ve mutlakan 
galîz ve künde ve taslak şey™e denir. Ve

 Bir mevzi¡ adıdır. Ve aşı ta¡bîr [Ce™b] َجأأٌب
olunan kırmızı çamura denir, ٌَمْغَرة [maπrat] 
gibi. Ve 

-Masdar olur, mâl kazan [ce™b] َجأأٌب
mak ma¡nâsına; yukâlu: َجْأًبا ُجُل  الرَّ  َجأََب 
اْلَماَل َكَسَب  ِاَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب   Ve aşı satmak ِمَن 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َُجُل ِاَذا َباَع اْلَمْغَرة َجأََب الرَّ
وَبُة َُ ُب -cîm’in ve hemze) [el-cu™ûbet] اَءأ
nin zammıyla) Türş-rû olmak, اْلَوْجِه  ُكُلوُح 
[kulû√u’l-vech] ma¡nâsınadır ki gazab 
ve infi¡âl yâ istiskâl için yüz burtarıp bed 
çehre göstermekten ¡ibârettir. Ve ba¡zı 
kimsede hılkî olur.

ِن َبطأ اءأ  [me™net] َمْأَنٌة [ce™betu’l-ba†n] َجأأَبُة 
ma¡nâsınadır ki göbekle kasık aralığıdır, 
sepetlik ta¡bîr olunur.

َرى َأ ُِ اءأ  mîm’in) [ce™betu’l-midrâ] َجأأَبُة 
kesri ve elif’in kasrıyla) Henüz boynuz-
ları belirmiş geyiğe ıtlâk olunur, zîrâ boy-
nuz ibtidâ zuhûrunda galîz olup ba¡dehu 
incelir.

َبأأَيَباِن -vez [a†yebân] أَْطَيَباِن) [el-Ce™yebân] اَءأ
ninde) Bir mevzi¡dir.

اءأَبأأِب  Bu dahi bir [Dâretu’l-Ce™b] َداَرُة 
mevzi¡dir.
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dar varmaktır ki ön ayaklarında dizlerini 
ve art ayaklarında sinirlerini tecâvüz ey-
lemekten ¡ibârettir; yukâlu: ِاَذا ُمَجبٌَّب   َفَرٌس 
-Ve ürk اْرَتَفَع اْلَبَياُض َيْعِني التَّْحِجيُل ِمْنُه ِإَلى اْلُجَبِب
mek, nifâr ma¡nâsınadır. Ve kaçmak, firâr 
ma¡nâsınadır. Ve devâbb ve mevâşîyi suya 
kandırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجبََّب اْلَماَل 
ِاَذا أَْرَواَها

-Kuyu (cîm’in zammıyla) [el-cubb] اَءأُبجُّ
ya denir, bi™r ma¡nâsına, ¡alâ-kavlin dibi 
derin, suyu çok olana yâhûd otlağın ve 
çayırlığın pek a¡lâ ve eltaf yerinde vâki¡ 
olana yâhûd içeri duvarı taşla örülüp ya-
pılmamış olana yâhûd nâs hafr eylemeyip 
öylece ¡alâ-hâlihâ mevcûd olan kuyuya 
denir ki ¡âdî olur. Cem¡i أَْجَباٌب [ecbâb] ge-
lir ve ِجَباٌب [cibâb] gelir cîm’in kesriyle ve 
 .vezninde [iredet…] ِقَرَدةٌ gelir [cibebet] ِجَبَبٌة
Ve

 Şol su tulumuna ve dağarcığa [cubb] ُججد
denir ki iki deriden dikilip vâsi¡ olmak için 
aralığına bir deri dahi zamm olunmuş ola. 
Ve ¡Arablar onu iki kat dikip içine nebîz 
vaz¡ ederler. Ve 

 ¡Berber-zemîn’de bir mevzi [Cubb] ُججد
adıdır ki ondan zürrâfa dedikleri hayvân 
getirirler. Zürrâfa tahrîfle zûrnâpa dedik-
leri cânverdir ki Fârisîde uştur-gâv ve pe-
leng derler. Ve

 ayyi™ kabîlesine mahsûs‰ [Cubb] ُججد
bir mahzar ya¡nî meşhed adıdır. Ve 
Benû ¡Âmir kabîlesi ve ∞abbe b. ∏aniyy 
cemâ¡ati yurtlarında birer su ismleridir. Ve 
¢âhire-i Mı§r ile Bulbeys kasabası bey-
ninde bir mevzi¡dir. Ve ◊aleb kazâsında 
bir karyedir kelb lafzına izâfetle ُجبُّ اْلَكْلِب 
[Cubbu’l-Kelb] derler; onda bir çeşme 
vardır, kuduz kelb ısırdığı kimse üzerin-

uyluk etleri az ve hîre olmakla butsuz olan 
hatuna denir; yukâlu: اُء أَْي الَ أَْلَيَتْيِن َلَها  ِاْمَرأَةٌ َجبَّ
أَِو الَِّتي َلْم َيْعظُْم َصْدُرَها َوَثْدَياَها أَِو الَِّتي الَ َفِخَذْيِن َلَها
ُة ُببَّ  (cîm’in zammıyla) [el-cubbet] اَءأ
Libâs-ı ma¡rûftur ki Türkîde dahi cübbe 
denir, maktû¡u’l-kümm ve kasîru’z-zeyl 
olur. Cem¡i ُجَبٌب [cubeb] gelir ُقَبٌب […ubeb] 
gibi ve ِجَباٌب [cibâb] gelir ِقَباٌب […ibâb] gibi. 
Ve

ٌة  ِحَجاُج Bir mevzi¡ adıdır. Ve [Cubbet] ُجبَّ
 ya¡nî gözün üstünde [icâcu’l-¡ayn√] اْلَعْيِن
olan kemiğe denir ki kaş onun üzerine bi-
ter. Ve 

ٌة -ya¡nî zırh ta¡bîr olu [¡dir] ِدْرٌع [cubbet] ُجبَّ
nan cenk libâsına denir ki cübbe ve cevşen 
dahi derler. Ve davar tırnağının haşvine 
ya¡nî içine yâhûd kenârına yâhûd davarın 
incik kemiğiyle uyluğu kavuşacak en ve 
oynak yerine denir. Ve

َناِن ُة اءّسِ -Mızrak temre [cubbetu’s-sinân] ُجبَّ
ninin kovanına denir ki ona gönderin ucu 
dâhil olur. Ve 

ٌة  Baπdâd a¡mâlinden [Cubbet] ُجبَّ
Nehrevân kazâsında bir karye adıdır. Ve 
yine Baπdâd a¡mâlinden Ya¡…ûbâ kur-
bünde bir karye adıdır, Mu√ammed b. el-
Mubârek el-Cubbâ™î ve Da¡vân b. ¡Alî el-
Cubbâ™î oraya mensûblardır. Şârih der ki 
savâb olan ُجّبِي [Cubbî] olmaktır. Ve

ٌة -Mı§ır’da bir mevzi¡dir. Ve Di [Cubbet] ُجبَّ
maş… ile Ba¡lebek beyninde bir mevzi¡dir. 
Ve bâdiyede ¡Âlic nâm mahal kumluğun-
da bir su ismidir. Ve ‰arâbulus kazâsında 
bir karyedir; muhaddisînden ¡Abdullâh b. 
Ebi’l-◊asan el-Cubbâ™î oradandır.

ِبيُج  (vezninde [tertîb] َتْرِتيٌب) [et-tecbîb] اَءتَّبأ
Atın ayağının sekil ta¡bîr olunan beyâzı 
incikle uyluk beynini mûsıl olan yere ka-
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denir yâhûd toprağa denir. Ve

 Yemen ülkesinde bir hisâr [Cebûb] َجُبوٌب
adıdır. Ve Medîne kazâsında bir mevzi¡ 
adıdır. Ve Bedr türâbında bir mevzi¡ dir.

َبُبوَبُة -Ke (cîm’in fethiyle) [el-cebûbet] اَءأ
sek ta¡bîr olunan katı toprak parçasına de-
nir, ٌَمَدَرة [mederet] ma¡nâsına.

-hemzenin ve cîm’in fet) [el-ecebb] اَألََججُّ
hiyle) ¡Avret yerine denir, ferc ma¡nâsına.

يُّ َِ عأ اَءسَّ  ثَُماَمٌة) [Cubâbetu’s-Sa¡diyy] ُجَباَبُة 
[&umâmet] vezninde) Sa¡d kabîlesinden 
bir hırsız şâ¡ir adıdır.

ٌج  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Cubeyb] ُجَبيأ
Ashâbdandır. Ve Ebû Cum¡a el-En§ârî is-
midir yâhûd bu Cuneyb’dir nûn’la. Ve 

ٌج  Ece™ nâm cebel yanında [Cubeyb] ُجَبيأ
bir vâdî ismidir. Ve bâdiyede Ke√ale nâm 
su kurbünde bir dere adıdır.

 cîm’in zammı ve elif’in) [Cubbâ] ُجبَّى
kasrıyla) Îrân’da »ûzistân ülkesin-
de bir eyâlet adıdır, Şey«ü’l-Mu¡tezile 
Ebû ¡Alî el-Cubbâ™î ve oğlu Ebû Hâşim 
el-Cubbâ™î oraya mensûblardır. Ve 
Nehrevân kazâsında bir karye adıdır; Ebû 
Mu√ammed b. ¡Alî b. ◊ammâd el-Mu…
ri™ oraya mensûbdur. Ve ¡Irâ…’ta Hît nâm 
belde kurbünde bir karyedir; Mu√ammed 
b. Ebi’l-¡Uzzâ oradandır. Ve Baπdâd 
kazâsında Ya¡…ûbâ kurbünde bir karyedir. 
Nisbetlerinde ٌّاِئي .denir [Cubbâ™iyy] ُجبَّ

 (vezninde [attâ√] َحتَّى) [Cebbâ] َجبَّى
Yemen’de bir karyedir; Şu¡ayb b. el-Esved 
el-Cebbâ™î el-Mu√addi& oraya mensûbdur. 
Ve A√med b. ¡Abdullâh el-Cubbî cîm’in 
zammıyla muhaddisîndendir; dâ™imâ cüb-
be sattığı için ona Cibâbî dahi derler.

 cîm’in fethi ve bâ-yı) [Cebbûyet] َجبُّوَيُة

den kırk gün mürûr eylemezden akdem 
onun suyundan içse marazından şifâ-yâb 
olur.

 Bilâd-ı Şâm’dan [Cubbu Yûsuf] ُججُّ يُوُاَف
‰aberiyye şehrine on iki mîl mesâfede; 
¡alâ-kavlin Sencel ile Nâbulus miyânında 
vâki¡dir ki ihvânları o kuyuya bırakıp git-
mişler idi.

ُبّجِ اءأ  َُ -Mav§il kazasın [Deyru’l-Cubb] َديأ
da bir mevzi¡dir.

َعِة  Hurmânın ibtidâ [cubbu’†-†al¡at] ُججُّ اءطَّلأ
çıkan çiçeğinin kabcığı çıktıktan sonra 
içine ıtlâk olunur.

َبَباُب  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-cebâb] اَءأ
Kaht-ı şedîd ma¡nâsınadır; yukâlu: أََصاَبُهُم 
ِديُد اْلَجَباُب أَْي اْلَقْحُط الشَّ
ِبَباُب  ُمَفاَعَلٌة Cîm’in kesriyle [el-cibâb] اَءأ
[mufâ¡alet]ten masdar-ı sânîdir, bâb-ı 
mugâlebedendirki hüsn yâhûd haseb ve 
neseb ve mâl makûlesi esbâb-ı mefâhir ile 
müfâhare eylemek ma¡nâsınadır; tekûlu: 
َجابَِّني ِجَباًبا َفَجَبْبُتُه أَْي َفاَخَرِني َفَغَلْبُتُه
ُبَباُب  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-cubâb] اَءأ
Kıtlık, kaht ma¡nâsınadır. Ve bir vechile 
taleb ve ragbet ta¡alluk eylemez olan he-
der ve beyhûde ve bî-hayr nesneye denir. 
Ve deve sütünün yüzünde köpük tarzında 
peydâ olan şey™e denir ki deve sütü kay-
mak tutmadığını bilmeyenler onu kaymak 
zann ederler.

َباُب -hemzenin kesriy) [el-icbâb] اإِلجأ
le) Deve sütünün yüzü zikr olunan ُجَباٌب 
[cubâb] tutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َّأََجب 
َلَبُن النَّاَقِة ِإْجَباًبا ِاَذا َصاَر َذا ُجَباٍب
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-cebûb] اَءأَبُبوُب
Yere denir, arz ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin ye-
rin yüzüne yâhûd pek ve galîz olan yere 



َبَبُة َببأ اَءأ 307BÂBU’L-BÂ™

Çok suya denir; yukâlu: َماٌء َجْبَجاٌب َوُجَباِجٌب 
أَْي َكِثيٌر
َبُج َببأ -veznin [fedfed] َفْدَفٌد) [el-cebceb] اَءأ
de) Düz ve hemvâr yere denir, arz-ı müs-
teviye ma¡nâsına.

َبِج َببأ  Medîne’de [Ba…î¡u’l-Cebceb] َبِقيُع اءأ
bir mevzi¡dir. Yâhûd bu «â-yı mu¡ceme 
iledir.

َبَباِجُج -cîm’in fethiy) [el-cebâcib] اَءأ
le) Tabl ve kös ma¡nâsınadır. Şârihin 
beyânına göre müfredi َجْبَجَبٌة [cebcebet] 
yâhûd َجْبَجاٌب [cebcâb]dır, savtı bâ¡is-i tes-
miyedir; ٌَدْبَدَبة [debdebet] ve َدْبَداٌب [debdâb] 
gibi. Ve 

 Mekke-i mükerreme’nin [Cebâcib] َجَباِجُج
dağlarına yâhûd esvâkına denir yâhûd 
Minâ’da vâki¡ salhânedir ki oraya kurbân 
işkenbeleri atılır. Ve 

 İri gövdeli dızman [cebâcib] َجَباِجٌج
nâkalara denir.

َبابَُّة ُُ  mîm’in zammı) [el-mucâbbet] اَءأ
ve bâ’nın teşdîdiyle ُمَفاَعَلٌة [mufâ¡alet] 
vezninde bâb-ı mübâlagadandır) Ba¡zı 
esbâb-ı mefâhir ile müfâhare eylemek 
ma¡nâsınadır ki masdar-ı sânîsi olan ِجَباٌب 
[cibâb] zeylinde zikr olundu.

 [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل teşdîd ile) [et-tecâbb] اَءتََّبابُّ
vezninde) Ehadühümâ âherin kızkardeş-
lerini tezevvüc edişmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَجابَّا ِاَذا َتَناَكَحا أُْخَتْيِهَما
اُن  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [Cebbân] َجبَّ
¡Acemde Ahvâz kazâsında bir karyedir.

َبَبُة َببأ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-cebcebet] اَءأ
ninde) Diyâr-be-diyâr seyr ü seyâhat edip 
gezmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  َجْبَجَب الرَّ
ِاَذا َساَح ِفي ْالَْرِض

müşeddedenin zammı ve yâ-yı tahtiyye-
nin fethiyle) Esâmîdendir: Mu√ammed 
ve ¡O&mân ibnâ Ma√mûd b. Ebî 
Bekr b. Cebbûye el-İsbahâniyyân ve 
Mu√ammed b. Cebbûye el-Heme≠ânî 
muhaddisîndendir.

َببَّاُب  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [el-cebbâb] اَءأ
Cübbe satan kimseye denir, ¡Abdul…avî 
b. el-Cebbâb el-Mı§rî muhaddisîndendir, 
ceddi Sû…u’l-cibâb’da cübbe-fürûş ol-
duğu için Cebbâb ıtlâk olundu. Ve ◊âfı@ 
A√med b. »âlid b. el-Cebbâb muhaddistir.

ُبَباَباُت  (cîm’in zammıyla) [el-Cubâbât] اَءأ
Kûfe ile Vâsi† beyninde ±î ¢âr nâm ma-
halle karîb bir mevzi¡dir. 

َبَبُة َببأ  (cîm’lerin fethiyle) [el-cebcebet] اَءأ
Su içre olan şol iri kayaya denir ki su onu 
basıp örtmemekle öylece domalıp durur 
ola. ْحِل .dahi derler [etânu’∂-∂a√l] أََتاُن الضَّ

ُبَبُة ُببأ -cîm’lerin zammıy) [el-cubcubet] اَءأ
la) Toprak çekecek meşin zenbîle denir. 
Ve

َبَبٌة -cîm’lerin fethi ve zam) [cebcebet] َجبأ
mıyla) Şol işkenbeye denir ki A¡râb onu 
tathîr edip kuruttuktan sonra dağarcık gibi 
içine et kavurması ve pastırma doldurup 
hıfz ederler. ¡Alâ-kavlin şol çerviş yağına 
denir ki eritip işkenbe içre korlar. Yâhûd 
şol deriye denir ki boğazlanmış devenin 
yanından değirmice kesip ba¡zı ¡amelden 
sonra içine kıyma ve kavurma makûlesi 
koyacak zarf ederler. 

ُبٌج  (vezninde [hudhud] ُهْدُهٌد) [Cubcub] ُجبأ
Medîne kurbünde bir sudur.

َباُب َببأ -vez [ab†âb†] َطْبَطاٌب) [el-cebcâb] اَءأ
ninde) ve

ُبَباِجُج  (cîm’in zammıyla) [el-cubâcîb] اَءأ
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]ج ح ن ب[
َنُج  [ca¡fer] َجْعَفٌر nûn’la) [el-ca√neb] اَءأَبحأ
vezninde) ve

 [cehennem] َجَهنَُّم) [el-ce√anneb] اَءأَبَحنَُّج
vezninde) Kısa boylu bodur kişiye; ¡alâ-
kavlin kısa ve gövdesi etsiz hîre ve zebûn 
kimseye denir. Ve kavî ve şedîd kimseye 
denir. Ve büyük tencereye denir.

-vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-cu√ânib] اَءأُبَحاِنُج
ninde) Bu dahi eti az, çelimsiz, kısa boylu 
adama denir.

]ج خ ب[
 â-yı mu¡ceme ile») [el-ce«âbet] اَءأَبَباَبُة
vezninde) ve [se√âbet] َسَحاَبٌة

-veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-ci«âbet] اَءأِبَباَبُة
de) ve

اَبُة اَنٌة) [el-ce««âbet] اَءأَببَّ -vez [cebbânet] َجبَّ
ninde) Ahmak ve nâdân kimseye denir. 
Ve şişman, sakîl ve nâ-tırâş kişiye denir.

ُج  (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-ca«b] اَءأَببأ
Hastalıktan vücûdu pek zebûn ve nahîf 
olup ve içerisi kavuk ağaç gibi bomboş 
kalıp ecvef olan kişiye denir.

َجفٌّ teşdîd ile) [el-ci«abb] اَءأِبَبجُّ  [hiceff] هِ
vezninde) ¡Azîmü’l-cüsse dızman deveye 
denir. Ve kadr ü menzilet sâhibi bahâdır 
adama denir. Ve za¡îf ve zebûn insân ve 
hayvâna denir.

]ج خ د ب[
ُب َُ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-cu«dub] اَءأُببأ
de) ve

-vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-cu«âdib] اَءأُبَباِدُب
ninde) ve

ve (hâ’yla) [el-cu«âdibet] اَءأُبَباِدَبُة

 elif’in meddi ve) [™el-cu«âdibâ] اَءأُبَباِدَباُء
kasrıyla) ve

]ج ت ب[
-Mek (cîm’in zammıyla) [Cutâvib] ُجَتاِوُب
ke kurbünde bir mevzi¡dir. 

]ج ح ج ب[
َبَبُة  cîm’lerin fethiyle) [el-ca√cebet] اَءأَبحأ
ve beynehümâ √â-yı mühmele ile) Helâk 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َجْحَجَب 
-Ve bir nesnede tereddüd eyle اْلَعُدوَّ أَْي أَْهَلَكُه
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيِء  َجْحَجَب ِفي الشَّ
َد ِفيِه  Ve beri öte gidip gelmek ve olta ِاَذا َتَردَّ
çalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  َجْحَجَب الرَّ
ِاَذا َجاَء َوَذَهَب
َبٌج  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Ca√ceb] َجحأ
Bir recül ismidir.

َبَبى -vez [mer√abâ] َمْرَحَبا) [Ca√cebâ] َجحأ
ninde) Ensâr’dan bir cemâ¡attir.

]ج ح د ب[
ُب ََ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-ca√deb] اَءأَبحأ
de) Kısa boylu bodur kimseye denir.

]ج ح ر ب[
ُب ََ -cîm’in fethi ve zam) [el-ca√reb] اَءأَبحأ
mıyla) İri gövdeli topaç bodura denir. Ve

ٌب ََ ve [ca√reb] َجحأ

-veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [cu√ârib] ُجَحاِرٌب
de) Cüssesi iri ¡azîmü’l-heykel ata denir; 
yukâlu: َفَرٌس َجْحَرٌب َوُجَحاِرٌب أَْي َعِظيُم اْلَخْلِق
َباِن َُ  [uf¡uvân] أُْفُعَواٌن) [el-cu√rubân] اَءأُبحأ
vezninde) Şol iki damarlara denir ki atın iki 
 [lihzimet] ِلْهِزَمةٌ .lerinde olur[lihzimet] ِلْهِزَمٌة
Şol sivri kemiktir ki kulak altından çene 
nihâyet bulduğu yere kadar olur, bir ucu 
küçük dilin altına varır; iki tarafına ِلْهِزَمَتاِن 
[lihzimetân] denir. İşbu ُجْحُرَباِن [cu√rubân] 
lafzı tesniye olarak müsta¡meldir, ِلْهِزَمَتاِن 
[lihzimetân] gibi.
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de) Bir nev¡ ma¡rûf çekirge ismidir. Ba¡zı 
ümmehâtta erkek çekirge ile ve ba¡zında 
ocak çekirgesi ve gece çekirgesi dedikleri 
çekirge ile müfesserdir. Ve

ٌب ََ .Bir recül adıdır [Cindeb] ِجنأ

بب ََ ُجنأ  Dâhiyeye ıtlâk [umm cundeb] أُمُّ 
olunur. Ve gadr ve zulm ü siteme ıtlâk 
olunur; yukâlu: َوَقُعوا ِفي أُّمِ ُجْنَدٍب أَْي ظُِلُموا َعَلى 
ِبَناِء اْلَمْجُهوِل
اُب ََ  (hemzenin kesriyle) [el-icdâb] اإِلجأ
Bir yeri kıtlık üzere bulmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْجَدَب ْالَْرَض ِاَذا َوَجَدَها َجْدَبًة Ve kıtlık 
gelmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْجَدَب اْلَقْوُم ِاَذا 
الَجْدُب -Ve bir yerde kıtlık vâki¡ ol أََصاَبُهْم 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاَذا اْلَمَكاُن   أَْجَدَب 
َصاَر َذا َجْدٍب
ُب َأ َب ve (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-cedb] اَءأ

وُب َُ َب  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-cedûb] اَءأ
ve

وُب َُ بأ َُ  [ma¡yûb] َمْعُيوٌب) [el-mecdûb] اَءأ
vezninde) ve

يُج َِ َب -veznin [emîr] أَِميٌر) [el-cedîb] اَءأ
de) Be-gâyet kaht u galâ üzere olan ku-
rak yere denir; yukâlu: َوَجُدوٌب َجْدٌب   َمَكاٌن 
ُن اْلُجُدوَبِة  أَْرٌض :ve yukâlu َوَمْجُدوٌب َوَجِديٌب أَْي َبّيِ
 َجْدَبٌة َوأََرُضوَن ُجُدوٌب َكأَنَُّهْم َجَعُلوا ُكلَّ ُجْزٍء ِمْنَها َجْدًبا
 أَْرٌض َجْدٌب َوْصٌف :ve yukâlu ثُمَّ َجَمُعوُه َعَلى َهَذا
 َكاَنْت ِفيِه أََجاِدُب ِقيَل ِهَي َجْمُع :ve yukâlu ِلْلَمْصَدِر
أَْجُدٍب الَِّذي ُهَو َجْمُع َجْدٍب
وَبُة َُ ُب (cîm’in zammıyla) [el-cudûbet] اَءأ
Kıtlık olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجُدَب 
اْلَمَكاُن ُجُدوَبًة ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس ِبَمْعَنى أَْجَدَب
َباُء َأ َب -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-cedbâ] اَءأ
de) Cins-i nebâttan ârî olan kır sahrâya 
denir; yukâlu: َفالَةٌ َجْدَباُء أَْي ُمْجِدَبٌة َلْيَس ِفيَها َمْرَتٌع 
َوالَ َكلٌ
اُب ََ بأ ُِ  [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-micdâb] اَءأ

ُجَباِدبب  [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [ebû cu«âdib] أَبُو 
vezninde) ve

ُجَباِدَبى -elif’in kasrıy) [ebû cu«âdibâ] أَبُو 
la) Bünyesi iri, kalın gövdeli dızman insân 
ve hayvâna denir. Ve bir nev¡ ُجْنَدٌب [cun-
deb] ya¡nî ocak çekirgesine denir ki yeşil 
ve ayakları uzun olur. Ba¡zı ümmehâtta 
-erkek çekirge ile müfesser [cundeb] ُجْنَدٌب
dir. Ve mutlakan iri çekirgeye de ُجْخَدٌب 
[cu«dub] ve ُجَخاِدٌب [cu«âdib] denir. Ve iri 
osurgan böceğine denir. Ve 

ٌب َُ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [cu«dub] ُجبأ
ve

ٌب ََ -veznin [cundeb] ُجْنَدٌب) [cu«deb] ُجبأ
de) Arslana denir.

ٌب ََ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Ca«deb] َجبأ
Şâ¡ir ve ¡ilm-i ensâbda mâhir Ebu’§-~alt 
el-Kûfî ismidir.

]ج د ب[
ُب َأ َب  cîm’in fethi ve dâl’ın) [el-cedb] اَءأ
sükûnuyla) Kıtlık, َمْحٌل [ma√l] ve َقْحٌط 
[…a√†] ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَلِدِهْم ِفي   َبَدا 
اْلَمْحُل أَِي   Şârih der ki bu ma¡nâdan الَجْدُب 
fi¡l bâb-ı hâmisten mutasarrıftır; yukâlu: 
َمَحَلْت ِاَذا  ُجُدوَبًة  ْالَْرُض   Ve ¡ayblamak َجَدَبِت 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َجْدًبا   َجَدَبُه 
ِل َوالثَّاِني ِاَذا َعاَبُه ْالَوَّ
 Yalancıya denir, kâzib [el-câdib] اَءأَباِدُب
ma¡nâsına. Şârih َجاِدٌب [câdib] lafzının fi¡li 
nâ-mesmû¡ olduğunu İmâm »alîl’den nak-
leder, lâkin İbn Zeyd tasarrufunu rivâyet 
eylemiştir; yukâlu: ُجُل ِاَذا َكَذَب َجَدَب الرَّ
ُب َُ ُبنأ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-cundub] اَءأ
de) ve

ُب ََ ُبنأ  cîm’in zammı ve) [el-cundeb] اَءأ
dâl’ın fethiyle) ve

ُب ََ ِبنأ -veznin [dirhem] ِدْرَهٌم) [el-cindeb] اَءأ
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ma¡nâsına; burada vasf bi’l-masdardır. Ve 

ٌب  Hurmâ beynisini kesmek [ce≠b] َجذأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َجْذًبا  النَّْخَلَة   َجَذَب 
َجَذَبَها َقَطَع  ِاَذا  الثَّاِني   Ve kapta olan suyu اْلَباِب 
ağızıyla bir solukta çekip içmek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َجَذَب ِمَن اْلَماِء َنَفًسا ِاَذا 
َكَرَع ِفيِه
ِتَذاُب -veznin [ifti¡âl] ِاْفِتَعاٌل) [el-icti≠âb] اإِلجأ
de) Bu dahi bir nesneyi çekip uzatmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَذَبُه ِبَمْعَنى   ِإْجَتَذَبُه 
Ve bir nesneyi selb ve ihtilâs eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْجَتَذَبُه أَْي َسَلَبُه
َباَذَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mucâ≠ebet] اَءأ
vezninde) Çekişmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َناَزَعا ِاَذا  ُجالَِن  الرَّ -Ve bir nesne َجاَذَبا 
nin yerini değişmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َلُه َعْن َمْوِضِعِه ْيَء ِاَذا َحوَّ َجاَذَب الشَّ
-vez [infi¡âl] ِاْنِفَعاٌل) [el-inci≠âb] اإِلنأِبَذاُب
ninde) Çekilip uzamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجَذَبُه َفاْنَجَذَب
-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tecâ≠ub] اَءتََّباُذُب
ninde) ِإْنِجَذاٌب [inci≠âb] ma¡nâsınadır. Ve 
çekişmek, َتَناُزٌع [tenâzu¡] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَجاَزَبا أَْي َتَناَزَعا
ve [el-câ≠ib] اَءأَباِذُب

َباِذَبُة ve [el-câ≠îbet] اَءأ

-veznin [abûr§] َصُبوٌر) [el-ce≠ûb] اَءأَبُذوُب
de) Sütü çekilip azalmış nâkaya denir. 
 gelir [cevâ≠ib] َجَواِذُب in cem¡i[câ≠ib] َجاِذٌب
ve ِجَذاٌب [ci≠âb] gelir cîm’in kesriyle, َناِئٌم 
[nâ™im] ve ِنَياٌم [niyâm] gibi.

 kesr üzere mebnî olarak) [ce≠âbi] َجَذاِب
 ,vezninde) Ölümün ismidir [a†âmi…] َقَطاِم
ٌة  ma¡nâsına; cezb-i nüfûs [meniyyet] َمِنيَّ
eylediğine mebnîdir.

َبُة  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [el-ce≠bet] اَءأَبذأ
İsmdir, bir nesneyi çekip uzatmağa ve 

vezninde) Evzân-ı mübâlagadandır. Şol 
yere denir ki dâ™imâ kaht ve kıllet üzere 
olup hısb ü rehâsı nâdir vâki¡ ola; ِمْخَصاٌب 
[mi«§âb] mukâbilidir.

بد ََ ) [cidebb] ِج  vezninde [hiceff] ِهَجفٌّ
harf-i ta¡rîften mücerred olarak) َجْدٌب 
[cedb] ismidir ki kıtlık demektir.

ُب َُّ ٌل) [et-teceddub] اَءتََّب -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) ¡Ayb ve ¡âr ma¡nâsına olan َجْدٌب 
[cedb] lafzından me™hûzdur, birnesne-
yi ¡aybsamak ve onu kendi nefsine ¡âr 
ve nakîse ve nâ-münâsib ¡add eylemek 
ma¡nâsınadır; ve minhu tekûlu: ُب أَْن  َما أَتَجدَّ
أَْصَحَبَك أَْي َما أَْسَتْوِخُم
ٌة اِبيَّ ََ -hemzenin fethiy) [ecdâbiyyet] أَجأ
le) Maπrib’de şehr-i Ber…a kurbünde bir 
beldedir.

]ج ذ ب[
ُب  cîm’in fethi ve ≠âl-ı) [el-ce≠b] اَءأَبذأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Bir nesneyi çe-
kip uzatmak ve sündürmek ma¡nâsınadır; 
suverî ve ma¡nevîde şâyi¡dir; yukâlu: 
ُه َمدَّ ِاَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َجْذًبا  -Ve bir nes َجَذَبُه 
neyi âher yere nakl edip yerini değiştir-
mek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
َمْوِضِعِه َعْن  َلُه  َحوَّ أَْي  ْيَء  الشَّ  Ve nâkanın َجَذَب 
sütü çekilip azalmak ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: َلَبنَُها َقلَّ  ِاَذا  النَّاَقُة   Ve َجَذَبِت 
ay âhir olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: أَْكَثُرُه أَْي  ُتُه  َعامَّ َمَضى  ِاَذا  ْهُر  الشَّ  Ve َجَذَب 
veledi sütten kesmek ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: َجَذَب اْلُمْهَر أَْي َفَطَمُه Ve bâb-ı 
mübâlagada isti¡mâl olunur; ya¡nî bir nes-
neyi çekişmek bâbında âhere gâlib olmak 
ma¡nâsına olur; yukâlu: ِمَن ُفالًَنا  ُفالٌَن   َجَذَب 
اْلُمَجاَذَبِة ِفي  َغَلَبُه  ِاَذا  ِل  ْالَوَّ  Lâkin bunda اْلَباِب 
münâsib olan َجاَذَبُه َفَجَذَبُه ¡unvânıyla olmak-
tır. Ve ¡Arablar َسْيٌر َجْذٌب derler, َسِريٌع [serî¡] 
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hatâ eyledi” diyecek yerde. Ve bu, cem¡ 
sîgasıyla müsta¡mel olan ta¡bîrâttandandır.

]ج ر ب[
 Uyuz ve (fethateynle) [el-cereb] اءجَرَُب
gicik ta¡bîr olunan ¡illete denir; ve bu 
ma¡nâda masdar olur; yukâlu: اْلَبِعيُر  َجِرَب 
اِبِع Ve َجَرًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ

ٌب ََ  Ayb u nakîsa ma¡nâsına¡ [cereb] َج
isti¡mâl olunur; yukâlu: َعْيٌب أَْي  َجَرٌب   ِبِه 
Ve kılıç pâsına ıtlâk olunur; yukâlu: َجِرَب 
ْيُف َجَرًبا ِاَذا َصِدَئ ْيِف َجَرٌب أَْي :ve yukâlu السَّ  ِبالسَّ
-Ve kılıç pâsı şeklinde şol ¡ârızaya de َصَدأٌ
nir ki ba¡zı göz kapağının iç yüzüne ¡ârız 
olur, dâ™imâ gicişip durur. Bu bir ¡illetir 
ki göz kapaklarının iç tarafına bir kızıl-
lık ve gicişmek ve hurde darı gibi ufacık 
besreler ¡ârız olur; sebebi yanmış ahlâttır. 
Müfredât-ı tıbbiyyede َجَرُب اْلَعْيِن [cerebu’l-
¡ayn] dedikleri budur; yukâlu: َجَرٌب  ِبأَْجَفاِنِه 
َدِإ َيْعُلو َباِطَن اْلَجْفِن  Ve َوُهَو َكالصَّ

ٌب ََ  Bir kimsenin tarlası [cereb] َج
hayr u menfa¡atten kalıp tebâh olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َهَلَكْت ِاَذا  ُجُل  الرَّ  َجِرَب 
 Ve bir kimsenin devesi uyuz olmak أَْرُضُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجِرَبْت ِاَذا  ُجُل  الرَّ  َجِرَب 
ِإِبُلُه
ُب َِ َب ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-cerib] اَءأ

َباُن َأ َب -veznin [a†şân¡] َعْطَشاُن) [el-cerbân] اَءأ
de) ve

ُب ََ -veznin [a√mer] أَْحَمُر) [el-ecreb] اَألَجأ
de) Uyuz ve gicik olan insân ve hayvâna 
denir.

ُب َأ ُب  أَْجَرُب (cîm’in zammıyla) [el-curb] اَءأ
[ecreb]in cem¡idir. 

َبى َأ َب -veznin [atlâ…] َقْتَلى) [el-cerbâ] اَءأ
de) اَْجَرُب [ecreb]in ve َجْرَباُء [cerbâ™]nın 
cem¡idir.

çekilip uzamağa denir. Ve çekilip uzatı-
lan şey™e denir, iplik teli gibi. Ve arzdan 
kıt¡a-i ba¡îdeye ıtlâk olunur, gûyâ ki çeki-
lip uzamış gibidir; ve minhu yukâlu: َبْيَنُه 
َوَبْيَن اْلَمْنِزِل َجْذَبٌة أَْي ِقْطَعٌة َبِعيَدةٌ
 Hurmâ (fethateynle) [el-ce≠eb] اَءأَبَذُب
beynisine denir, النَّْخِل اُر  -cummâru’n] ُجمَّ
na«l] ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin sert ve dürüşt 
olanına denir.

 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-ci≠âb] اَءأِبَذاُب
Bu dahi hurmâ beynisine denir. Müfredle-
ri ٌَجْذَبة [ce≠bet] ve ٌِجَذاَبة [ci≠âbet]tir; tekûlu: 
اَر النَّْخِل أَِو اْلَخِشَن ِمْنُه أََكْلَنا اْلَجْذَب َواْلِجَذاَب أَْي ُجمَّ
 Bir (cîm’in zammıyla) [el-cûzâb] اَءأُبوَذاُب
nev¡ ta¡âmdır ki şeker ve pirinç ve etten 
tertîb olunur. Şârihin beyânına göre gûdâb 
mu¡arrebidir. Burhân’da “gûdâb” kâf-ı 
Fârisî-i mazmûmla bir türlü ta¡âmdır ki 
et ve pirinç ve nohut ve ceviz ile pişirip 
üzerine sirkeli pekmez şerbeti dökerler 
ve ona aş-ı ◊abeşî dahi derler. Ve ¡inde’l-
ba¡z biryân pilavıdır ki ona güveç pilavı 
dahi derler diye mersûmdur.

اَبُة  cîm’in fethi ve ≠âl’ın) [el-ce≠≠âbet] اَءأَبذَّ
teşdîdiyle) Kıldan düzülmüş tuzaktır ki 
onunla toygar kuşu sayd ederler.

ِبِذبَّاُن  cîm ve ≠âl’ın kesri) [el-ci≠ibbân] اَءأ
ve bâ’nın teşdîdiyle) ِعِفتَّاٌن [¡ifittân] veznin-
de) Na¡leyn ya¡nî ayakkabının tasmasına 
denir, ِزَماُم النَّْعِل [zimâmu’n-na¡l] ma¡nâsına.

ُب ٌل) [et-tece≠≠ub] اَءتََّبذُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) İçmek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: َبَن ِاَذا َشِرَبُه َب اللَّ َتَجذَّ
 َجْذَبٌة (fetehâtla) [el-ce≠ebât] اَءأَبَذَباُت
[ce≠bet]in cem¡idir ki arzdan kıt¡a-i 
ba¡îdeye denir. Bu ma¡nâdandır ki ¡Arablar 
 derler, “filân sülûkunda أََخَذ ِفي َواِدي َجَذَباٍت
yâ fi¡linde ve kavlinde isâbet eylemeyip 
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يٌج َِ  Tarlaya denir, mezra¡a [cerîb] َج
ma¡nâsına.

Şârih der ki mü™ellifin mezra¡a ile tefsîri 
takyîd mahallinde ıtlâktır, zîrâ َجِريٌب 
[cerîb] tarladan mikdâr-ı ma¡lûmü’l-
misâhadır ki tûlen ve ¡arzan altmışar 
arşın yerden ¡ibârettir. Fârisîde gerî ve 
Türkîde dönüm derler. Mi§bâ√’ta bu res-
me mersûmdur ki َجِريٌب [cerîb] asl dere-
ye denir, َواِدي [vâdî] ma¡nâsına. Ba¡dehu 
bi’l-isti¡âre arzdan kıt¡a-i mütemeyyizeye 
ıtlâk olundu ve mikdârı bi-haseb-i ıstılâh-ı 
ehlü’l-ekâlîm muhteliftir. Lâkin Semev™el 
Kitâbu’l-Misâ√a’ta bu gûne beyân ey-
ledi ki altı dâne mu¡tedil şa¡îrin mecmû¡ 
mikdâr-ı ¡arzına isbi¡ denir ve dört isbi¡a 
kabza ve altı kabzayazirâ¡ ve onzirâ¡a kas-
ba ve on kasbaya eşl derler. Ve eşli kendi 
nefsine darbdan hâsıl olan mikdâra cerîb, 
kezâlik eşli kabzaya darbdan hâsıl olana 
kafîz ve yine eşli zirâ¡a darbdan hâsıl ola-
na ¡aşîr derler. Pes bu takrîre göre cerîb on 
bin zirâ¡ mikdâr olur. Ve ¢udâme el-Kâtib 
beyânına göre eşl altmış zirâ¡ dan ¡ibâret 
olup ve nefsine darbdan hâsıl olana cerîb 
ıtlâk olunmakla ona göre cerîb üç bin altı 
yüz zirâ¡ eder. Ve 

اءطََّعاِم يُج  َِ  Ya¡nî [cerîbu’†-†a¡âm] َج
hubûbâtın ölçüsünde dört kafîz istî¡âb 
eden ölçeğe denir. Ve Mu†arrizî beyânına 
göre tûlen ve ¡arzan altmışar zirâ¡ mikdârı 
tarlaya denir. Asl dört kafîzi müstev¡ib 
mikyâl ismi olup ba¡dehu o mikdâr to-
humu müstev¡ib tarlaya ıtlâk olunmuş-
tur, niteki “berîd” fi’l-asl “berîde-düm” 
mu¡arrebi olarak menzil beygirine denip 
ba¡dehu ona râkib olan ulaka ıtlâk olun-
duktan sonra onun seyr eylediği mesâfede 

اُب ََ ِب  اَْجَرُب (cîm’in kesriyle) [el-cirâb] اَءأ
[ecreb]in cem¡idir.

ََجاِرُب  in[ecreb] أَْجَرُب [el-ecârib] اَألأ
cem¡idir.

اُب ََ جأ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-icrâb] اَإلأ
kimsenin devesi uyuz olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْجَرَب اْلَقْوُم ِاَذا َجِرَبْت ِإِبُلُهْم
َباُء َأ َب -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-cerbâ] اَءأ
de) Göğe denir, semâ™ ma¡nâsına. Tah-
tında merkûz olan kevâkib sebebiyle 
 isâbet eden bedene teşbîh [cereb] َجَرٌب
olunmuştur; ¡alâ-kavlin felek-i şemsin ve 
felek-i kamerin dâ™ir oldukları semt ve 
nâhiyeye ıtlâk olunur ki murâd, şemsin 
hâricü’l-merkez ve kamerin felek-i tedvîri 
medârları olacaktır. Ve

َباُء َأ  Kurak yere denir, arz-ı [™cerbâ] َج
makhûta ma¡nâsına. Ve güzel ve dil-ber 
kıza denir. Ve

َباُء َأ  √Diyâr-ı Şâmiyye’de E≠ru [™Cerbâ] َج
nâm kasaba yanında bir karye adıdır. 
Mâ-beyni üç günlük mesâfededir di-
yenler galat eylediler. Lâkin asl vehm, 
havz-ı nebevî hakkında vârid olan işbu َما“ 
َوأَْذُرَح” َوَجْرَباَء  اْلَمِديَنِة  َبْيَن  َكَما  َحْوِضي  َناِحَيَتْي   َبْيَن 
hadîsinde vâki¡ ziyâdeyi ya¡nî اَْلَمِديَنة lafzı-
nı iskât eden râvîlerden neş™et eylemiştir. 
Ve lafz-ı mezbûru İmâm Dâre…u†nî kendi 
kitâbında sebt eylemiştir.

يُج َِ َب  Bir (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-cerîb] اَءأ
nev¡ ölçek ismidir ki dört kafîz mikdârı 
nesne olur. Ve kafîz bir ölçektir ki sekiz 
mekûk alır ve her mekûk üç kîledir ve 
her kîle bir menn ile bir mennin yedi sü-
münüdür. Ve َجِريٌب [cerîb] lafzının cem¡i 
 gelir [curbân] ُجْرَباٌن gelir ve [ecribet] أَْجِرَبٌة
cîm’in zammıyla, أَْرِغَفٌة [erπifet] ve ُرْغَفاٌن 
[ruπfân] gibi. Ve
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ninde) Boş gemiye denir. Ve Mekke-i 
mükerreme’de bir su adıdır.

بَُّة ََ َب  cîm’in ve râ’nın ve) [el-cerebbet] اَءأ
bâ-yı müşeddedenin fethiyle) Hergele-
ye denir, اْلُحُمِر  [cemâ¡atu’l-√umur] َجَماَعُة 
ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin gılâz ve şidâd ve 
tüvânâ olan hımâra ve insâna ıtlâk olunur. 
Ve çok nesneye denir. Ve bâdiyede bir 
dağ adıdır yâhûd bunda zammeteynledir, 
ٌة  gibi. Ve [uzu……at√] ُحُزقَّ

بٌَّة ََ  Şol ¡ayâl ve müte¡allakâta [cerebbet] َج
denir ki hemân zâd ve nafakanı ekl ve 
tenâvül eyleyip vechen mine’l-vücûh sana 
hayr u menfa¡atleri olmaya ve bir masla-
hata yaramayalar. Pek angarya nüfûs-ı 
zâ™ide olacaklardır.

َبُة نأ ََ َب -vez [kelenbet] َكَلْنَبٌة) [el-cerenbet] اَءأ
ninde) Çok nesneye denir.

بُّ ََ َب  fethateynle ve teşdîd-i) [el-cerebb] اَءأ
bâ’yla) Muhîl ve fitne-kâr ve dubaracı bo-
dura denir; yukâlu: ٌُّهَو َجَربٌّ أَْي َقِصيٌر َخب
بَّاَنُة َِ ِب  kesreteynle ve) [el-ciribbânet] اَءأ
teşdîd-i bâ’yla ِعِفتَّاَنٌة [¡ifittânet] vezninde) 
Yüze çağırıcı, dili zefîr, salîta ve bed-
zebân karıya denir.

ِبَياُء َأ ِب -vez [™kîmiyâ] ِكيِمَياُء) [™el-cirbiyâ] اَءأ
ninde) Poyraz ta¡bîr olunan yele denir 
yâhûd onun serinliğine ve soğukluğuna 
denir yâhûd cenûb ile sabâ beyninden 
hübûb eden yele denir. Ve

ِبَياُء َأ  Za¡îf ve zebûn ve nâ-tüvân [™cirbiyâ] ِج
kimseye denir.

بَّاُن َِ ِب -cîm’in ve râ’nın kes) [el-ciribbân] اَءأ
ri ve zammı ve bâ’nın şeddesiyle) Gömlek 
yakasına denir. Ve

يأِف اءسَّ بَّاُن  َُ  Kılıcın [curubbânu’s-seyf] ُج
ağızına denir ki çalım yeridir; ¡alâ-kavlin 

isti¡mâl olundu. Ve şârihin beyânına göre 
gerî ve gerîb mu¡arrebidir. İntehâ. Ve

يٌج َِ  .Dereye denir, vâdî ma¡nâsına [cerîb] َج
Ve ¢ays bilâdında hâssaten bir derenin 
ismidir.

َبُة َأ ِب -Tarla (cîm’in kesriyle) [el-cirbet] اَءأ
ya; ¡alâ-kavlin toprağı hâlis ve temîz olup 
eşcâr ve binâ eseri olmayan tarlaya yâhûd 
zer¡ ü gars için gereği gibi nadas ve ıslâh 
olunmuş tarlaya denir. Ve şol posteki ve 
deri yâ hasır makûlesine denir ki kuyunun 
kenârına gerilip çekilir, beriye dökülen su 
kuyuya sıçramamak için perde ederler. 
¡Alâ-kavlin şol deri ve tahta makûlesine 
denir ki cedvelin ve arkın önüne perdevârî 
gerip çekerler, tâ ki su onun üzerinden ta-
şıp cereyân eyleye.

َبٌة َأ  (vezninde [amzet√] َحْمَزُة) [Cerbet] َج
Maπrib’de bir karyedir.

اُب ََ ِب -Dağar (cîm’in kesriyle) [el-cirâb] اَءأ
cığa denir ki içine zâd makûlesi vaz¡ olu-
nur; ¡alâ-kavlin mutlakan kaba denir, ِوَعاٌء 
[vi¡â™] ma¡nâsına. Ve işbu ِجَراٌب [cirâb] 
lafzı cîm’in kesriyledir, fethi câiz değildir 
yâhûd ¢â∂î ¡İyâ∂ ve sâ™irin fethle hikâye 
ettikleri lügat za¡îftir. Cem¡i ُجُرٌب [curub] 
gelir zammeteynle ve ُجْرٌب [curb] gelir 
sükûn-ı râ ile ve أَْجِرَبٌة [ecribet] gelir. Ve 

اٌب ََ  .Hâye torbasına ıtlâk olunur [cirâb] ِج
Ve 

َِ ِبئأ اُب اءأ ََ  Kuyunun mahall-i [cirâbu’l-bi™r] ِج
ittisâ¡ı olan iç dâ™iresinden ¡ibârettir. Ve

اٌب ََ  .Muhaddisînden Ya¡…ûb b [Cirâb] ِج
İbrâhîm el-Bezzâz lakabıdır. Ve Ebû Cirâb 
muhaddisînden ¡Abdullâh b. Mu√ammed 
el-¢ureşî künyesidir.

اُب ََ ُب -vez [πurâb] ُغَراٌب) [el-curâb] اَءأ
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karye adıdır. Ve Cureyb b. Sa¡d, Hu≠eyl 
kabîlesinin silsile-i nesebi ricâlindendir. 
Ve muhaddisînden Mu√ammed b. İsmâ¡îl 
b. İbrâhîm b. İsmâ¡îl ez-Zâhid el-Bel«î 
ceddinin ceddi ismidir. Ve 

َبُة يأ ََ  İbnu’l-Eşyem’dir (hâ’yla) [Cureybet] ُج
ki şâ¡ir-i meşhûrdur.

َباِء َأ َب  Â§ım b. Dulef’tir¡ [™Ebu’l-Cerbâ] أَبُو اءأ
ki Cemel vak¡asında ¡Â™işe radıyallâhu 
¡anhâ cenâbının devesini çeken zâttır.

َرُب -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [el-cevreb] اَءأَبوأ
de) Ma¡rûftur ki ayağa giyilir. Tahrîfle “ço-
rap” ta¡bîr olunur. Cem¡i َجَواِرَبٌة [cevâribet] 
ve َجَواِرُب [cevârib] gelir. Şârihin beyânına 
göre gevreb mu¡arrebidir; yukâlu: َلِبَس 
ْجِل اْلَجْوَرَب أَْي ِلَفاَفَة الّرِ
ُرُب  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-tecevrub] اَءتََّبوأ
vezninde) Ayağa çorap giymek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلِبَس ِاَذا  َزْيٌد   َتَجْوَرَب 
اْلَجْوَرَب
َرَبُة  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-cevrebet] اَءأَبوأ
vezninde) Bir kimseye çorap giydirmek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َجْوَرْبُتُه أَْي أَْلَبْسُتُه اْلَجْوَرَب

َراِبيُّ  Çorap işleyen ve [el-cevrâbiyy] اَءأَبوأ
çorap satan kimseye denir. ¡Alî b. A√med 
ve birâderzâdesi A√med b. Mu√ammed 
ve Mu√ammed b. »alef el-Cevâribiyyûn 
muhaddislerdir.

يَباُب َِ -vez [işrîbâb] ِاْشِريَباُب [el-icrîbâb] اَإِلجأ
ninde ve mürâdifidir ki bir nesneye bo-
yun uzatıp bakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 

ُجُل أَِياْشَرأَبَّ ِاْجَرأَبَّ الرَّ
َباُء نأ َِ -vez [™islin…â] ِاْسِلْنَقاٌء) [™el-icrinbâ] اَإِلجأ
ninde) Yastıksız uyumak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِاَذا َناَم ِبالَ ِوَساَدٍة ِاْجَرْنَبى الرَّ
Burada mevâd hitâm bulmuştur. Ve ba¡zı 
nüshada işbu i¡tirâz-ı âti’z-zikr mastûrdur. 

şol gılâfa ve kubura denir ki içine kın ve 
bağları ve sâ™ir takımıyla hıfz için kılıç 
vaz¡ olunur ve ona ُجْرَباُن [curbân] dahi de-
nir ُعْثَماُن [¡u&mân] vezninde; yukâlu: ُجُربَّاُن 
ْيُف السَّ ِفيِه  يُْجَعُل  َشْيٌء  أَْو  ُه  َحدُّ أَْي  َوُجْرَبانُُه  ْيِف   السَّ
َوِغْمُدُه َوَحَماِئُلُه
َبُة َِ -eznin [tekmilet] َتْكِمَلٌة) [et-tecribet] اَءتَّبأ
de) Sınamak, ihtibâr ma¡nâsına; yukâlu: 
اْخَتَبَرُه ِاَذا  َتْجِرَبًة  َبُه  أَِي Mi§bâ√’taَجرَّ َتْجِريًبا  َبُه   َجرَّ
أُْخَرى َبْعَد  ًة  َمرَّ -Ya¡nî bir şeyi tekrâr اْخَتَبَرُه 
be-tekrâr sınamak ma¡nâsıyla mersûm ve 
 َتَجاِرُب ondan ismdir; cem¡i [tecribet] َتْجِرَبٌة
[tecârib] gelir َمَساِجُد [mesâcid] vezninde 
diye mübeyyendir.

ُب ََّ َب ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mucerreb] اَءأ
vezninde) Şol kimsedir ki bi’l-cümle 
ahvâl ü atvârı bi’d-defe¡ât tecribe ile her-
kesin ma¡lûmu ola, gûyâ ki uyuz deve 
gibi mestûru hârice ihrâc olunmuş olur; 
yukâlu: ٌب أَْي بُِلَي َما ِعْنَدُه Ve َرُجٌل ُمَجرَّ

ٌب ََّ .Arslana ıtlâk olunur [mucerreb] ُمَب

ُب َِّ َب ُُ ٌث) [el-mucerrib] اَءأ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Ahvâl-i rûzgârı kesret-i tecribe 
ile hakâ™ik ve dekâ™ik-i umûr u şu™ûnâta 
¡ârif ve vâkıf olan ehl-i basîrete denir; 
yukâlu: ٌب ِاَذا َكاَن َيْعِرُف ْالُُموَر َرُجٌل ُمَجّرِ
َبُة ََّ َب ُُ  ُمَعظََّمٌة) [el-mucerrebet] اَءأ
[mu¡a@@amet] vezninde) Tâmmü’l-vezn 
akçelere ıtlâk olunur; yukâlu: َبٌة ُمَجرَّ  َدَراِهُم 
أَْي َمْوُزوَنٌة
َباِن ََ  [a√merân] أَْحَمَراِن) [el-Ecrebân] اَألَجأ
vezninde) Benû ¡Abs ile ±ubyân kabîlesine 
ıtlâk olunur. 

 Benî Sa¡d kabîlesinden [el-Ecârib] اَألََجاِرُب
bir cemâ¡attir.

يأٌج ََ  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Cureyb] ُج
Yemen’e bir vâdî ve Hecer kazâsında bir 
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vezninde) Batn ve cevf ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه َوُجْرُجَباَنُه أَْي َجْوَفُه َوَبْطَنُه َمَلَ ُجْرُجبَّ
اِجُج ََ َب -vez [zelâzil] َزالَِزُل) [el-cerâcib] اَءأ
ninde) Cüsseleri iri dızman develere denir.

]ج ر د ب[
َدَبُة َأ َب  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-cerdebet] اَءأ
vezninde) Ta¡âmı hırs ve şereh-i tâm ile 
ekl eylemek ma¡nâsınadır ki soğumsuz-
luk eylemek ta¡bîr olunur, gûyâ ki sofra-
da olan ta¡âmı bi-cümletihi kendi başına 
ekl eylemek dâ¡iyesinde olur ki be-gâyet 
zemîmedendir; yukâlu: أََكَل ِاَذا  ُجُل  الرَّ  َجْرَدَب 
 Ve sâ™ir kimse ekl eylemesin diye َوَنِهَم
ta¡âm üzere elini kapamak ma¡nâsınadır; 
¡alâ-kavlin sağ eliyle ta¡âm ekl edip soluy-
la gayrıları men¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َُّجُل ِاَذا َوَضَع َيَدُه َعَلى الطََّعاِم ِلَئال  َجْرَدَب الرَّ
َيَتَناَوَلُه َغْيُرُه أَْو أََكَل ِبَيِميِنِه َوَمَنَع ِبِشَماِلِه
َدَباُن َأ َب  cîm’in ve dâl’ın) [el-cerdebân] اَءأ
fethiyle) ve

ُدَباُن َأ ُب  cîm’in ve dâl’ın) [el-curdubân] اَءأ
zammıyla) ve

َدِبيُّ َأ َب ) [el-cerdebiyy] اَءأ  [ca¡feriyy] َجْعَفِريٌّ
vezninde) ve

ِدُب َأ َب ُُ -ism-i fâ¡il bünye) [el-mucerdib] اَءأ
siyle) Vasf-ı mezkûr üzere olan kimseye 
denir. Ve 

َدَباُن َأ -cîm’in ve dâl’ın fet) [cerdebân] َج
hiyle) “Girde-bân” mu¡arrebidir ki lafz-ı 
Fârisîdir, hâfızu’r-ragîf ma¡nâsınadır, zîrâ 
“girde” kâf’ın kesriyle pide ta¡bîr olunan 
ekmektir ve “bân” sâhib ma¡nâsına ol-
makla “girde-bân” pidecidemek olur.

َدَباُن َأ ِب ve [el-cirdebân] اَءأ

َدِبيُّ َأ ِب  (cîm’lerin kesriyle) [el-cirdebiyy] اَءأ
Dalkavuğa denir, tufeylî ve kâse-lîs gibi; 
yukâlu: ٌُّهَو ِجْرَدَباٌن َوِجْرَدِبيٌّ أَْي طَُفْيِلي

Mü™ellif der ki Cevherî’nin ¡Amr b. el-
◊ubâb nâm şâ¡irin işbu: 

َوِفيَنا َوِإْن ِقيَل اْصَطَلْحَنا َتَضاُغـٌن
َكَما َطرَّ أَْوَباُر اْلِجَراِب َعَلى النَّْشِر

Beytinde vâki¡ ِجَراٌب [cirâb] kelimesi ُجْرٌب 
[curb] lafzından cem¡dir, ُرْمٌح [rum√] ve 
 gibi diye takrîri sehvdir, zîrâ [√rimâ] ِرَماٌح
 cem¡idir [cerib] َجِرٌب ancak [cirâb] ِجَراٌب
ki َكِتٌف [ketif] veznindedir. Ma¡nâ-yı beyt 
budur ki “Her ne kadar sûret-i zâhirde 
miyânemiz musâlaha-pezîr olup ve 
beyne’n-nâs sulh ve salâhımız müştehir 
olduysa da, lâkin derûnlarımızda yine 
hıkd ve kîne ve ¡adâvet muzmerdir, niteki 
uyuz develerin dökülen tüyleri gerçi kuru-
duktan sonra reşehât-ı emtâr ile yeniden 
tâb u tarâvet bulan muzır ve mûzî nebât 
gibi nâbit olup lâkin tahtında yine ¡illet-i 
cereb müstekinn ve derkârdır.” َنْشٌر [neşr] 
şol ota denir ki kuruduktan sonra ¡akib-i 
sayfta yağmur te™sîriyle yeşerip tazelenir, 
mevâşîye muzır olmakla çobanlar ictinâb 
ederler.

]ج ر ث ب[
َثٌج َأ  َجْعَفٌر â-yı müsellese ile&) [Cer&eb] َج
[ca¡fer] vezninde yâhûd ُقْنُفٌذ […unfu≠] vez-
ninde) Bir mevzi¡ adıdır.

]ج ر ج ب[
َجَبُة َأ َب  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-cercebet] اَءأ
vezninde) Ekl eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََكَلُه ِاَذا  الطََّعاَم   Ve kapta olan َجْرَجَب 
ta¡âmı tamâmen tenâvül edip sömürmek 
ve dip göstermek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َجْرَجَب ْاِلَناَء ِاَذا أََتى َعَلى َما ِفيِه َيْعِني أََكَل َجِميَع َما ِفيِه

ُججُّ َأ ُب -vez [ur†ubb†] طُْرطُبٌّ [el-curcubb] اَءأ
ninde) ve

ُجَباُن َأ ُب  [uf¡uvân] أُْفُعَواٌن) [el-curcubân] اَءأ
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ninde) Suyu şiddetle içen iri ve nâ-tırâş 
kimseye denir.

َباُب عأ َِ  [icli¡bâb] ِاْجِلْعَباٌب) [el-icri¡bâb] اَإِلجأ
vezninde) Yere yıkılıp düşmek 
ma¡nâsınadır, masrû¡ gibi; yukâlu: َِّاْجَرَعب 
ُجُل ِاَذا ُصِرَع  الرَّ

]ج ز ب[
ُب ْأ ِب  zâ-yı mu¡ceme ile) [el-cizb] اَءأ
 vezninde) Nasîb ve hisse [izb√] ِحْزٌب
ma¡nâsınadır.

ُب ْأ ُب -Kulla (cîm’in zammıyla) [el-cuzb] اَءأ
ra denir َعِبيٌد [¡abîd] ma¡nâsına ki َعْبٌد [¡abd]
in cem¡idir. Şârihin beyânına göre ism-i 
cem¡dir; yukâlu: َلُه ُجْزٌب َكِثيٌر أَْي َعِبيٌد
َبَة يأ َْ ُج -cuhey] ُجَهْيَنُة) [Benû Cuzeybet] َبنُو 
net] vezninde) Bir kabîledir, ُجْزٌب [cuzb] 
lafzından fu¡aylettir.

ُب َْ بأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-miczeb] اَءأ
de) Hoş-sîret ve pâkîze-tînet adama denir; 
yukâlu: يَرِة الطَّاِهَرِة َرُجٌل ِمْجَزٌب أَِي اْلَحَسُن الّسِ

]ج س ر ب[
ُب ََ  [ca¡fer] َجْعَفٌر sîn’le) [el-cesreb] اَءأَبسأ
vezninde) Uzun şey™e denir, insân olsun 
sâ™iri olsun. Şârih der ki bu, َجْسٌر [cesr] ile 
.kelimelerinden menhûttur [serb] َسْرٌب

]ج ش ب[
ُج  cîm’in fethi ve şîn-i) [el-ceşb] اَءأَبشأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Ta¡âm galîz 
olmak; ¡alâ-kavlin katıksız olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَجِشَب الطََّعاُم   َجَشَب 
اِبِع ِاَذا َغُلَظ أَْو َصاَر ِبالَ أُْدٍم ِل َوالرَّ  Ve َجْشًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
unu yâ bulguru iri öğütmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجَشَبُه ِاَذا َطَحَنُه َجِريًشا Ve ¡Arablar َجَشَب 
َشَباَبُه  ;ma¡nâsına [e≠hebehu] أَْذَهَبُه ,derler اهللُ 
ya¡nî “Hak ta¡âlâ ondan civânlık revnakını 
izâle edip pîr adam gibi vücûdunu yâbis 

َداُب َأ ِب  (cîm’in kesriyle) [el-cirdâb] اَءأ
“Gird-âb”-ı Fârisî mu¡arrebidir, vasatu’l-
bahr ma¡nâsına. Mütercim der ki “gird-
âb” kâf-ı Fârisînin kesriyle deryâda şol 
çevrintiye denir ki ona düşen sefîne bir 
vechile halâs olmaz, nitekim okyânûsa 
sefer edenler hikâyet ederler. Ve ba¡zı kü-
çük bahr ve nehrlerde dahi olur ki kanal 
ta¡bîr olunur. Pes mü™ellifin vasatu’l-bahr 
ile tefsîri nâ-mülâyimdir.

]ج ر ش ب[
َشَبُة َأ َب  şîn-i mu¡ceme ile) [el-cerşebet] اَءأ
 vezninde) Bir kimsenin [da√recet] َدْحَرَجٌة
vücûdu arıklayıp mehzûl olmak; ¡alâ-
kavlin hasta iken iyice olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل أَْي ُهِزَل أَْو َمِرَض ثُمَّ اْنَدَمَل  َجْرَشَب الرَّ
Ve hatun yaşını bulup egselmek ve dönel-
mek yâhûd ziyâdesiyle kocamak yâhûd 
elli yaşına varmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َجْرَشَبِت اْلَمْرأَُة ِاَذا َولَّْت أَْو َبَلَغِت اْلَهَرَم أَْو َخْمِسيَن
ُشُج َأ ُب -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-curşub] اَءأ
de) Kısa boylu bodur kimseye denir.

]ج ر ع ب[
َعُج َأ َب  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-cer¡ab] اَءأ
Taslak ve bed-endâm ve nâ-tırâş nesneye 
denir. Ve kalın ve galîz nesneye denir. Ve 
dâhiye-i şedîdeye denir. Ve 

َعٌج َأ  Zikri sebkat eden Ca«deb [Cer¡ab] َج
nâm nessâbenin pederi ismidir.

ِعيُج َأ ِب  (vezninde [indîl…] ِقْنِديٌل) [el-cir¡îb] اَءأ
Bu dahi taslak ve yakışıksız ve bed-endâm 
şey™e denir.

َعَبُة َأ َب  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-cer¡abet] اَءأ
vezninde) Suyu iyice ve hoşça içmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َشِرَبُه ِاَذا  اْلَماَء   َجْرَعَب 
ًدا ُشْرًبا َجّيِ
ُعوُب َأ ُب -vez [cumhûr] ُجْمُهوٌر) [el-cur¡ûb] اَءأ
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kabuklarına denir, اِن مَّ الرُّ -uşûru’r…] ُقُشوُر 
rummân] ma¡nâsına; müfredi َجِشيٌب [ceşîb]
dir.

]ج ع ب[
َبُة ) [el-ca¡bet] اَءأَبعأ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ
Ok kuburuna denir. Ve bir nev¡ine kandil 
derler. Ve terkeş dahi denir. Cem¡i ِجَعاٌب 
[ci¡âb] gelir cîm’in kesriyle; yukâlu: َنَكَب 
َجْعَبَتُه أَْي ِكَناَنَتُه
ُج  (vezninde [a¡b§] َصْعٌب) [el-ca¡b] اَءأَبعأ
Terkeş yapmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َصَنَعَها ِاَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َجْعًبا  اْلَجْعَبَة   Ve َجَعَب 
bir nesneyi ters döndürmek ma¡nâsınadır, 
içini taşra çevirmek gibi; yukâlu: أَْي  َجَعَبُه 
 :Ve biriktirmek ma¡nâsınadır; yukâlu َقَلَبُه
 ;Ve yere çalmak ma¡nâsınadır َجَعَبُه أَْي َجَمَعُه
yukâlu: َجَعَبُه ِاَذا َصَرَعُه Ve 

ٌج -Deve kığının kümelenmiş kü [ca¡b] َجعأ
çükçe yığınına denir.

اُب اٌد) [el-ca¡¡âb] اَءأَبعَّ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Terkeş düzen kimseye denir.

ِبَعاَبُة -vez [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-ci¡âbet] اَءأ
ninde) Terkeşçilik hirfetine denir; 
muhaddisînden Ebû Bekr b. el-Ci¡âbî pe-
deri ona mensûbdur.

ِبيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta¡cîb] اَءتَّعأ
ve

َبأَُة -vez [sel…ayet] َسْلَقَيٌة) [el-ca¡be™et] اَءأَبعأ
ninde) ve

َباُء  (vezninde [™sil…â] ِسْلَقاُء) [™el-ci¡bâ] اَءأِبعأ
Yere çalmak ma¡nâsınadır.

-veznin [infi¡âl] ِاْنِفَعاٌل) [el-inci¡âb] اَإِلنأِبَعاُب
de) ve

ُج ٌل) [et-teca¡¡ub] اَءتََّبعُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

ِبى -vez [tesel…î] َتَسْلِقي) [et-teca¡bî] اَءتََّبعأ

ve bî-tâb u tarâvet eylesin!” Ve ba¡zılar 
أَُه -der َجَشَبُه اهللُ lafzıyla tefsîr ettiler; ya¡nî َردَّ
ler, “Onu dûn ve redî™ ve kemter eylesin!” 
ma¡nâsına; ve ¡alâ-kavlin أَْقَمأَُه [a…me™ehu] 
ma¡nâsınadır ki “Suverî ve ma¡nevî hor ve 
hakîr eylesin!” demektir. Ve 

ٌج -Ma¡nâ-yı evvelde vasf-bi’l [ceşb] َجشأ
masdar olur ki galîz ta¡âma yâhûd katıksız 
ta¡âma denir.

ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-ceşib] اَءأَبِشُج

َشاُب بأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-micşâb] اَءأ
ninde) ve

ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-ceşîb] اَءأَبِشيُج

ُشوُب بأ َُ  [mec≠ûb] َمْجُذوٌب) [el-mecşûb] اَءأ
vezninde) Bunlar da galîz yâhûd katık-
sız ta¡âma denir; yukâlu: َطَعاٌم َجْشٌب َوَجِشٌب 
َوِمْجَشاٌب َوَجِشيٌب َوَمْجُشوٌب أَْي َغِليٌظ أَْو ِبالَ أُْدٍم
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-ceşûb] اَءأَبُشوُب
Vücûdu kuru ve huşûnetli bodur ¡avrete 
denir.

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-ceşîb] اَءأَبِشيُج
Mutlakan haşin ve galîz ve beşî¡ ve nâ-
zîbâ şey™e denir. Ve dâ™ima bulgur gibi 
gılzat ve huşûnetli ta¡âm ekl eden kimseye 
denir.

 (cîm’in zammıyla) [el-cuşûbet] اَءأُبُشوَبُة
Gılzat ve huşûnetli ta¡âm ekl eder olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ُجُشوَبًة ِمَن  َجُشَب الرَّ
َء اْلَمْأَكِل اْلَباِب اْلَخاِمِس ِاَذا َكاَن َسّيِ
-veznin [emîr] أَِميٌر) [Benû Ceşîb] َبنُو َجِشيجب

de) ¡Arabdan bir batndır.

َشُج بأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-micşeb] اَءأ
de) Bünyesi iri tenû-mend bahâdıra denir.

ُج َبشَّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muceşşeb] اَءأ
vezninde) Ma¡îşeti dürüşt ve haşin olan 
kimseye denir.

ُج  Nar (cîm’in zammıyla) [el-cuşb] اَءأُبشأ
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ُبوُب -vez [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [el-cu¡bûb] اَءأُبعأ
ninde) Şol za¡îf ve zebûn kişiye denir ki 
aslâ bir işe yaramaya, ¡alâ-kavlin denî ve 
fürû-mâye yâhûd bodur kimseye denir.

ِبي -vez [tesel…î] َتَسْلِقي) [et-teca¡bî] اَءتََّبعأ
ninde) ¡Asker pek çok olmakla birbi-
ri üzere müctemi¡ ve müzdehim olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َيْرَكُب أَْي  َيَتَجْعَبى   َجْيٌش 
َبْعُضُه َبْعًضا
َباُء -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-ca¡bâ] اَءأَبعأ
de) Cüssesi iri ve büyük ¡avrete ve sâ™ir 
hayvâna denir; yukâlu: ٌِاْمَرأَةٌ َجْعَباُء َوَنْمَلٌة َوَشاة 
َجْعَباُء أَْي َضْخَمٌة َكِبيَرةٌ

]ج ع ث ب[
ثٌُج  ُقْنُفٌذ â-yı müsellese ile&) [Cu¡&ub] ُجعأ
[…unfu≠] vezninde) Bir recül ismidir.

َثَبُة  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-ca¡&ebet] اَءأَبعأ
vezninde) Soğumsuzluk, hırs ve şe-
reh ma¡nâsınadır; yukâlu: أَِي اْلَجْعَثَبُة  َهِذِه   َما 
َرُه اْلِحْرُص َوالشَّ

]ج ع د ب[
َبُة َُ ) [el-cu¡dubet] اَءأُبعأ -vez [unfu≠et…] ُقْنُفَذةٌ
ninde) Su yüzünde peydâ olan kabarcık-
lara denir ki yağmur yağarken hasıl olur. 
Ve örümcek evine denir, beytü’l-¡ankebût 
ma¡nâsına. Ve oğlak henüz doğdukta iki 
çenesi arasında ağız gibi lüzûcetli nesneye 
denir. Ve 

َبُة َُ -Bir recül-i Medenî is [Cu¡dubet] ُجعأ
midir. Ve hâ’sız ُجْعُدٌب [Cu¡dub] dahi 
esmâdandır.

]ج ع ش ب[
َشُج  َجْعَفٌر şîn-i mu¡ceme ile) [el-ca¡şeb] اَءأَبعأ
[ca¡fer] vezninde) Uzun boylu, cüssesi ka-
lın, tenû-mend kişiye denir.

ninde) Mutâvi¡leridir, yere çalınmak 
ma¡nâsına; yukâlu: َجْعَبأًَة َوَجْعَبأَُه  َتْجِعيًبا  َبُه   َجعَّ
َب َوَتَجْعَبى أَْي َصَرَعُه َفاْنَصَرَع َوِجْعَباًء َفاْنَجَعَب َوَتَجعَّ
ُج -Beden (cîm’in zammıyla) [el-cu¡b] اَءأُبعأ
de göbeğin altından mak¡adı ihâta eden 
pöç kemiği varınca yumuşak olan ¡uzva 
denir; yukâlu: ِاْشَتَكى ُجْعَبُه َوُهَو َما اْنَداَل ِمْن َتْحِت 
ِة ِإَلى اْلُقْحُقِح رَّ السُّ

ِبيُّ ) [el-ca¡bî] اَءأَبعأ  (vezninde [πarbî] َغْرِبيُّ
Kırmızı karıncaya denir. Cem¡i َجْعِبيَّاٌت 
[ca¡biyyât] gelir ve lügat-ı mezbûre 
ba¡zıların hattıyla ُجَعَبى [cu¡abâ] ¡unvânında 
cîm’in zammı ve elif’in kasrıyla أَُرَبى 
[urebâ] vezninde mersûm olmakla cem¡i 
.olur [cu¡abeyât] ُجَعَبَياٌت

-veznin [zimikkâ] ِزِمكَّى) [el-ci¡ibbâ] اَءأِبِعبَّى
de ve elif’in meddiyle câ™izdir) Dübüre 
denir, ِإْسٌت [ist] ma¡nâsına.

اَءُة ِبِعبَّ  bu dahi kesreteyn) [el-ci¡ibbâ™et] اَءأ
ve bâ’nın teşdîdiyle) ve

َباُء  (vezninde [™a√râ§] َصْحَراُء) [™el-ca¡bâ] اَءأَبعأ
.ve mak¡ada denir [ist] ِإْسٌت

َعُج بأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mic¡ab] اَءأ
de) Şol güreşçi pehlevâna denir ki fen-
ninde be-gâyet mâhir ve bahâdır olmakla 
kendisiyle güreş tutanları dâ™ima basıp 
aslâ kendi basılmaz ola; yukâlu: ُهَو ِمْجَعٌب 
يٍت َيْصَرُع َوالَ يُْصَرُع يٌع َعَلى َوْزِن ِسّكِ أَْي ِصّرِ
َعُج  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-ec¡ab] اَألَجأ
Şol kimsedir ki şişman ve karnı büyük ol-
makla işte güçte çabuk hareket edemeyip 
za¡îfü’l-¡amel ola; yukâlu: أَْي أَْجَعُب   َرُجٌل 
َبِطيٌن َضِعيُف اْلَعَمِل
ُج َتَبّعِ ُُ ٌب) [el-muteca¡¡ib] اَءأ …mute] ُمَتَقّرِ
arrib] vezninde) Meyyit ma¡nâsınadır ki 
ölümcül demektir; yukâlu: أَْي ٌب  ُمَتَجّعِ  ُهَو 
َمّيٌِت ِبَتْشِديِد اْلَياِء
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yukâlu: اِبِع ِاَذا اْجَتَمَع ْيُء َجْلًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َجِلَب الشَّ
Ve cinâyet eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل ِاَذا َجَنى َعَلْيِه َجَلَب َعَلْيِه َجْلًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
ِتالَُب -vez [ifti¡âl] ِاْفِتَعاٌل) [el-ictilâb] اَإِلجأ
ninde) Bu dahi sürek sürüp götürmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاْجَتَلَبُه ِبَمْعَنى َجَلَبُه
-veznin [infi¡âl] ِاْنِفَعاٌل) [el-incilâb] اإِلنأِبالَُب
de) Mutâvi¡idir; yukâlu: َجَلَبُه َفاْنَجَلَب
الَُب ِتبأ -Bir kimse kendi ta [el-isticlâb] اإِلاأ
rafına sürek sürülüp gelmesini taleb eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َطَلَب ِاَذا   ِاْسَتْجَلَبُه 
أَْن يُْجَلَب َلُه
-Bir mahal (fethateynle) [el-celeb] اَءأَبَلُج
den sürülüp götürülen mevâşî ve sebâyâ 
makûlesine denir ki sürek ta¡bîr olunur, 
 :ma¡nâsınadır; yukâlu [meclûb] َمْجُلوٌب
َوَغْيِرَها اْلَخْيِل  ِمَن  ُجِلَب  َما  َوُهَو  اْلَجَلِب  ِمَن   ِاْشَتَرى 
Cem¡i أَْجالٌَب [eclâb] gelir. Ve

 Gırîv ve feryâd ve çığıltıya [celeb] َجَلٌج
denir; yukâlu: ْوِت اْلَجَلُب أَِي اْخِتالَُط الصَّ  َما َهَذا 
Ve şol َجَلٌب [celeb] ki işbu ََوال َجَلَب   “الَ 
-hadîsiyle nehy-i şer¡î vârid olmuş َجَنَب”
tur, muhaddisîn ma¡nâsında ihtilâf eyle-
miştir. Ba¡zılar dedi ki َجَلٌب [celeb] koşu 
meydânında birinin atı koşup giderken bir 
niçe kimseler hıyânetle atı şaşırtıp yüzünü 
döndürmek için gırîv ve feryâd eylemek-
ten ¡ibârettir. Ve ba¡zılar ¡indinde voyvo-
dalar zekât sevâyimini kendi kurblerin-
de olan miyâh semtine yâhûd şehrlerine 
celb için mâl ashâbına teklîf eylemektir. 
Pes bu, bu menhî olmakla bulundukla-
rı mer¡âda varıp zekâtlarını ahz eylemek 
lâzımdır. ¡Alâ-kavlin voyvoda kendisi sü-
rünün üzerine varmayıp bir mahalle nüzûl 
ve oradan adam irsâl ve sürüyü tarafına 
celb edip meks eylediği yerden zekât al-
maktır. Yâhûd koşu ve yarış meydânında 

]ج ع ن ب[
َنُج  Kasîrü’l-kâmet (nûn’la) [el-ca¡neb] اَءأَبعأ
kimseye denir.

]ج غ ب[
ٌج َِ -ke] َكِتٌف πayn-ı mu¡ceme ile) [caπib] َج
tif] vezninde) Bir lafzdır ki َشِغٌب [şaπib] 
kelimesine itbâ¡en zikr olunur, müfred 
olarak bi-re™sihi zikr olunmaz; yukâlu: 
-Ya¡nî pek müfsid ve fitne َرُجٌل َشِغٌب َجِغٌب
kâr kimsedir.

]ج ل ب[
ُج ve (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-celb] اَءأَبلأ

 (vezninde [ta¡ab] َتَعٌب) [el-celeb] اَءأَبَلُج
Deve ve koyun ve câriye makûlesini bey¡ 
için bir yerden âher yere sürüp iletmek 
ma¡nâsınadır ki sürek götürmek ta¡bîr 
olunur; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َوَجَلًبا  َجْلًبا   َجَلَبُه 
آَخَر ِإَلى  َمْوِضٍع  ِمْن  َساَقُه  ِاَذا  َوالثَّاِني  ِل   Ve bu ْالَوَّ
ma¡nâda lâzım olur; yukâlu: ُهَو َفَجَلَب   َجَلَبُه 
اْنَساَق  Ve nâs gırîv ve feryâd ve çığıltı أَِي 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَقْوُم  َجَلَب 
تُوا -Ve kesb ü kâr tarîkına dü ِاَذا َصاُحوا َوَصوَّ
rüşmek ma¡nâsınadır; yukâlu: لَْهِلِه  َجَلَب 
َواْحَتاَل َوَطَلَب  َكَسَب   Ve at koşarken daha ِاَذا 
ziyâde hâhiş ve gayret gelip ikdâm eyle-
mekle refîklerini sebk eylesin diye râkibi 
yâhûd ardında olan kimse ata haykırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َُجَلَب َعَلى اْلَفَرِس ِاَذا َزَجَره 
Mü™ellif bunu tekrâr eylemiştir. Ve kan 
kurumak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُم ِاَذا  َجَلَب الدَّ
 Ve bir kimseye şerr ü mazarrat îsâline َيِبَس
dâ™ir va¡îd ile tahvîf ve tehdîd eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ٍَدُه ِبَشّر  َجَلَب ُفالًَنا ِاَذا َتَوعَّ
Ve cemâ¡at cem¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجَمَعُه أَْي  اْلَجْمَع  -Ve yara onul َجَلَب 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاَذا اْلُجْرُح   َجَلَب 
 ;Ve birikmek, ictimâ¡ ma¡nâsınadır َبَرأَ
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yukâlu: ُعوا َتَجمَّ ِاَذا  اْلَقْوُم   Ve heykel ve أَْجَلَب 
pâzû-bend makûlesini meşin içre vaz¡ ey-
lemek ma¡nâsınadır ki murâd üzerine me-
şin kaplamaktır, niteki ba¡zı at gerdanına 
takılan nüshalarameşin kaplayıp dikerler. 
Ve 

الٌَب ٌِجأ  [iclâb] Bir kimsenin nâkaları erkek 
köşek doğurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْجَلَب ُفالٌَن أَْي َوَلَدْت ِإِبُلُه ُذُكوًرا
ِليُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teclîb] اَءتَّبأ
de) Bu dahi gırîv ve feryâd eylemek 
ma¡nâsınadır. Ve ata zecr ve âzâr ile hay-
kırmak ma¡nâsınadır ki murâd müsâbaka 
atları gelip geçerken birinin ardından 
teşvîk için çağırmaktan ¡ibârettir. Ve men¡ 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاَذا َمَنَعُه َبُه   َجلَّ
Ve bir mikdâr yün ve keçe makûlesini ça-
mur gibi nesne ile tılâ™ edip nâkanın me-
mesine bend eylemek ma¡nâsınadır, tâ ki 
yavrusu başıyla nâkanın memesine vur-
maya; tekûlu: َجّلِْب َضْرَع َحُلوَبِتَك
 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-celîb] اَءأَبِليُج
Bir yerden âher yere nakl ve celb olunan 
nesneye denir; yukâlu: َعْبٌد َجِليٌب أَْي َمْجُلوٌب 
Cem¡i َجْلَبى [celbâ] gelir, َقْتَلى […atlâ] gibi 
ve ُجَلَباُء [culebâ™] gelir, ُقَتالَُء […utelâ™] gibi. 
Ve yukâlu: ِاْمَرأَةٌ َجِليٌب ِمْن ِنْسَوٍة َجْلَبى َوَجالَِئَب
َبّلُِج ُُ ٌث) [el-mucellib] اَءأ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Ziyâdesiyle gürüldeyen 
tarrâkalı gök gürültüsüne denir; yukâlu: 
ٌت َرْعٌد ُمَجّلٌِب اَْي ُمَصّوِ
 cîm’in fethi ve lâm’ın) [el-cellâbet] اَءأَبالََّبُة
teşdîdiyle) ve

َبُة َبّلِ ُُ َثٌة) [el-mucellibet] اَءأ  [mu√addi&et] ُمَحّدِ
vezninde) ve

اَنُة ِبِلبَّ  kesreteyn ve) [el-cilibbânet] اَءأ
teşdîd-i bâ’yla) ve

bir kimseye arkasından gelmek zımnında 
sipâriş eylemekle o kimse arkasından at 
ile sürüp câ-be-câ haykırarak teşvîk ve 
tehyîc eylemekten ¡ibârettir. Bu resme 
vaz¡ ve hareket atın ceryinde me¡ûnet ol-
makla envâ¡-ı hîleden olduğuna mebnî 
nehy vârid olmuştur. Ve َجَنٌب [ceneb] lafzı 
mahallinde zikr olunur inşâ™allâh ta¡âlâ.

َبَلَبُة  Bu dahi gırîv (fetehâtla) [el-celebet] اَءأ
ve feryâd ve ihtilât-ı asvât ma¡nâsınadır.

َبِليَبُة -veznin [abîbet√] َحِبيَبٌة) [el-celîbet] اَءأ
de) ve

َبُلوَبُة ) [el-celûbet] اَءأ -vez [abûret§] َصُبوَرةٌ
ninde) Bunlar da bir mahalden celb olu-
nan süreğe denir, َجَلٌب [celeb] gibi. Ve

-Erkek develere denir; ¡alâ [celûbet] َجُلوَبٌة
kavlin şol develere denir ki onlara metâ¡ 
ya¡nî esâsü’l-beyt tahmîl olunur ola. Müf-
redi ve cem¡i müsâvîdir.

الَُب  (hemzenin kesriyle) [el-iclâb] اَإِلجأ
Nâs gırîv ve feryâd ve şamâta eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْجَلَب اْلَقْوُم ِبَمْعَنى َجَلُبوا 
Ve vücûh-ı kesb ü kâra dürüşmek ve ka-
zanç tarîkına çabalamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَطَلَب َكَسَب  ِاَذا  ِلَْهِلِه  ُجُل  الرَّ  أَْجَلَب 
 Ve ata zecr ve âzâr ile haykırmak َواْحَتاَل
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَفَرِس َعَلى   أَْجَلَب 
َزَجَرُه  ;Ve kan kurumak ma¡nâsınadır ِاَذا 
yukâlu: َيِبَس ِاَذا  ُم  الدَّ  Ve bir kimseyi أَْجَلَب 
şerr ü mazarrat va¡îdiyle tahvîf eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ٍَدُه ِبَشّر  أَْجَلَب ُفالًَنا ِاَذا َتَوعَّ
Ve cemâ¡at cem¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَجْمَع َجَمَع  ِاَذا  ُجُل  الرَّ  Ve deve أَْجَلَب 
havutunun hatabına yaş deri kaplayıp 
üzerinde kurutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْطِب َحتَّى َيِبَس اُه ِباْلِجْلِد الرَّ -Ve yar أَْجَلَب َقَتَبُه أَْي َغشَّ
dım eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْجَلَب 
أََعاَنُه أَْي   ;Ve birikmek ma¡nâsınadır ُفالًَنا 
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olan, اْلُعوَذِة َعَلى  تُْخَرُز  -unvânında ol¡ َواْلِجْلَدُة 
maktır ki ٌُجْلَبة [culbet] nüsha ve pâzû-bend 
makûlesine kaplanan deri ve meşin demek 
olur. İntehâ. Ve

يِن ّكِ اءّسِ َبُة  -Bıçağın zı [culbetu’s-sikkîn] ُجلأ
vanasına denir ki bıçağın sapını demirine 
kavuşturan nesnedir. Ve şol damızlığa ve 
mayaya denir ki yoğurt olmak için süte 
çalınır. Ve 

َبٌة  ma¡nâsınadır ki [bu…¡at] بُْقَعٌة [culbet] ُجلأ
etrâfının hey™etinden hâric arz kıt¡asına 
denir. Ve 

َبٌة -Bir nev¡ otluk adıdır. Bunla [culbet] ُجلأ
rın mecmû¡unda cem¡leri ُجْلٌب [culb]dür 
hâ’sız.

ُج  (cîm’in kesriyle) [el-cilb] اَءأِبلأ
Deve pâlânına denir, cemî¡-i edevât u 
haşviyyâtıyla; ¡alâ-kavlin pâlânın örtüsü-
ne denir yâhûd kolansız ve ipsiz ve sâ™ir 
edevâtsız yalnız ağacına denir ki hatab 
ta¡bîr olunur.

ُج -cîm’in zammı ve kesriy) [el-culb] اَءأُبلأ
le) Yağmursuz sehâba denir; ¡alâ-kavlin 
ufktan dağ gibi arkuru gerilip kalkan 
sehâba denir. Ve

ٌج  Gecenin (cîm’in zammıyla) [culb] ُجلأ
sevâd ve zulmetine denir. Ve bir mevzi¡ 
adıdır.

َباُب ِبلأ ve (cîm’in kesriyle) [el-cilbâb] اَءأ

ِبِلبَّاُب اُر) [el-cilibbâb] اَءأ -vez [sinimmâr] ِسِنمَّ
ninde) Gömleğe denir, kamîs ma¡nâsına; 
yukâlu: اَبُه أَْي َقِميَصُه Ve َلِبَس ِجْلَباَبُه َوِجِلبَّ

َباٌب  Nisvân tâ™ifesine mahsûs [cilbâb] ِجلأ
bir nev¡ sevb-i vâsi¡a denir ki çardan sagîr 
olur, üstlük dedikleridir; ¡alâ-kavlin bü-
ründükleri câra denir ki ¡Arabistân’da 
nisvân ona ٌَّجالَِّبي [cellâbiyy] ta¡bîr ederler. 

َباَنُة ِبِلنأ ve (kesreteynle) [el-cilinbânet] اَءأ

َباَنُة ُبُلنأ -Kelb gibi yüze ça [el-culunbânet] اَءأ
ğırıcı, şaltak ve salîta ve yâve-gûy ve bed-
hûy ¡avrete denir; yukâlu: َبٌة  ِاْمَرأَةٌ َجالََّبٌة َوُمَجّلِ
ِمْهَذاَرةٌ اَبٌة  َصخَّ َتٌة  ُمَصّوِ أَْي  َوُجُلْنَباَنٌة  َوِجِلْنَباَنٌة  اَنٌة   َوِجِلبَّ
َئُة اْلُخُلِق َسّيِ
اُن ُبُلبَّ  zammeteyn ve) [el-culubbân] اَءأ
teşdîd-i bâ’yla) ve

اُن َبَلبَّ  fethateyn ve teşdîd-i) [el-celebbân] اَءأ
bâ’yla) Şamâtacı, şaltak ve çağırgan kişi-
ye denir; yukâlu: اٌن أَْي ُذو َجَلَبٍة اٌن َوَجَلبَّ َرُجٌل ُجُلبَّ
َبُة ُبلأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-culbet] اَءأ
Onulmağa başlayan yaranın mühresine 
denir ki yaranın üzerinde kabuk tarzında 
tekevvün eden dericikten ¡ibârettir. Ve

َبٌة -Sehâb kıt¡asına denir. Ve mo [culbet] ُجلأ
loz ve çakıl yığınına denir ki birbiri üzere 
müterâkim olmakla devâbbın mürûruna 
mâni¡ olur. Ve bölük bölük bitmiş otluk 
parçalarına denir. Ve kaht u galâ ve şid-
det üzere olan seneye denir; yukâlu: َوَقُعوا 
ِديَدِة َنِة الشَّ  Ve sebz ve mutarrâ ِفي اْلُجْلَبِة أَِي السَّ
meşe ağaçlarına denir. Ve zamânın şiddet 
ve mihnetine denir; yukâlu: َماِن  أََصاَبْتَنا ُجْلَبُة الزَّ
تُُه ِشدَّ  .ma¡nâsınadır [¡cû] ُجوٌع ,Ve açlık أَْي 
Ve deve havutunun hatabına çekilen de-
riye ve meşine denir. Ve deve semerine 
üstüvâr ettikleri demir âlete denir, seme-
rin kaşları gibi. Ve şol halka ve çapraz 
makûlesi küçük demir parçasına denir 
ki onunla kırık çanak makûlesi kinedle-
nir. Ve şol nüsha ve heykel ve pâzû-bend 
makûlesine denir ki üzerine meşin kapla-
nıp dikilmiş ola. 

Mü™ellif ٌِجْلَدة َعَلْيَها  تُْخَرُز   ibâretiyle¡ َواْلُعوَذُة 
îrâd eylemekle o gûne terceme olundu, 
lâkin mukaddemce ُجُل ِاَذا َجَعَلُه  َويَُقاُل أَْجَلَب الرَّ
اْلُجْلَبِة ِفي   ibâresi karînesiyle savâb¡ اْلُعوَذَة 
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seyi cezb ve teshîr için yâhûd firâr ede-
ni ircâ¡ için ona efsûn edip i¡mâl ederler; 
yekûlûne: َيِغْب َوِإْن  يُِقْم  ِإْن  ِباْلَيْنَجِلِب  -Fi’l أُِعيُذُه 
asl bu, fi¡l-i muzâri¡dir; َيْنَجِلُب -di َيْنَجِلُب 
yerek efsûn ederler idi, ba¡dehu giderek 
tenkîr ile ism oldu.

َتَلَبُة بأ ُُ اءأ ُة  ََ اِئ ََّ  [ed-dâ™iretu’l-muctelebet] اَء
ki اْلُمْجَتَلِب  dahi [dâ™iretu’l-mucteleb] َداِئَرُة 
derler, ¡ilm-i ¡arûz dâ™irelerinden bir 
dâ™iredir. Bi’l-işâret hâvî olduğu buhûrun 
kesret ve ictimâ¡ı bâ¡is-i tesmiyedir, zîrâ 
serî¡ ve muktedab ve hafîf ve münserih ve 
muzâri¡ ve müctes bahrlerini müştemildir. 
Yâhûd bahrlerinin dâ™ire-i uhrâdan müc-
telib olması sebeb-i tesmiyedir. Meselâ 
mefâ¡îlün, bahr-i tavîlden ve fâ¡ilâtün 
medîdden ve müstef¡ilün basîtten ictilâb 
olunmuştur.

ِبيٌج  musaggar sîgasıyla) [Culeybîb] ُجَليأ
 vezninde) Ashâbdan bir [uneydîl…] ُقَنْيِديٌل
zâttır.

]ج ل ح ب[
َحاُب  â-yı mühmele ile√) [el-cil√âb] اَءأِبلأ
vezninde) ve [sirdâb] ِسْرَداٌب

َحاَبُة ِبلأ  Pek pîr ve (hâ’yla) [el-cil√âbet] اَءأ
sâl-horde kimseye denir. Ve gövdesi 
dahâmetli olduğu hâlde أَْجَلُح [ecla√], ya¡nî 
başının iki tarafında kıl olmamak vechiyle 
kel olan kimseye denir.

َحُج (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-cel√ab] اَءأَبلأ

 (cîm’in fethiyle) [el-celâ√ib] اَءأَبالَِطُج
.ma¡nâsınadır [cil√âb] ِجْلَحاٌب

َحجُّ  ِقْرَشبٌّ teşdîd-i bâ’yla) [cil√abb] اَءأِبلأ
[…irşebb] vezninde) Uzun kimseye denir.

ُة -el] اَْلُمْطَمِئنَُّة) [el-mucle√ibbet] اَْلُمْجَلِحبَّ
mu†ma™innet] vezninde) Bir yere toplanıp 
birikmiş develere denir; yukâlu: ٌة  ِاِبٌل ُمْجَلِحبَّ

Bu diyârlarda ferâce onun bedelidir. Ve 
¡inde’l-ba¡z nisvânın baş örtülerine denir, 
ma¡nâsına. Ve [imâr»] ِخَماٌر

َباٌب  Mülk ve memleket [cilbâb] ِجلأ
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َنَزُعوا 
ُمْلِكِه َعْن  َعَزلُوا  أَْي   [§amî…] َقِميٌص Niteki ِجْلَباَبُه 
ile dahi mülk ve vilâyetten kinâye olunur.

َبَبُة َبلأ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-celbebet] اَءأ
vezninde) ِجْلَباٌب [cilbâb] giydirmek 
ma¡nâsınadır.

ُبُج  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-tecelbub] اَءتََّبلأ
vezninde) ِجْلَباٌب [cilbâb] giymek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجْلَبَبُه َفَتَجْلَبَب
َباُة َبَلنأ  Şişman (fethateynle) [el-celenbât] اَءأ
hatuna denir.

 (vezninde [zunnâr] ُزنَّاٌر) [el-cullâb] اَءأُبالَُّب
“Gül-âb”-ı Fârisî mu¡arrebidir ki gül su-
yuna denir. Ve

 Ra……a eyâletinden şehr-i [Cullâb] ُجالٌَّب
Ruhâ kurbünde bir karye adıdır. Ve orada 
bir nehrin ismidir; mü™errihînden ¡Alî b. 
Mu√ammed el-Cullâbî o karyedendir.

 Bir (vezninde [sikkît] ِسّكِيٌت) [Cillîb] ِجّلِيٌج
mevzi¡dir.

اُن ُبُلبَّ  zammeteynle ve) [el-culubbân] اَءأ
bâ’nın teşdîdiyle) ve

َباُن ُبلأ -veznin [u&mân¡] ُعْثَماُن) [el-culbân] اَءأ
de) Burçak ta¡bîr olunan galleye denir. Ve 
şol kubura denir ki gönden ve sahtiyândan 
dağarcık şeklinde dikip içine kılıç ve 
kamçı makûlesi âlât ve edevât vaz¡ eder-
ler yâhûd ِقَراُب ِغْمٍد […irâb πimd] ya¡nî kılıcı 
kınıyla ve bağıyla içine vaz¡ ettikleri zarfa 
denir.

َينأَبِلُج  [yence≠ibu] َيْنَجِذُب) [el-yencelib] اَءأ
veznindeki muzârî¡ bünyesiyledir) Şol 
boncuğa denir ki efsûnkârlar ba¡zı kim-
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mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي ُفالٌَن   ِاْجَلَعبَّ 
 :Ve çoğalmak ma¡nâsınadır; yukâlu َذَهَب
َكثَُر ِاَذا  ْيُء  الشَّ -Ve yürümekte çabala ِاْجَلَعبَّ 
yıp cidd ü cehd eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيِر ُجُل ِاَذا َجدَّ ِفي السَّ ِاْجَلَعبَّ الرَّ

َلِعجُّ بأ ُُ ) [el-mucle¡ibb] اَءأ  [mu†ma™inn] ُمْطَمِئنٌّ
vezninde) Be-gâyet şirrîr ve şerrinde nâfiz 
ve mâzî olan kimseye denir. Ve َكِثيُر اْلَقْمِش 
[kesîru’l-…amş] ya¡nî çok selinti getiren 
sel suyuna denir; yukâlu: َسْيٌل ُمْجَلِعبٌّ أَْي َكِثيُر 
اْلَقْمِش
َعٌج  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Cel¡ab] َجلأ
Medîne’de bir dağın ismidir.

َعِج َبلأ  [Dâretu’l-Cel¡ab] َداَرُة اءأ

ِج -si] ِسَبْجٌل ki) [Dâretu’l-Cila¡b] َداَرُة اءأِبَلعأ
becl] vezninde) Bir mevzi¡ adıdır.

]ج ل هـ ب[
ُبوُب -vez [cumhûr] ُجْمُهوٌر) [el-culhûb] اَءأُبلأ
ninde) Ferci büyük ¡avrete denir; yukâlu: 
َكِب ِاْمَرأَةٌ ُجْلُهوٌب أَِي اْلَعِظيَمُة الرَّ
َباُب ِبلأ -veznin [cilbâb] ِجْلَباٌب) [el-cilhâb] اَءأ
de) Dereye denir.

]ج ن ب[
َبنأُج  cîm’in fethi ve nûn’un) [el-cenb] اَءأ
sükûnuyla) ve

ve (nûn’un kesriyle) [el-cânib] اَءأَباِنُج

َبَنَبُة  ,Yana denir (fetehâtla) [el-cenebet] اَءأ
-ma¡nâsına, insânın ve sâ™ir nes [……şi] ِشقٌّ

nenin olsun. Cem¡leri ُجنُوٌب [cunûb] gelir 
cîm’in zammıyla ve َجَواِنُب [cevânib] ve 
.gelir [cenâ™ib] َجَناِئُب

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre asl 
 mâddesi cârihaya ya¡nî insânın [cenb] َجْنٌب
ve hayvânın şıkkasına mevzû¡dur ki yan 
ta¡bîr olunur ve bi’l-isti¡âre o yandan yana 
olan semt ve nâhiyede dahi isti¡mâl olu-

اَْي ُمْجَتِمَعٌة
َحٌج  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Cel√ab] َجلأ
Bir recül ismidir.

]ج ل خ ب[
َباُب ِلبأ  â-yı mu¡ceme») [el-icli«bâb] اإِلجأ
ile ِاْعِشيَشاٌب [i¡şîşâb] vezninde) Düşmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َضَرَبُه َفاْجَلَخبَّ أَْي َسَقَط

]ج ل د ب[
ُب ََ َبلأ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-celdeb] اَءأ
Sulb ve şedîd olan şey™e denir.

]ج ل ع ب[
َعُج َبلأ ve [el-cel¡ab] اَءأ

َعاَبُة َبلأ ve (cîm’lerin fethiyle) [el-cel¡âbet] اَءأ

بَي َبَلعأ -vez [aben†â√] َحَبْنَطى) [el-cela¡bâ] اَءأ
ninde ve elif’in meddiyle câ™izdir) Galîz 
ve nâ-tırâş ve câfî ve şirrîr kimseye denir. 
Ve şol deveye denir ki şaşkın ve oğuz 
adam gibi sersem ve sebük-magz olmakla 
yürümükte şitâb ve sür¡atle beyhûde ça-
balayıp ikdâm eder ola; ona ٌة -ac¡] َعْجَرِفيَّ
refiyyet] dahi denir. Mü™ennesinde ٌَجَلْعَباة 
[cela¡bât] denir hâ’yla.

َبى َبَلعأ -vez [aranbâ…] َقَرْنَبى) [el-cela¡bâ] اَءأ
ninde) Gözü yiti, şedîdü’l-basar, göregen 
kişiye denir; yukâlu: أَْي اْلَعْيِن  َجَلْعَبى   َرُجٌل 
َشِديُد اْلَبَصِر
َباُة َبَلعأ -vez [aben†ât√] َحَبْنَطاةٌ) [el-cela¡bât] اَءأ
ninde) Yük götürmekte ve yola gitmek-
te kavî ve şedîd olan nâkaya denir. Ve 
ziyâde pîrlikten beli kemân gibi eğilip 
düşkün olan nâkaya denir.

َباَنُة ِبِلعأ  [cilinbânet] ِجِلْنَباَنٌة [el-cili¡bânet] اَءأ
vezninde ve mürâdifidir ki zikr olundu.

َباُب ِلعأ  [icli«bâb] ِاْجِلْخَباُب) [el-icli¡bâb] اَإِلجأ
vezninde) Uzanıp yatmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َِّاَذا اْضَطَجَع َواْمَتد ُجُل  -Ve git ِاْجَلَعبَّ الرَّ
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olarak nezîl olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َغِريًبا َنَزَل  ِاَذا  ُفالٍَن  َبِني  ِفي   Mü™ellif bu َجَنَب 
ma¡nâyı tekrâr eylemiştir. Ve bir nesneye 
kemâl-i hâhiş ü ârzû sebebiyle muztarib 
ve bî-karâr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِاَذا َقِلَق ِل َوالرَّ  َجَنَب ِإَلْيِه َوَجِنَب َجْنًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
Ve 

 Her şeyin göm ve mu¡zam ve [cenb] َجنأٌج
ekser olan yerine denir, meselâ اْلَبْحِر  َجْنُب 
[cenbu’l-ba√r] deryânın engin yeridir. Ve 

 Yemen’de bir kabîledir yâhûd [Cenb] َجنأٌج
ehl-i kabîlenin lakabıdır; mensûb olacak 
pederleri değildir. Ve Cenb b. ¡Abdullâh 
el-Kûfî, muhaddisîndendir.

َبِنيُج  Şol (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-cenîb] اَءأ
kimsedir ki müte¡akkıfan ya¡nî yürürken 
yengeç gibi bir yanı üzere yanıç yanıç yü-
rür ola; yukâlu: ِفي َيْمِشي  َكأَنَُّه  أَْي  َجِنيٌب   َرُجٌل 
ًفا Ve َجاِنٍب ُمَتَعّقِ

-Yedek atına denir, yan [cenîb] َجِنيٌج
da çekilip gittiği için; yukâlu: َجِنيٌب  َفَرٌس 
َوَجَنٌب َجَناِئُب   َجَنٌب Şârih der ki burada َوَخْيٌل 
[ceneb] ki fethateynledir ism-i cem¡dir. 
İntehâ. Ve

.Bir nevi a¡lâ hurmâ adıdır [cenîb] َجِنيٌج

َباَنَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mucânebet] اَءأ
vezninde) ve

ِبَناُب  Bir (cîm’in kesriyle) [el-cinâb] اَءأ
kimsenin yanına varmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجْنِبِه ِإَلى  َصاَر  ِاَذا  َوِجَناًبا  ُمَجاَنَبًة   Ve َجاَنَبُه 
bir kimseden yanlayıp mübâ¡adet eylemek 
ma¡nâsınadır. Bu sûrette azdâddan olur; 
yukâlu: َجاَنَبُه أَْي َباَعَدُه
َبنأِج اءأ  cîm’in fethi) [câru’l-cenb] َجاُر 
ve nûn’un sükûnuyla) Şol komşudur ki 
hânesi senin hânene bitişik olmakla ya-
nında ola; yukâlu: اْلَجْنِب أَِي الالَِّزُق َلُه َجاُر   ُهَو 

nur, niteki َيِميٌن [yemîn] ve ِشَماٌل [şimâl] 
dahi böylecedir. Ve َجاِنٌب [cânib] kelime-
si ism-i fâ¡il-i nesebîdir, semt ve nâhiye 
ma¡nâsınadır. Ve yan ve cenb ma¡nâsına 
olur. İntehâ. Ve

 Kelimesi masdar olur, bir [cenb] َجنأٌج
kimsenin yanı ağrımak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشَكى ِاَذا  َكُعِنَي  ِلْلَمْفُعوِل  َمْبِنيًّا  ُجُل  الرَّ  ُجِنَب 
 “ِاتَِّق اهلَل ِفي َجْنِبِه َوالَ َتْقَدْح ِفي َساِقِه” Ve işbu َجْنَبُه
meselini ba¡zılar َتْفِتْنُه َوالَ  َتْغَتْلُه   ibâretiyle¡ الَ 
tefsîr eylediler ki onu görmez yanından 
gelip ahz ve ihlâk ve ayağını bir fitneye 
ilkâ eylemekten tahzîrdir. Ve ba¡zılar bu-
rada َجْنٌب [cenb] kelimesini vakî¡a ya¡nî 
fasl ve mezemmet ve şetm ile tefsîr ey-
lediler ki bu dahi mecâzdır, ya¡nî “Onun 
hakkında nâ-sezâ söyleme!” demektir. Ve 
fıkra-i sâniye sâk-ı şecere kavâdih ya¡nî 
ağaç kurdu îkâ¡ından müste¡ârdır. 

Mütercim der ki Bey∂âvî َيا َحْسَرَتى َعَلى َما﴿ 
ْطُت ِفي َجْنِب اهلِل﴾ الية  ِفي َجاِنِبِه أَْي kerîmesini َفرَّ
ِه َوُهَو َطاَعُتُه َوُهَو ِكَناَيٌة ِفيَها ُمَباَلَغًة َوِقيَل ِفي َذاِتِه  ِفي َحّقِ
 ibâretiyle¡ َعَلى َتْقِديِر ُمَضاٍف َكالطَّاَعِة َوِقيَل ِفي ُقْرِبِه
tefsîr eylemiştir. Pes her hâlde mecâz 
olur, lüzûm yâhûd mücâveret ¡alâkasıyla. 
Ve zât irâde olundukta kinâye olur, nite-
ki sâhib-i Keşşâf beyân eylemiştir, lâkin 
kinâyede ma¡nâ-yı hakîkî dahi irâde ey-
lemek câ™iz olmakla kinâye olması müb-
hemdir, zîrâ Hak ta¡âlâ cârihadan münez-
zehtir. İntehâ. Ve

 Masdar olur, öte kakmak ve [cenb] َجنأٌج
def¡ eylemek ma¡nâsına; yukâlu: َجَنَبُه َجْنًبا ِاَذا 
-Ve bir kimsenin bir yanını şikest eyle َدَفَعُه
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَنَبُه أَْي َكَسَر َجْنَبُه 
Ve ib¡âd eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 ;Ve müştâk olmak ma¡nâsınadır َجَنَبُه أَْي أَْبَعَدُه
yukâlu: ِإَلْيِه أَِي اْشَتاَق  Ve bir yere garîb َجَنَب 
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Ve kasîr nesneye denir. Ve şol َجَلٌب [ce-
leb] ki ”َجَنَب َوالَ  َجَلَب   hadîsinde vârid “الَ 
olmuştur, ödül meydânında yanınca bir 
yedek at alıp altında olan at yoruldukta o 
yedeğe binip bu vechile âherleri sebk ey-
lemekten ¡ibârettir. Ve zekât husûsunda 
 zekât-ı emvâl alan voyvoda ,[ceneb] َجَنٌب
mahall-i zekât olan yerden ba¡îd mevzi¡e 
varıp emvâlin yanına gelmesini emr eyle-
mek yâhûd mâl sâhibi mâlını mevzi¡inden 
teb¡îd eylemekle voyvoda taleb-i zekât 
için dûr u dırâz tekellüfle varmağa muhtâc 
olmaktan ¡ibârettir. Hülâsa َجَلٌب [celeb] ve 
 iki mâddede olacaklardır, biri [ceneb] َجَنٌب
sibâk ve biri zekât husûsundadır. İkisin-
den dahi nehy-i şer¡î sâdır olmuştur, niteki 
.mâddesinde beyân olundu “ج،ل،ب”

نُوٌب بأ َُ ve [el-mecnûb] اَءأ

َبنَُّج ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mucenneb] اَءأ
vezninde) Yedekte çekilen nesnedir, ye-
dek atı gibi.

ُبنَّاُب اٌن) [el-cunnâb] اَءأ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Bir kimsenin yanında berâber gezen 
kişiye denir; yukâlu: ُهَو ُجنَّابَُك أَْي ُمَساِيُرَك ِإَلى 
َجْنِبَك
َبِنيَبَتاِن -cîm’in fethi ve tes) [el-cenîbetân] اَءأ
niye bünyesiyle) Devenin iki yanlarına 
mahmûl olan yük denklerine denir. Müf-
redi َجِنيَبٌة [cenîbet]tir. Ve

 Üç yaşına girmiş koyunun [cenîbet] َجِنيَبٌة
yününe denir, ِالثَِّنّي  [ûfu’&-&eniyy§] ُصوُف 
ma¡nâsına.

ve [el-cânib] اَءأَباِنُج

ve (zammeteynle) [el-cunub] اَءأُبنُُج

َنِبيُّ ve [el-ecnebiyy] اَألَجأ

َنُج  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-ecneb] اَألَجأ
Sert ve serkeş hayvâna denir. Ve garîb ve 

ِبِه ِإَلى َجْنِبِه
َبنأِج ِباءأ اِطُج   Sefer [e§-§â√ib bi’l-cenb] اَءصَّ
yoldaşına denir ki seferde dâ™imâ yanında 
ola; yukâlu: اِحُب ِباْلَجْنِب أَْي َصاِحُبَك ِفي  ُهَو الصَّ
َفِر السَّ
-zammeteyn) [el-câru’l-cunub] اَءأَباُر اءأُبنُُج
le) Kendi kavm ve ¡aşîretinden olmayan 
ya¡nî yabancı tâ™ifeden olan komşudur ki 
 ُهَو اْلَجاُر :ma¡nâsındandır; yukâlu [bu¡d] بُْعٌد
اْلُجنُُب َوُهَو َجاُرَك ِمْن َغْيِر َقْوِمَك
َبَناَبُة ve (cîm’in fethiyle) [el-cenâbet] اَءأ

َبُة َبنأ  vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [el-cenbet] اَءأ
ve fetehâtla lügattir) Yanda olan nesneye 
denir; ve minhu: ُك َويَُحرَّ َوَجْنَبَتاُه  ْالَْنِف   َجَناَبَتا 
َجْنَباُه  Ya¡nî burnu iki taraflı ihâta eden أَْي 
kanatlarıdır.

َبنََّبُة ُُ  ُمَعظََّمٌة) [el-mucennebet] اَءأ
[mu¡a@@amet] vezninde) ¡Askerin mukad-
demesine denir ki çarkacı ta¡bîr olunur; 
yukâlu: َمُة ُهُم اْلُمَجنََّبُة ِلْلَجْيِش أَِي اْلُمَقدَّ
َبَتاِن َبنِّ ُُ  tesniye ve) [el-mucennibetân] اَءأ
ism-i fâ¡il bünyesiyle) ¡Askerin sağ ve 
sol kollarına ıtlâk olunur, meymene ve 
meysere ma¡nâsına; yukâlu: ِاْحَدى ِفي   َكاَن 
َبَتْيِن َوُهُم اْلَمْيَمَنُة َواْلَمْيَسَرُة اْلُمَجنِّ
ve (fethateynle) [el-ceneb] اَءأَبَنُج

َنُج بأ َُ -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-mecneb] اَءأ
de) Bir nesneyi itip yanına doğru çekmek 
ma¡nâsınadır, yedek çekmek gibi; yukâlu: 
Ve َجَنَبُه َجْنًبا َوَمْجَنًبا ِاَذا َقاَدُه ِإَلى َجْنِبِه

 Davar kısmına (fethateynle) [ceneb] َجَنٌج
¡ârız olan aksaklık gibi yürüyüş hâletine 
denir ki yanlarını çekerek yan yan yürü-
mekten ¡ibârettir. Ba¡zen pek susuzluktan 
ve ba¡zen fütûrdan nâşî olur. Ve 

-Ziyâdesiyle susuzluktan deve [ceneb] َجَنٌج
nin öykeni yanına yapışmak ma¡nâsınadır. 
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bu at kısmında sıfat-ı medîhadır; yukâlu: 
َوَتْوِتيٌر اْنِحَناٌء  أَِي  َتْجِنيٌب  اْلَفَرِس  ِرْجِل   Ve bu ِفي 
ma¡nâda َتْجِنيٌب [tecnîb] َتْوِتيٌر [tevtîr] ve 
 gibi ismdir, gerçi fi’l-asl [temtîn] َتْمِتيٌن
masdardır.

ٌل) [et-tecennub] اَءتََّبنُُّج -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) ve

ِتَناُب -veznin [ifti¡âl] ِاْفِتَعاٌل) [el-ictinâb] اَإِلجأ
de) ve

َباَنَبُة ُُ ve [el-mucânebet] اَءأ

-Bunlar da bir nesne [et-tecânub] اَءتََّبانُُج
den yanlayıp ba¡îd olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَجنََّبُه َواْجَتَنَبُه َوَجاَنَبُه َوَتَجاَنَبُه أَْي َبُعَد َعْنُه
 (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-cenib] اَءأَبِنُج
Bedevî ve hayme-nişîn A¡râbdan şol kim-
sedir ki mihmân gelmek havfından nâşî 
yol ağızı olan semtten bir tarafa çekilip 
alargada ikâmet eder ola; yukâlu: َرُجٌل َجِنٌب 
أَْي َيَتَجنَُّب َقاِرَعَة الطَِّريِق َمَخاَفَة طُُروِق ْالَْضَياِف
َبَناَبُة  (cîm’in fethiyle) [el-cenâbet] اَءأ
İnzâl-i menî sebebiyle gusl farz ol-
mak ma¡nâsınadır ki bu¡d ma¡nâsından 
me™hûzdur, zîrâ kable’l-gusl kurubât-ı 
ilâhiyyeden ba¡îd olur. Lafz-ı merkûm 
ıtlâkât-ı şer¡iyyedendir; yukâlu: ُجُل  َجِنَب الرَّ
اِبِع َواْلَخاِمِس َوَجنَُب َجَناَبًة ِمَن اْلَباِب الرَّ
 َجَناَبٌة (zammeteynle) [el-cunub] اَءأُبنُُج
[cenâbetl]li olan kimseye denir. Müf-
redi ve tesniyesi ve cem¡i ve müzekker 
ve mü™ennesi berâberdir; yukâlu: َوُهَما  ُهَو 
ُجنٌُب َوِهَي   Zîrâ masdar mecrâsına cârî َوُهْم 
olan esmâdandır. Ve ¡inde’l-ba¡z sıfat ol-
makla mutasarrıf olup tesniyesinde ُجنَُباِن 
[cunubân] ve cem¡inde أَْجَناٌب [ecnâb] de-
nir. Lâkin mü™ennesinde hâ’yla ٌُجنَُبة [cunu-
bet] mesmû¡ değildir.

َناُب  (hemzenin kesriyle) [el-icnâb] اَإِلجأ

bîgâneye denir. Ve 

-Mukârenetinden ictinâb olu [cânib] َجاِنٌج
nan zelîl ve mahkûr kimseye denir. Ve iki 
art ayaklarının mâ-beyni meydânlı, satanı 
açık olan ata denir ki medîhasındandır.

َبُة َبنأ ) [el-cenbet] اَءأ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ
ve

ِبَناَبُة  (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-cinâbet] اَءأ
İsmlerdir, garîbliğe ve bîgâneliğe denir. 
Ve

َبٌة -Nâstan çekilip ¡uzlet eyleme [cenbet] َجنأ
ğe denir; yukâlu: ِمَن اْعِتَزاٍل  أَِي  َجْنَبٍة  ُذو   َرُجٌل 
 Ve nâhiye ma¡nâsınadır. Ve devenin النَّاِس
eyegü derisine denir ki ondan ¡ulbe düzü-
lür, içine süt sağılır. Ve şol hurde ağaçlara 
denir ki yaz mevsiminde tâzelenip yaprak-
lanır; ¡alâ-kavlin sebze ile şecer beyninde 
berzah olan nebâta denir. Ve

َبٌة  .Esâmî-i ricâldendir. Cenbe b [Cenbet] َجنأ
‰âri… zamân-ı hilâfet-i ~ıddî…-i Ekber’de 
iddi¡â-yı nübüvvet eden Secâ√ nâm ¡av-
retin mü™ezzini ismidir. Ve ¡Abdullâh b. 
Cenbe, imâm-ı nahv olan Muberred’in 
üstadıdır.

ِنيُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tecnîb] اَءتَّبأ
de) Bir nesneden yanlayıp ba¡îd olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعْنُه َبُعَد  ِاَذا  َتْجِنيًبا   َجنََّبُه 
Ve ba¡îd eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Ve sürüye erkek salıver َجنََّبُه ِإيَّاُه أَْي أَْبَعَدُه َعْنُه
memek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َجنََّب 
َوَغَنِمِه ِإِبِلِه  ِفي  اْلَفْحَل  يُْرِسِل  َلْم  -Ve bir kimse ِاَذا 
nin mevâşîlerinin sütü çekilip kesilmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْنَقَطَعْت ِاَذا  اْلَقْوُم   َجنََّب 
 Ve أَْلَبانُُهْم

ِنيٌج -İsm olur atın art ayakların [tecnîb] َتبأ
da olan tevtîr ve inhinâ™ hâletine denir ki 
ayaklarının sinirleri dik ve doğru olmayıp 
nev¡an mukavves olmaktan ¡ibârettir ve 
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َبَناَبُة -veznin [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-cenâbet] اَءأ
de) Şol nâkadır ki üzerinde sâhibine zâd u 
zahîre celb eylemek için zahîre pahasıyla 
zahîre-keş olan ehl-i kâfileye sipâriş ve 
teslîm oluna.

َنُج بأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-micneb] اَءأ
de) ve

َنُج بأ َُ -vez [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-mecneb] اَءأ
ninde) Çok şey™e denir, hayrdan ve gerek 
şerden olsun; tekûlu: ا  ِإنَّ ِعْنَدَنا َلَخْيًرا َمْجَنًبا َوَشرًّ
Ve َمْجَنًبا أَْي َكِثيًرا

َنٌج  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [micneb] ِمبأ
Perdeye ıtlâk olunur, ِسْتٌر [sitr] ma¡nâsına. 
Ve şol kapı tahtası tarzında nesneye denir 
ki bal sağan kimse orada sinip arının ko-
vanını oradan açıp siperlenerek bal sağar. 
Ve 

َنٌج  Arâzî-i ¡Acemin ¡Arab [micneb] ِمبأ
serhaddına müntehî olan nihâyetine denir. 
Ve kalkana denir, تُْرٌس [turs] ma¡nâsına. 
Ve bu ma¡nâda mîm’in zammıyla câ™izdir. 
Ve kürek ve sıyırkı ta¡bîr olunan âlete de-
nir ki demirden ve tahtadan dişsiz tarak 
şeklinde ve aşağısı yufka ve keskin olur, 
onunla tarlalarda ve bâgçelerde dolap ve 
havuzun yukarıları gibi yüksekçe yerlere 
toprak çekilir. 

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-cenûb] اَءأَبنُوُب
Şimâl mukâbili esen yele ki hâlen kıble 
yeli ta¡bîr olunur. Mehebbi ¢u†b-ı Cenûbî 
kurbünde kevkeb-i Süheyl matla¡ıyla 
¿üreyyâ matla¡ının aralığıdır; yukâlu: َهبَِّت 
ُه ِمْن َمْطِلِع ُسَهْيٍل َماَل َمَهبُّ  اْلَجنُوُب َوِهَي ِريٌح تَُخاِلُف الشَّ
ِإَلى َمْطِلِع الثَُّريَّا
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre 
cenb-i Ka¡be’den hübûbu bâ¡is-i tesmiye-
dir. Lâkin bu, şimâl tarafına nisbetle sahîh 
olur, mâverâ-i Ka¡be’de olan diyâra göre 

Ba¡îd eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْجَنَبُه 
أَْبَعَدُه  olup gusl iktizâ [cunub] ُجنٌُب Ve أَْي 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  أَْجَنَب الرَّ
أُْجِنَب َعَلى اْلِبَناِء ِلْلَمْفُعوِل :ve yukâlu ِاَذا َصاَر ُجنًُبا
َناُب ِتبأ -cu] ُجنٌُب Bu dahi [el-isticnâb] اَإِلاأ
nub] olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاْسَتْجَنَب 
ُجُل ِبَمْعَنى أَْجَنَب الرَّ
َبَناُب -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [el-cenâb] اَءأ
de) ِفَناٌء [finâ™] ma¡nâsınadır ki sarâyın ve 
hânenin çevresi ve avlusu ve binâdan hâlî 
olan yeri ve şehr ve kal¡anın yöresinden 
¡ibârettir; yukâlu: اْلِفَناِء أَِي  اْلَجَناِب   Ve َرْحٌب 
rahl ve menzil ma¡nâsınadır. Ve semt ve 
nâhiye ma¡nâsınadır. Ve bir dağın ismidir. 
Ve a¡lâm-ı ricâlden Mu√ammed b. ¡Alî b. 
¡İmrân el-Cenâbî, muhaddistir. Ve Ebû 
Cenâb et-Temîmî ve Ebû Cenâb el-¢a§§âb 
ve Ebû Cenâb b. Ebî ◊ayye ve Cenâb b. 
el-◊as√âs ve Cenâb b. Nis†âs ve Cenâb b. 
Mer&ed ve Cenâb b. İbrâhîm muhaddisler-
dir. Ve Cenâb b. Mes¡ûd ve Cenâb b. ¡Amr 
şu¡arâdandır. Ve

.Bir mevzi¡ adıdır [Cenâb] َجَناٌب

ُبَناُب  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-cunâb] اَءأ
Zâtü’l-cenb ¡illetine denir ki göğüs içre 
balık etlerinde yâhûd diyafragma dedik-
leri hicâb-ı hâcizde ya¡nî âlât-ı nefes ile 
gıdânın beynini ayıran perdelerde yâhûd 
göğüsün iç tarafında olan hicâbda olur bir 
ıssı şiştir.

ِبَناُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-cinâb] اَءأ
At yedeğe gelip yedilmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلِقَياِد أَْي َسِلُس  اْلِجَناِب  َطْوُع   Ya¡nî َفَرٌس 
yedilmesi âsân attır. Ve 

 Mücânebe ve mübâ¡ade [cinâb] ِجَناٌب
ma¡nâsınadır, niteki zikr olundu; ve min-
hu yukâlu: ُمَجاَنَبِة ِفي  أَْي  َقِبيٍح  ِجَناٍب  ِفي  َزْيٌد   َلجَّ 
أَْهِلِه
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Şol sehâba denir ki onu cenûb yeli ihdâs 
ve sevk eyleye.

َباُء  (vezninde [™a√râ§] َصْحَراُء) [™Cenbâ] َجنأ
Temîm bilâdında bir mevzi¡dir.

َبنَّاُب -veznin [kettân] َكتَّاٌن) [el-Cennâb] اَءأ
de) Esâmîdendir.

َبنَّاِب اءأ -el-»iyeva…î el [Ebu’l-Cennâb] أَبُو 
»ârezmî ki Necmu’l-Kubrâ ile mülakkab-
dır, kibâr-ı meşâyıhtandır.

ٌج  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Cuneyb] ُجَنيأ
Ebû Cumu¡a el-En§ârî ismidir; ¡alâ-kavlin 
bâ ile Cubeyb’dir, niteki zikr olundu. 

]ج ن ح ب[
ِبنأَحاُب  â-yı mühmele ile√) [el-cin√âb] اَءأ
 ,vezninde) Tıknaz gövdeli [sincâb] ِسْنَجاٌب
topaç bodura denir; yukâlu: َرُجٌل ِجْنَحاٌب أَْي 
ٌز َقِصيٌر ُمَلزَّ

]ج و ب[
ُب  cîm’in fethi ve vâv’ın) [el-cevb] اَءأَبوأ
sükûnuyla) Yırtmak, hark ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َخَرَقُه ِاَذا  َجْوًبا  َيُجوبُُه   Ve kesmek َجاَبُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَطَعُه ِاَذا   Asl-ı َجاَبُه 
terkîb bu ma¡nâya mevzû¡dur. Ve büyük 
kovaya َجْوٌب [cevb] denir, delv-i ¡azîme 
ma¡nâsına. Ve hatunların ferâcelerine 
denir. Ve kalkana denir. Ve ocağa denir, 
kânûn gibi. Ve 

ٌب  Bir recül ismidir. Ve bir [Cevb] َجوأ
mevzi¡ adıdır. Ve

ٌب  Kat¡-ı mesâfe eylemek [cevb] َجوأ
ma¡nâsına müsta¡meldir; tekûlu: ُجْبُت 
َقَطْعَتَها ِاَذا   Ve gömleğe yaka açmak ْالَْرَض 
ma¡nâsınadır, niteki yâ™îden dahi gelir; 
tekûlu: َلُه َعِمْلَت  أَْي  َوأَِجيُبُه  أَُجوبُُه  اْلَقِميَص   ُجْبُت 
 َجْيًبا
ِتَياُب -vez [ifti¡âl] ِاْفِتَعاٌل) [el-ictiyâb] اَإِلجأ

mütemeşşî olmaz. Ve َجنُوٌب [cenûb] lafzı-
nın cem¡i َجَناِئُب [cenâ™ib] gelir. 

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-cunûb] اَءأُبنُوُب
Cenûb yeli esmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
يُح ُجنُوًبا ِاَذا َهبَّْت َجنُوًبا  ُجِنُبوا :ve yukâlu َجِنَبِت الّرِ
 :ve yukâlu َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِاَذا أََصاَبْتُهُم اْلَجنُوُب
أَْجَنُبوا أَْي َدَخُلوا ِفي اْلَجنُوِب
 Bir (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [Cenûb] َجنُوُب
hatun adıdır. 

َبَناَباُء  cîm’in fethi ve medd) [™el-cenâbâ] اَءأ
ile) ve

ُبَناَبي -vez [sumânâ] ُسَماَني) [el-cunâbâ] اَءأ
ninde) Sıbyân la¡iblerinden bir gûne la¡ib 
adıdır. 

 Bir niçe bilâda ıtlâk [el-Cevânib] اَءأَبَواِنُج
olunur.

ٌب ٌر) [Cunneb] ُجنَّ  (vezninde [ubber…] ُقبَّ
Ba§ra kazâsında bir nâhiyedir.

ُبَنَبُة  ُهَمَزةٌ cîm’in zammıyla) [el-cunebet] اَءأ
[humezet] vezninde) Dâ™imâ kendiden 
ictinâb olunacak şey™e denir.

Şârih der ki işbu ُفَعَلٌة [fu¡alet] vezni ki 
fâ’nın zammı ve ¡ayn’ın fethiyledir, 
mübâlaga-i fâ¡il ma¡nâsına mevzû¡dur ve 
¡ayn’ın sükûnuyla mef¡ûl ma¡nâsınadır. 
Ve nâdiren ehadühümâ, âher ma¡nâsına 
müsta¡meldir. İşbu ُجَنَبٌة [cunebet] mâddesi 
ki vezn-i evveldendir, mü™ellifin tefsîrine 
göre gerçi ma¡nâ-yı mef¡ûldür, lâkin gûyâ 
ki nâsı kendiden ictinâb ve ib¡âd eylemek-
le ma¡nâ-yı fâ¡ile râci¡dir.

 cîm’in fethi ve nûn’un) [Cennâbet] َجنَّاَبُة
teşdîdiyle) Fârs sâhilinde »ârek hısnına 
mukâbil bir beldedir ki ¢arâmi†a tâ™ifesi 
oradan neş™et eylediler ve muhaddisînden 
¡Alî b. ¡Abdulvâ√id el-Cennâbî oradandır.

نُوَبُة بأ َُ  (mîm’in fethiyle) [el-mecnûbet] اَءأ
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 Bunlar masdar değil iken masdar َوِجيَبًة
mevzi¡ine vaz¡ olunur. Ve Durre’de َجاَبٌة 
[câbet] ism-i masdardır ve ِإَجاَبٌة [icâbet] 
masdar olduğu tasrîh-kerdedir. Ve Musta…
§â’da mesel-i mezbûr bu resme mastûrdur 
ki Suheyl b. ¡Amr kendi oğlu Enes ile gider 
iken nâgâh A«nes-i ¿a…afî’ye müsâdefe 
ettiler. A«nes, hâl ve hâtır istifsârından 
sonra Suheyl’e: “İşbu ma¡iyyetinde olan 
gulâm kimdir?” diye su™âl eyledikte o dahi 
oğlu olduğunu ifâde eyledi. Pes A«nes, 
Enes’e teveccüh edip اْبِني َيا  َك  أُمُّ  Ya¡nî أَْيَن 
“Oğlum kasd ve ¡azîmetin ne semtedir?” 
dedi. Enes, “umm” kelimesini “kasd” 
ma¡nâsına almayıp “vâlide” ma¡nâsına 
fehm eylemekle: “Vâlidem, ◊an@ala’nın 
hânesine un öğütmeğe gitti” diye cevâb 
vermekle Suheyl: ”أََساَء َسْمًعا َفأََساَء َجاَبًة“ de-
yip ba¡dehu darb-ı mesel olmuştur. Ya¡nî 
“Yanlış dinledi ve yanlış cevâb verdi.” 
Madrab-ı mesel ma¡lûmdur. İntehâ.

َبُة  (vezninde [nevbet] َنْوَبٌة) [el-cevbet] اَءأَبوأ
Çukura denir, ٌُحْفَرة [√ufret] ma¡nâsına. Ve 
toprağı dürüşt ve muhkem yer aralığın-
da vâki¡ düz ve mülâyim mekâna denir. 
Ve büyût aralığında olan açık yere denir 
yâhûd iki arz aralığında olan düz ve açık 
ve yassı meydâna denir. Cem¡i ُجَوٌب [cu-
veb] gelir ُصَرٌد [§urad] vezninde şüzûz 
üzere.

َوُب َجأ  (vezninde [a…reb] أَْقَرُب) [el-ecveb] اَألأ
Ef¡al-i tafdîldir; ve minhu’l-hadîs: ًأَنَّ َرُجال“ 
 َقاَل َيا َرُسوَل اهلِل أَيُّ اللَّْيِل أَْجَوُب َدْعَوًة َفَقاَل َجْوُف اللَّْيِل
ْيِر َعَلى ا ِمْن ُجْبُت ْالَْرَض ِاَذا َقَطْعَتَها ِبالسَّ  اْلَغاِبِر” َفِإنَُّه ِإمَّ
ِمْن ِإنَُّه  أَْو  َجاَبِة  اْلِ َمَظاّنِ  ِإَلى  َوأَْنَفَذ  َدْعَوًة  أَْمَضى   َمْعَنى 
َلَواِقَح﴾ َياَح  الّرِ ﴿َوأَْرَسْلَنا  ِلَفاِرَهٍة  أَْعَطى   Ya¡nî َباِب 
hadîs-i merkûmda أَْجَوُب [ecveb] kelime-
si yâ kat¡-ı mesâfe ma¡nâsına olan َجْوٌب 
[cevb]den me™hûz ef¡aldir kıyâs üzere. 

ninde) Bu dahi yırtmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َخَرَقُه أَْي   Ve gömlek giymek ِاْجَتاَبُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلِبَسُه ِاَذا  اْلَقِميَص   ِاْجَتاَب 
Ve kuyu kazmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِاْجَتاَب اْلِبْئَر ِاَذا اْحَتَفَرَها
َوُب بأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-micveb] اَءأ
de) Kalkana denir.

-vez [avâb§] َصَواٌب) [el-cevâb] اَءأَبَواُب
ninde) İsmdir, sâ™ilin sorduğu mâddeye 
mukâbele ve iskât eylediği kelâma de-
nir, Fârisîde pâsüh derler. Ve bu, kat¡ 
ma¡nâsından me™hûzdur.

َجاُب ِ ve [el-icâb] اَإلأ

َجاَبُة ِ ve (hemzelerin kesriyle) [el-icâbet] اَإلأ

َباَبُة ve (vezninde [â¡at†] َطاَعٌة) [el-câbet] اَءأ

ُبوَبُة َُ -vez [me&ûbet] َمثُوَبٌة) [el-mecûbet] اَءأ
ninde) ve

ِبيَبُة -Cüm (cîm’in kesriyle) [el-cîbet] اَءأ
lesi َجَواٌب [cevâb] ma¡nâsınadır. Ve bun-
lar da ِاَجاٌب [icâb] ve ِاَجاَبٌة [icâbet] ve 
 ,ki masdar-ı mîmîdir [mecûbet] َمُجوَبٌة
ef¡âlden masdarlardır, sâ™ile cevâb vermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعْنُه َوأََجاَب   Ve أََجاَبُه 
 [cevâb] َجَواٌب ,[cîbet] ِجيَبٌة ve [câbet] َجاَبٌة
gibi ismlerdir, ke-mâ se-yuzkeru; ve 
minhu’l-emsâlu: ”أََساَء َسْمًعا َفأََساَء َجاَبًة“
Ba¡zı mahalde sülâsî olarak َسْمًعا  َساَء 
¡unvânında mersûm olmakla mü™ellif onu 
nefy eylemiştir. Kaldı ki mü™ellif işbu 
 ve ehavâtını [câbet] َجاَبٌة ve [icâbet] ِإَجاَبٌة
teşvîş eylemiştir. Ümmehât-ı sâ™irede 
-if¡âlden mas [icâbet] ِإَجاَبٌة ve [icâb] ِإَجاٌب
dar ve َجاَبٌة [câbet] ve ِجيَبٌة [cîbet] ism-i 
masdar olmak üzere mersûmdur. Hattâ 
Meydânî Mecma¡ında mesel-i mezbûr 
zımnında dedi ki َجاَبٌة [câbet] ِإَجاَبٌة [icâbet] 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََجاَب ِإَجاَبًة َوَجاَبًة َوَجَواًبا 
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َرى َأ ُِ اء الِمْدَرى [câbetu’l-midrâ] َجاَبُة   َجْأَبُة 
[ce™betu’l-midrâ] ma¡nâsınadır, ya¡nî 
mehmûzü’l-¡ayn olan ٌَجْأَبة [ce™bet] lafzında 
lügattir ki boynuzu belirmiş âhûya denir.

ِبَياُب -veznin [infi¡âl] ِاْنِفَعاٌل) [el-inciyâb] اَإِلنأ
de) Nâka sütü sağılırken boynunu uzatıp 
râm olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاْنَجاَبِت 
ْت ُعنَُقَها ِلْلَحْلِب النَّاَقُة ِاَذا َمدَّ
َواُب ِتبأ ve [el-isticvâb] اَإِلاأ

ِتَباَبُة  ,Cevâb vermek [el-isticâbet] اَإِلاأ
 ِاْسَتْجَوَبُه :ma¡nâsınadır; yukâlu [icâbet] ِإَجاَبٌة
َواْسَتَجاَبُه َواْسَتَجاَب َلُه أَْي أََجاَبُه
-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tecâvub] اَءتََّباُوُب
de) Cevâblaşmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَجاَوبُوا أَْي َجاَوَب َبْعُضُهْم َبْعًضا
َباَبَتاِن .İki mevzi¡dir [el-Câbetân] اَءأ

 †Bir recül adıdır. Ve Vâsi [Câbân] َجاَباُن
kazâsında bir karyedir. Ve Yemen’de bir 
eyâlet adıdır.

 (vezninde [tekûlu] َتُقوُل) [tecûbu] َتُبوُب
◊imyer kabâ™ilinden bir kabîledir.

-vez [tu§îbu] تُِصيُب) [Tucîbu] تُِبيُج
ninde) İbn Kinde’dir ki ismiyle Kin-
de kabîlesinden bir batn müsemmâdır. 
Mü¡ellif bunları ِتَجاُب [ticâb] mâddesinde 
dahi zikr eylemiştir. Ve

 evbân b. Suleym nâm¿ [Tucîbu] تُِبيُج
kimsenin kızı ismidir.

ُج َبيأ -Ya (vezninde [πayb] َغْيٌب) [el-ceyb] اَءأ
kaya denir, girîbân ma¡nâsına. Ve masdar 
olur, libâsa yaka açmak ma¡nâsına; tekûlu: 
ْرُت َجْيَبُه ُجْبُت اْلَقِميَص أَُجوبُُه َجْوًبا َوأَِجيُبُه َجْيًبا أَْي َقوَّ
ِويُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tecvîb] اَءتَّبأ
Bu dahi َجْيٌب [ceyb] ma¡nâsınadır; tekûlu: 
ْبُت اْلَقِميَص أَْي َعِمْلُت َلُه َجْيًبا َجوَّ
َبُة َبوَّ ُُ  ُمَعظََّمٌة) [el-mucevvebet] اَءأ
[mu¡a@@amet] vezninde) Şol yere denir 

Bu sûrette hâsıl-ı ma¡nâ “Ayâ hangi gece 
cevfinde ¡arz-ı dergâh-ı ilâhî kılınan du¡â 
mevki¡-i kabûle îkâ¡ ve mazinne-i icâbete 
iblâg ve infâz bâbında sâ™ir gecelere nis-
betle şedîdü’t-te™sîr?” demek olur yâhûd 
ِلَفاِرَهٍة  ِإْعَطاٌء kelimesi أَْعَطى kavlinde أَْعَطى 
[i¡†â™] lafzından şüzûz üzere ef¡al olduğu 
gibi, bu dahi ٌِإَجاَبة [icâbet]ten tasarruf olun-
muştur ki أَْسَرُع ِفي ْاِلَجاَبِة demek olur. Ve bu 
gûne mezîdden ef¡al tasarrufu Sîbeveyhi 
¡indinde makîsdir, niteki ta¡accüb dahi 
tasarruf olunur; yukâlu: َراِهِم ِللدَّ أَْعَطاُهْم   َما 
ِلْلَمْعُروِف َياَح Kezâlik َوأَْوالَُهْم  الّرِ  ﴿َوأَْرَسْلَنا 
 [√levâ…i] َلَواِقَح ¡kerîmesinde vâki َلَواِقَح﴾
ki الَِقٌح [lâ…i√]in cem¡idir, َحَواِمُل [√avâmil] 
ma¡nâsınadır. Rîh kendi hâmil-i mâ™ ol-
mayıp belki sehâba ُمْلِقٌح [mul…i√] olmakla 
muf¡il ma¡nâsı irâde olunmağın bu dahi o 
kabîlden olur.

Şârih der ki ُمْلِقَحاٌت [mul√i…ât]a َلَواِقُح [levâ…
i√] ıtlâkı yâ isnâd-ı mecâzî kabîlindendir 
yâhûd hakîkat olur ki ism-i fâ¡il-i nesebî 
olur, الَِبٌن [lâbin] ve ٌَتاِمر [tâmir] gibi, َِذاُت الّلَِقاح 
[≠âtu’l-li…â√] demek olur yâhûd mecâz 
fi’l-müfred olur sebebiyet i¡tibârıyla, zîrâ 
lakh-ı riyâh ilkâha sebebdir yâhûd “mâ-
kâne” i¡tibârıyladır yâhûd hazf-ı zevâ™id 
kabîlindendir; kemâ-yukâlu: أَْبَقَل َفُهَو َباِقٌل ve 
 Ve Zema«şerî’nin beyânına أَْعَشَب َفُهَو َعاِشٌب
göre mâdde-i merkûme gûyâ ki takdîren 
ْعَوُة الدَّ  mâddesinden mutasarrıftır ki َجاَبِت 
bâb-ı hâmistendir, َطاَلْت [†âlet] gibi. Pes 
ْعَوُة ُمْسَتَجاَبًة .ma¡nâsına olur. İntehâ َصاَرِت الدَّ

-vez [cevânib] َجَواِنُب) [el-cevâ™ib] اَءأَبَواِئُج
ninde) Nev-zuhûr ahbâr ve havâdise ıtlâk 
olunur, ahbâr-ı târi™e ma¡nâsına; ve yukâlu: 
 Bilâd ve diyârıَهْل ِمْن َجاِئَبِة َخَبٍر أَْي َطِريَفٍة َخاِرَقٍة
kat¡ edip geldiği için ıtlâk olunmuştur.
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أَِمينُُهَما َيْعِني  ْدِر  ْالَْرِض Ve َوالصَّ -ceybu’l] َجْيُب 
ar∂] derler, ْالَْرِض  [∂med«alu’l-ar] َمْدَخُل 
ma¡nâsına. Ve ◊amza b. ◊useyn el-
Ceyyâb ki اٌد  ,veznindedir [şeddâd] َشدَّ
muhaddisîndendir ve Mu√ammed b. 
Mucîb el-Kûfî muhaddistir.

ki ba¡zına yağmur isâbet edip ve ba¡zına 
isâbet eylememiş ola; yukâlu: َبٌة ِاَذا  أَْرٌض ُمَجوَّ
أََصاَب اْلَمَطُر َبْعَضَها
ِن َعيأ اءأ  Arslana [el-câ™ibu’l-¡ayni] اَءأَباِئُج 
ıtlâk olunur.

اٌب  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [Cevvâb] َجوَّ
Mâlik b. Ka¡b’ın lakabıdır.

 (vezninde [ûfân†] طُوَفاٌن) [Cûbân] ُجوَباُن
Merv nâm belde kazâsında bir karyedir, 
Gûbân mu¡arrebidir.

]ج ه ب[
ُج  cîm’in fethi ve hâ’nın) [el-cehb] اَءأَببأ
sükûnuyla) Çirkîn ve zişt ve sakîl yüze 
denir; yukâlu: َلُه َوْجٌه َجْهٌب أَْي َسِمٌج َثِقيٌل
َبُج بأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-micheb] اَءأ
de) Bî-hayâ olan kimseye denir.

 (vezninde [cânib] َجاِنٌب) [el-câhib] اَءأَباِهُج
Âşikâre ma¡nâsınadır; َجاِهي [câhî] gibi; 
yukâlu: أََتاُه َجاِهًبا َوَجاِهًيا أَْي َعالَِنَيًة

]ج ي ب[
 uds ve¢ (vezninde [zîb] ِزيٌب) [Cîb] ِجيٌج
Nâbulus arasında iki hisâr adıdır.

ُج َبيأ -Ya (vezninde [ayb¡] َعْيٌب) [el-ceyb] اَءأ
kaya denir, girîbân ma¡nâsına; cem¡i ُجُيوٌب 
[cuyûb] gelir. İnde’l-ba¡z bunun mevzi¡-i 
zikri bu makâmdır, َجْوٌب [cevb] mâddesi 
değildir. Şârih der ki hâlen libâsın yanla-
rında ceyb ıtlâk olunan yerler ki libâs kese-
si menzilindedir, bu lügat-ı ¡âmmiyyedir, 
yakaya teşbîhle ıtlâk olunmuştur. Ve

ٌج  ;Yaka açmak ma¡nâsınadır [ceyb] َجيأ
tekûlu: َكأَُجوبُُه أَِجيُبُه  اْلَقِميَص   Mü™ellif ُجْبُت 
bunu َجْوٌب [cevb] zeylinde dahi zikr eyle-
miştir. Ve

ٌج  Sadr ve kalb ma¡nâsına isti¡mâl [ceyb] َجيأ
olunur; yukâlu: اْلَقْلِب أَِي  اْلَجْيِب  َناِصُح   ُهَو 
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ٌة َوُحَباٌب أَْي ِوَداٌد  Ve َوِحَباٌب َوِحبٌّ َوَمَحبَّ

 (â’nın zammı ve kesriyle√) [ubb√] ُحبٌّ
Masdar olur, sevmek ma¡nâsına; tekûlu: 
ا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ا َوِحبًّ ُه ُحبًّ  ,Ve bu şâzdır َحَبْبُتُه أَِحبُّ
zîrâ muzâ¡af müte¡addî bâb-ı sânîden 
vârid olmaz. 

Mü™ellif Ba§â™ir’de bu resme tahkîk ey-
lemiştir ki ma¡lûm ola ki işbu ٌُّحب [√ubb] 
mâddesi lügatte beş ma¡nâ üzere dâ™irdir: 
1. Safâ™ ve beyâz mâna¡nâsıdır; fe-li-hâzâ 
ْالَْسَناِن ُة   derler, beyâz ve nadâretine َحبَّ
binâ™en. 2. ¡Uluvv ve zuhûr ma¡nâsıdır, 
 o cihettendir. 3. Lüzûm ve sübûtُحَباُب اْلَماِء
ma¡nâsıdır; ve minhu: ِاَذا َوأََحبَّ  اْلَبِعيُر   َحبَّ 
4 َيُقْم  َفَلْم   ;Hulûs ve lübâb ma¡nâsıdır .َبَرَك 
ve minhu: َوَداِخُلُه ُه  لُبُّ أَْي  اْلَقْلِب  ُة   ve minhu َحبَّ
eydan: ُة ْيِء َوَمادَّ ُة ِلَواِحِد اْلُحُبوِب ِإْذ ِهَي أَْصُل الشَّ  اَْلَحبَّ
-Hıfz ve imsâk ma¡nâsıdır; ve min .ِقَواِمِه 5
hu: َويُْمِسُكُه اْلَماُء  ِفيِه  يُْحَفُظ  الَِّذي  ِلْلِوَعاِء  اْلَماِء   َحبُّ 
أَْيًضا الثُُّبوِت  َمْعَنى   Pes emr-i zâhirdir ki َوِفيِه 
işbu ma¡ânî-i hamse muhabbet ve vidâdın 
levâzımındandır, zîrâ safâ-ı meveddet ve 
irâde-i kalb ve ta¡alluk-ı derûnun mahbûb 
tarafına kemâl üzere ¡ulüvv ü zuhûru ve 
sübût u lüzûmu ve muhibbin lübb-i kal-
bi mahbûba ihâle olunması ve derûnda 
¡alâkasının mahfûz olması bâb-ı mu-
habbette derkârdır. Bu vechile husûs-ı 
muhabbette ma¡ânî-i hamse-i merkûme 
bi’l-cümle mütehakkak olmuştur. Pes bu 
ma¡nâları câmi¡ olan mefhûma dâll ol-
mak için eczâsına ٌُّحب [√ubb] mâddesini 
vaz¡ eylediler ki aksâ-yı hulktan olan √â™ 
harfiyle şefevî olan bâ™ harfinden mü-
rekkep olmakla gûyâ ki muhibbin ibtidâ™ 
ve intihâ-i hâlü şânı serâser mahbûbuna 
münhasır olup miyânede eşyâ-yı sâ™irenin 
tehallülü olmadığını telmîh ve iş¡âra 

FASLU’L-◊Â™İ’L-MÜHMELE 
)َفْصُل اْلَحاِء اْلُمْهَمَلِة(

]ح أ ب[
أَُب -veznin [kevkeb] َكْوَكٌب) [el-√av™eb] اءأَحوأ
de) Vâsi¡ dereye denir. Ve vâsi¡ kovaya 
denir. Ve kavata gibi büyük ve içi çukur 
davar tırnağına denir. Ve suvata ve çeş-
meye ve ayazmaya denir ki ondan devâbb 
ve mevâşî sulanır. Yâhûd bir mahsûs çeş-
menin ismidir. Ve Ba§ra kurbünde bir 
mevzi¡ adıdır. 

Şârih der ki işbu mevzi¡ Mekke ile Ba§ra 
beyninde vâki¡ menzil olacaktır ki Ce-
mel vaka¡sında Hazret-i ¡Â™işe oraya 
nüzûl ve kilâbları nebh eyledi. Ve ba¡zılar 
bunu َسَحاٌب [se√âb] vezninde ve bazılar 
 .vezninde takyîd eylediler [sukker] ُسكٌَّر
Resûl-i ekrem sallallâhu ¡aleyhi ve sellem 
hazretleri bir gün ezvâc-ı mutahhereye 
اْلَحْوأَِب” ِكالَُب  َتْنَبُحَها   ,buyurmalarıyla “أَيَُّتُكنَّ 
neb√-i kilâb ona işârettir. Ve Kelb b. Veb-
re nâm kimsenin kızı ismidir.

أََبُة  Pek büyük (hâ’yla) [el-√av™ebet] اَءأَحوأ
kutuya ve susağa ve pek büyük kovaya 
denir. 

]ح ب ب[
 â’nın zammı ve bâ’nın√) [el-√ubb] اَءأُحجُّ

teşdîdiyle) Dostluk, sevgi ma¡nâsına ism-
dir, ِوَداٌد [vidâd] gibi.

ِحَباُب ve [el-√ibâb] اَءأ

ve (â’ların kesriyle√) [el-√ibb] اَءأِحجُّ

ُة َحبَّ َُ  mîm’in ve √â’nın) [el-ma√abbet] اَءأ
fethiyle) ve

ُحَباُب  ُحبٌّ (â’nın zammıyla√) [el-√ubâb] اَءأ
[√ubb] ma¡nâsınadır; yukâlu: ٌُّحب  َبْيَنُهَما 



ُطَباٌب 333BÂBU’L-BÂ™

mufâ¡ale bâbından masdar olur, sevişmek 
ma¡nâsına; tekûlu: َحاَبْبُتُه ِحَباًبا

 Sevgi ve (â’nın kesriyle√) [el-√ibb] اَءأِحجُّ
muhabbet ma¡nâsınadır ki zikr olundu. Ve 
mahbûb ma¡nâsınadır. Mü™ennesi ٌِحبَّة [√ib-
bet]tir hâ’yla. Cem¡i أَْحَباٌب [a√bâb] gelir ve 
اٌن  gelir √â’nın kesri ve bâ’nın [ibbân√] ِحبَّ
teşdîdiyle ve ُحُبوٌب [√ubûb] gelir √â’nın 
zammıyla ve َحَبَبٌة [√abebet] gelir fetehâtla 
ve ٌُّحب [√ubb] gelir √â’nın zammıyla ned-
ret üzere, ¡alâ-kavlin bu ism-i cem¡dir. Ve 

 ;Sevici, muhib ma¡nâsınadır [ibb√] ِطجد
tekûlu: ُهَو ِحّبِي أَْي َمْحُبوِبي Ve tekûlu: ُه أَْي  أََنا ِحبُّ
ُه  .Ve bir habbeden olan küpeye denir ُمِحبُّ

Şârih der ki A§ma¡î’den menkûldür ki 
Cendel b. ¡Ubeyd er-Râ¡î’den işbu: 

َتِبيُت اْلَحيَُّة النَّْضَناُض ِمْنــُه
َراَرا َمَكاَن اْلِحّبِ َتْسَتِمُع السَّ

beytinde vâki¡ ٌِّحب [√ibb] lafzının 
ma¡nâsından su™âl eyledim. “Habbe-i 
vâhideden olan küpedir” diye cevâb ver-
miştir.” İntehâ.

ُحَباُب  (â’nın zammıyla√) [el-√ubâb] اَءأ
Muhabbet ma¡nâsınadır ki zikr olun-
du. Ve mahbûb ma¡nâsınadır. Ve yılana 
denir, ٌة -gibi. Ve Benû Su [ayyet√] َحيَّ
leym kabîlesinden bir cemâ¡at adıdır. Ve 
Ensâr’dan bir zât ismidir. Ve ◊ubâb b. 
el-Mun≠ir ve ◊ubâb b. ¢ay@î ve ◊ubâb 
b. Zeyd ve ◊ubâb b. Cez™ ve ◊ubâb b. 
Cubeyr ve ◊ubâb b. ¡Umeyr ve ◊ubâb b. 
¡Abdullâh ashâbdandır. Ve

 lafzından [ubâbet√] ُحَباَبٌة [ubâb√] ُطَباٌب
cem¡-i cinsi olur ki su böceklerinden bir 
siyâh böcek adıdır, kurbağa yavrusu de-
dikleridir. Ve

.İsm-i şeytândır [ubâb◊] ُطَباٌب

mebnîdir. Asl muhabbetin dahi şânı böy-
lece olmak lâzımdır. Pes bundan noksân 
olur ise ona muhabbet ıtlâkı sahîh ve revâ 
değildir. İntehâ. 

Ve ¡Arablar ta¡accüb makâmında َحبَّ ِبُفالٍَن 
derler, ُه أََحبَّ  ma¡nâsına, ya¡nî “Ne ¡aceb َما 
mahbûb oldu!” 

Şârih der ki bunun aslı َحُبَب idi َكُرَم [keru-
me] vezninde ba¡de’l-iskân idgâm olundu; 
ve tekûlu: َلُه َحِبيًبا  ِصْرُت  أَْي  ِإَلْيِه   Ya¡nî َحُبْبُت 
“Ben ona sevgili mahbûb oldum.” Ve bu-
nun bâb-ı hâmisten olarak muza¡afta َشُرْرُت 
ve َلُبْبُت kelimelerinden gayrı nazîri yoktur. 
Ve

-Bir nesneyi bir kimseye sev [ubb√] ُطجد
dirmek ve sevgili kılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه ا أَْي َجَعَلِني أُِحبُّ ْيَء ُحبًّ Ve َحبَّ ِإَليَّ َهَذا الشَّ

ةٌ ,Destîye denir [ubb√] ُطجد  [cerret] َجرَّ
ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin iri ve büyük destîye 
denir ki küp olacaktır yâhûd şol oturağa 
denir ki dört dâne tahtadan tertîb edip or-
tası delik olmakla ona iki kulplu büyük 
destî oturturlar. ¡Arabların َوَكَراَمًة ا  -kavl ُحبًّ
leri buna mebnîdir ki ٌُّحب [√ubb] küpe 
ve َكَراَمٌة [kerâmet] küpün kapağına de-
nir, lâkin sahîh olan ِإْكَراًما َوأُْكِرُمَك  ا  ُحبًّ  أُِحبَُّك 
te™vîlindedir. Ve ٌُّحب [√ubb] kelimesinin 
cem¡i أَْحَباٌب [a√bâb] gelir ve َحَبَبٌة [√abebet] 
fetehâtla ve ِحَباٌب [√ibâb] gelir √â’nın kes-
riyle. Ve

 ;Durmak, vukûf ma¡nâsınadır [ubb√] ُطجد
yukâlu: َوَقَف ِاَذا  ُجُل  الرَّ  Ve ta¡ab çekip َحبَّ 
rencîde olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َُّحب 
َزْيٌد َعَلى اْلَمْجُهوِل ِاَذا أُْتِعَب
ِحَباُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-√ibâb] اَءأ
Sevgiye denir, niteki zikr olundu. Ve 

 Esâmî-i ricâldendir. Ve [ibâb◊] ِطَباٌب
bir habbeden olan küpeye denir. Ve 
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Ve

 Otuz beş (harf-i ta¡rîfsiz) [abîb◊] َطِبيٌج
nefer sahâbî ismidir. ◊abîb b. Eslem ve 
◊abîb b. el-Esved gibi. Ve muhaddisînden 
bir cemâ¡at adıdır.

ُة ُحبَّ  (â’nın zammıyla√) [el-√ubbet] اَءأ
Mahbûb ma¡nâsınadır, ٌِّحب [√ibb] ve ُحَباٌب 
[√ubâb] gibi. Ve şol nesneye denir ki onun 
sana verilmesini yâhûd kendi mâl ve mül-
kün olmasını sevip hoşlanır olasın. Ve 

ٌة  Muhabbet ma¡nâsınadır. Ve [ubbet√] ُطبَّ
üzüm çekirdeğine denir, tahfîfle ٌُحَبة [√ubet] 
dahi denir. Ve habîbe ma¡nâsınadır. Cem¡i 
.vezninde [urad§] ُصَرٌد gelir [ubeb√] ُحَبٌب

 musaggaren yâ-yı) [ubeyyib◊] ُطَبّيٌِج
müşeddede ile) Esâmîdendir: ◊ubeyyib 
b. ◊abîb ki ◊amza ez-Zeyyât el-Mu…
rî birâderidir. Ve ◊ubeyyib b. ◊acr ve 
◊ubeyyib b. ¡Alî muhaddisîndendir. Ve 
-ubeyb b. en◊ (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر)
Nu¡mân tâbi¡îndendir ve bu, ◊ubeyb 
b. Nu¡mân Esedî’nin gayrıdır. Evvel-
ki Hazret-i Enes’ten, ikinci, »uraym b. 
Fâtik’ten rivâyet-i hadîs eylemiştir.

َذا -â’nın ve bâ-yı müşedde√) [abbe≠â√] َطبَّ
denin fethiyle) “Hoşâ ve ne güzel ve ne 
mutlu ve ne muhabbet olunacak nesnedir” 
demektir; yukâlu: َحِبيٌب ُهَو  أَْي  ْالَْمُر  َذا   Ve َحبَّ
bu, ef¡âl-i medhdendir, ِنْعَم [ni¡me] gibi. 
Fi’l-asl ََّحب [√abbe] fi¡l-i mâzîdir, aslı َحُبَب 
[√abube]dir َكُرَم [kerume] vezninde, َصاَر 
 kelimesi [â≠] َذا ma¡nâsınadır. Ve َمْحُبوًبا
fâ¡ilidir ki esmâ-i işâretten bir ism-i müb-
hemdir. Mecmû¡u ism-i vâhid menziline 
tenzîl olunup mahallen ibtidâ™iyyet üzere 
ve mâ-ba¡di haberiyyet üzere merfû¡lardır. 
Mâ-ba¡di, َذا [≠â] kelimesinden bedel ola-
maz, zîrâ zikr olunduğu üzere ََّحب [√abbe] 

َباُب  (hemzenin kesriyle) [el-i√bâb] اإِلطأ
Muhabbet eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِقَياٍس َغْيِر  َعَلى  َمْحُبوٌب  َوَذاَك  ُمِحبٌّ  َفُهَو  ِإْحَباًبا  ُه   أََحبَّ
َوأََحْبُتُه أَْحَبْبُتُه  َوَتُقوُل  َناِدٌر  َقِليٌل  َوُهَو  ِباْلَفْتِح   َوُمَحبٌّ 
Ve ِبَحْذِف اْلَباِء الثَّاِنَيِة

َباٌب ٌِطأ  [i√bâb] Deve harûn olduğundan 
çöküp yürümekten imtinâ eylemek, ¡alâ-
kavlin vücûduna şikestlik ¡ârız olup yâhûd 
bir maraz u ¡illet isâbet eylemekle harekete 
bî-mecâl olup çöküp kalmak ma¡nâsınadır, 
tâ ki ifâkat bulup yâhûd helâk olunca ka-
dar; yukâlu: أََصاَبُه أَْو  َيثُْر  َفَلْم  َبَرَك  ِاَذا  اْلَبِعيُر   أََحبَّ 
Ve َكْسٌر أَْو َمَرٌض َفَلْم َيْبَرْح َمَكاَنُه َحتَّى َيْبَرأَ أَْو َيُموَت

َباٌب ٌِطأ  [i√bâb] Hasta sağalıp ifâkat bulmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمْن َبَرأَ  ِاَذا  ُفالٌَن   أََحبَّ 
 ;Ve ekin dâne tutmak ma¡nâsınadır َمَرِضِه
yukâlu: ٍْرُع ِاَذاَصاَر َذا َحّب أََحبَّ الزَّ
َباُب ِتحأ  Dost edinmek [el-isti√bâb] اإِلاأ
ma¡nâsınadır; tekûlu: َواْسَتْحَبْبُتُه َوأَْحَبْبُتُه   َحَبْبُتُه 
Şârih der ki ِاْسِتْحَباٌب [isti√bâb] müste-
hab olmak ma¡nâsına da gelir, ِاْسِتْحَساٌن 
[isti√sân] müstahsen olmak ma¡nâsına 
geldiği gibi. Ve

َباٌب ِتحأ -Mevâşînin işkenbe [isti√bâb] ِااأ
lerinde su hayli müddet ifrâg olunmayıp 
öylece durmakla susuzluğa tahammülleri 
mümtedd olmak ma¡nâsınadır. Ve bu hâlet, 
menâzil-i Kamer’den Tarfe ve Cebhe’nin 
iltikâsı ve Süheyl yıldızının ma¡an tulû¡u 
hengâmında olur; yukâlu: ِاْسَتَحبَّْت َكِرُش اْلَماِل 
ِظْمُؤَها َوَطاَل  اْلَماَء  أَْمَسَكِت   Ve bir nesneyi ِاَذا 
şey™-i âher üzere tercîh ve ihtiyâr eylemek 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: ُه َعَلْيِه  ِاْسَتَحبَّ
آَثَرُه  Mütercim der ki zâhiren istihbâb-ı أَْي 
fıkhî bundan me™hûzdur.

َحِبيُج -veznin [emîr] أَِميٌر) [el-√abîb] اَءأ
de) Mahbûb ma¡nâsınadır. Ve muhib 
ma¡nâsına gelir; tekûlu: ُكْم ُمِحبُّ أَْي  َحِبيُبُكْم   أََنا 
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 ibâretiyle mersûm olmakla mecâz¡ ِمَن اْلَماِء
olur, “Küp gibi su ile dopdolu oldu” de-
mek olur, zîrâ ٌُّحب [√ubb] küpedenir, nite-
ki zikr olundu. İntehâ.

ve (vezninde [emir] أَِميٌر) [abîb◊] َطِبيٌج

 musaggaren ve teşdîd-i) [ubeyyib◊] ُطَبّيٌِج
yâ™ ile) ve

ٌج  (vezninde [kumeyt] ُكَمْيٌت) [ubeyb◊] ُطَبيأ
ve

ve (vezninde [sefînet] َسِفيَنٌة) [abîbet◊] َطِبيَبٌة

َبُة -veznin [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [ubeybet◊] ُطَبيأ
de) ve

 (vezninde [se√âbet] َسَحاَبٌة) [abâbet◊] َطَباَبُة
ve

ve (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [abâb◊] َطَباٌب

ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [ibâb◊] ِطَباٌب

ُة ُة) [abbet◊] َطبَّ vezninde) ve [abbet∂] َضبَّ

-veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [ubâ√ib◊] ُطَباِطٌج
de) Esâmî-i eşhâstandır, niteki ba¡zısı zikr 
olundu.

اُن  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [abbân◊] َطبَّ
Yemen’de bir dere adıdır. Ve esâmîdendir: 
◊abbân b. Mun…i≠ ashâbdandır. Ve 
◊abbân b. Hilâl ve ◊abbân b. Vâsi¡ 
b. ◊abbân ve Seleme b. ◊abbân 
muhaddislerdir.

اُن  â’nın kesri ve bâ’nın√) [ibbân◊] ِطبَّ
teşdîdiyle) Şehr-i Neysâbûr’da bir ma-
halledir. Ve esâmîdendir: ◊ibbân b. 
el-◊akem es-Sulemî ki Benû Suleym 
kabîlesindendir, ashâbdandır. Ve ◊ibbân 
b. Becc e§-~udâ™î, ¡alâ-kavlin bu, feth-i √â 
iledir ve ◊ibbân b. ¢ays, ¡alâ-re™yin yâ-yı 
tahtiyye iledir, ashâbdandırlar. Ve ◊ibbân 
b. Mûsâ ve ◊ibbân b. ¡A†iyye ve ◊ibbân 
b. ¡Alî el-¡Anezî ve ◊ibbân b. Yesâr 

kelimesine mülâzım ve mümtezic olmak-
la kelime-i vâhide kılınıp mesel mecrâsına 
cârî olmuştur. Pes َذا َزْيٌد َذا ِهْنٌد ve َحبَّ  ,denir َحبَّ
ِذِه ِهْنٌد .demek câ™iz değildir َحبَّ

َحَباُب  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-√abâb] اَءأ
Nihâyet-i muhabbet ma¡nâsınadır; ¡alâ-
kavlin meblag-ı cühd ü tâkat ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْو ِتَك  َمَحبَّ َغاَيُة  أَْي  َكَذا  َتْفَعَل  أَْن   َحَبابَُك 
ُجْهِدَك  Ya¡nî “Senin nihâyet-i tâkat-ı َمْبَلُغ 
mahbûben şöylece eylemektir” demek 
olur, niteki َكَذا َتْفَعَل  أَْن   َغاَيُتَك ,derler ُحَماَداَك 
 ma¡nâsınadır. Bunlar terâkîb-i اْلَمْحُموَدُة
mahsûsadır. Ve 

اِء َُ  Suyun ¡azîm ve [™abâbu’l-mâ√] َطَباُب اءأ
kesîr olan yerine denir. Yâhûd mâ-ı cârî 
yüzünde yol yol silsile tarzında hâdis olan 
tarîkalara denir ki yavaşça rüzgâr dokun-
masının eseri olur yâhûd suyun yüzünde 
hâdis olan kabarcıklara denir ki yağmur 
yağdıkta hâdis olur. Kezâlik: 

ِل مأ ََّ اء  Kumluğun [abâbu’r-reml√] َطَباُب 
mu¡zam ve kesîr olan yerine denir. Ve

-Esâmîdendir. Ve çiğ ve şeb [abâb◊] َطَباٌب
nem ta¡bîr olunan rutûbete denir, ٌَّطل [†all] 
ma¡nâsına. Ve ◊abâb b. ~âli√ el-Vâsi†î ve 
A√med b. İbrâhîm b. ◊abâb el-◊abâbî, 
muhaddisîndendir.

-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te√âbb] اَءتََّحابُّ
de) Aslı َتَحابٌُب [te√âbub] idi, sevişmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْعُضُهْم أََحبَّ  أَْي   َتَحابُّوا 
َبْعًضا
ٌل) [et-te√abbub] اَءتََّحبُُّج -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir kimseye dostluk ve muhabbet 
göstermek ma¡nâsınadır ve bu, tekellüfü 
mutazammındır; yukâlu: أَْظَهَر أَْي  ِإَلْيِه   َتَحبََّب 
َة  .Ve suya evvel kanmak ma¡nâsınadır اْلَمَحبَّ

Şârih der ki ümmehât-ı sâ™irede “evvel” 
kaydı yoktur, belki ََتَحبََّب اْلِحَماُر َوَغْيُرُه ِاَذا اْمَتَل 
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ashâbdandır. Ve ◊abbe b. Ebî ◊abbe ve 
◊abbe b. Muslim ve ◊abbe b. Cuveyn el-
¡Urenî ve ◊abbe b. Seleme tabi¡îndendir. 
Ve Ebû Habbe el-Bedrî, ¡alâ-kavlin savâb 
olan nûn’ladır ve Ebû ◊abbe el-Mâzinî ve 
Ebû ◊abbe b. ¡Abd b. ¡Amr ve Ebû ◊abbe 
b. ∏aziyye ve ¡Abdusselâm b. A√med b. 
◊abbe ve ¡Abdulvahhâb b. Hibetullâh b. 
Ebî ◊abbe muhaddisîndendir.

ِج َقلأ ُة اءأ [™suveydâ] ُسَوْيَداءُ [abbetu’l-…alb√] َطبَّ
dır ki yürekte olan siyâh dâneciktir, 
mahall-i idrâk ü basîrettir. 

Ba¡zılar اْلَقْلِب  ile [muhcetu’l-…alb] ُمْهَجُة 
tefsîr ettiler ki yürek kanıdır. Asl, yüreğin 
ortasında olan nokta gibi kan olacaktır. 
Ve ba¡zılar َثَمَرُة اْلَقْلِب [&emeretu’l-…alb] ile 
tefsîr eylediler. Sâhib-i Dîvân beyânına 
göre süveydâ ile bir olacaktır. Ve ¡inde’l-
ba¡z ُة اْلَقْلِب  yürekte bir [abbetu’l-…alb√] َحبَّ
siyâh hurde nesnedir ki yüreğin vasatın-
da olur. Bu dahi yine dâne-i dil olacak-
tır ki ُسَوْيَداُء [suveydâ™] dedikleridir. Şârih 
der ki Ezherî’nin beyânına göre اْلَقْلِب ُة   َحبَّ
[√abbetu’l-…alb] yüreğin dâhili olan ¡ala-
kadan ¡ibârettir. Mü™ellifin harf-i terdîd 
ile beyânı ihtilâf-ı ta¡bîr kabîlindendir. 
Mütercim der ki اْلَقْلِب …-emeretu’l&] َثَمَرُة 
alb] onda mevzû¡ olan kuvâ-yı basîretten 
¡ibâret olmak melhûz-ı gâlibdir, gözde 
olan kuvvet-i basar menzilindedir, kalb 
gözü dedikleri olacaktır, bi-¡aynihi gözün 
bebeği gibi bir ma¡nâdır. 

Ve ba¡zı muhakkıkîn kalb için yedi ta-
baka tertîb eylemiştir: 1. َصْدٌر [§adr]dır 
ki mahall-i İslâm ve mevki¡-i vesvâstır. 
 .dir ki mahall-i îmândır[alb…] َقْلٌب .2
 ,tır ki yürek perdesidir[şiπâf] ِشَغاٌف .3
mahall-i mahabbetü’l-halktır. 4. ُفَؤاٌد 

muhaddislerdir.

اٌن  Bu (â’nın zammıyla√) [ubbân◊] ُطبَّ
dahi esâmîdendir: ◊ubbân b. Ma√mûd 
el-Baπdâdî ve Mu√ammed b. ◊ubbân b. 
Bekr rivâyet-i hadîs eylediler.

ُة َحبَّ ُُ -İsm-i mef¡ûl bünye [el-Mu√abbet] اَءأ
siyle ve

ُبوَبُة حأ َُ ve [el-Ma√bûbet] اَءأ

َبُة َحبَّ ُُ  ُمَعظََّمٌة) [el-Mu√abbebet] اَءأ
[mu¡a@@amet] vezninde) ve

َحِبيَبٌة -vez [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-◊abîbet] اَءأ
ninde) Medîne-i münevvere ismleridir; 
¡alâ-sâkinihâ’s-salavâtu.

َبٌج  (vezninde [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [Ma√beb] َمحأ
Bir recül ismidir.

ُة َحبَّ -â’nın ve bâ-yı müşed√) [el-√abbet] اَءأ
dedenin fethiyle) ٌَّحب [√abb] kelimesinin 
vâhididir, buğday ve arpa ve sâ™ir gılâlin 
dânesine denir. Ve ٌَّحب [√abb] ism-i cins-
tir. Cem¡i َحبَّاٌت [√abbât] gelir ve ُحُبوٌب 
[√ubûb] gelir √â’nın zammıyla ve اٌن  ُحبَّ
[√ubbân] gelir, تُْمَراٌن [tumrân] gibi ki َتْمٌر 
[temr]in cem¡idir. Ve

ٌة  :Hâcet ma¡nâsınadır; tekûlu [abbet√] َطبَّ
َحاَجٌة أَْي  ٌة  َحبَّ ِفيِه  ِلي   Ve bir hatun ismidir َما 
ki Man@ûr nâm cinnî ona ta¡aşşuk edip 
dâ™imâ mülâkat ve onun ta¡lîmi üzere o 
hatun tabâbet eder idi. Ve

ٌة -Bir nesnenin bir kıt¡asına de [abbet√] َطبَّ
nir. Ve

ٌة  “م،ك،ك” Vezn-i ma¡rûftur ki [abbet√] َطبَّ
mâddesinde mersûmdur. Orada beyânına 
göre bir dirhemin sümününün südsü 
mikdârıdır ki bir dirhemin kırk sekiz 
cüz™ünden bir cüz™ olur. Ve

ُة  :Esâmîdendir (harf-i ta¡rîfsiz) [abbet◊] َطبَّ
◊abbe b. Ba¡kek ve ◊abbe b. ◊âbis 
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 (vezninde [ineb¡] ِعَنٌب) [el-√ibeb] اَءأِحَبُج
Suyun ve kumluğun göm ve firâvân olan 
yerine denir. Ve ağızda olan dişlerin inci 
dizisi gibi hüsn-i vaz¡ ve lutf-ı nizâm üze-
re olarak billûr gibi sâf ve berrâk ve âb-
dâr olması hâletine denir.

-vez [πurâb] ُغَراٌب) [ummu √ubâb] أُمُّ ُطَبابب
ninde) Dünyânın künyesidir.

 (â’nın zammıyla√) [ubâbet◊] ُطَباَبُة
Esâmîdendir: ◊ubâbe es-Sa¡dî bir hırsız 
şâ¡irdir. ¡Ubeydullâ√ b. ◊ubâbe muhad-
distir, İmâm Beπavî’den istimâ¡-ı hadîs 
eylemiştir.

-veznin [se√âbet] َسَحاَبٌة) [abâbet◊] َطَباَبُة
de) Esmâdandır: ◊abâbe el-Vâlibiyye ki 
Benû Vâlib’den bir kimsedir ve Ummu 
◊abâbe ikisi de tâbi¡îndendir.

اَبُة  â’nın fethi ve bâ’nın√) [abbâbet◊] َطبَّ
teşdîdiyle) Ebû Seleme et-Tebû≠ekî nâm 
muhaddisin şeyhası olan ¡âlime hatundur. 
Ve ◊abbâbe, nisvân esâmîlerindendir.

َحَبُة َحبأ  [kebkebet] َكْبَكَبٌة) [el-√ab√abet] اَءأ
vezninde) Suyun az az ve âheste âheste 
akmasına denir ki savtıyla mu¡abberdir. 
Bu ma¡nâda masdar ve ism olur; yukâlu: 
 َسِمْعُت :ve tekûlu َحْبَحَب اْلَماُء َحْبَحَبًة ِاَذا َجَرى َقِليالً
َقِليالً َجْرَيُه  أَْي  اْلَماِء   Ve ma¡ânî-i âtiyede َحْبَحَبَة 
dahi kezâlik masdar ve ism olur. Ve za¡f 
ve nehâfet ma¡nâsınadır. Ve deve sürmek 
ma¡nâsınadır. Ve 

اءنَّاِر َحَبُة  -Âteşin tutu [ab√abetu’n-nâr√] َطبأ
şup ¡alevlenmesine denir. Ve

َحَبٌة يٌخ َشاِميٌّ ,Karpuza denir [ab√abet√] َطبأ  ِبطِّ
[bi††î« Şâmî] ma¡nâsına, ona ehl-i ¡Irâ… ٌَّرِقّي 
[ra……iyy] ve ehl-i Fürs ٌِّهْنِدي [hindî] derler, 
zîrâ ibtidâ ¡Irâ…’a Ra……a eyâletinden ve 
¡Acem’e Hindistân’dan gelmiştir. Cem¡i 

[fu™âd]dır ki mahall-i rü™yetü’l-Hak’tır. 5. 
اْلَقْلِب ُة   dır ki mahall-i[abbetu’l-…alb√] َحبَّ
mahabbetü’l-Hak’tır. 6. ُسَوْيَداُء [suveydâ™]
dır ki mahall-i ¡ulûm-ı dîniyyedir. 7. ُمْهَجُة 
 dır ki mahall-i[muhcetu’l-…alb] اْلَقْلِب
tecellî-i sıfât-ı ilâhiyyedir. İntehâ.

اُء ََ اءأَبضأ ُة  َحبَّ -Sakız [™el-√abbetu’l-«a∂râ] اَءأ
lık ağacının yemişidir ki بُْطٌم [bu†m] dahi 
derler, çitlenbik ta¡bîr olunur. 

َداُء وأ اءسَّ ُة  َحبَّ  ُشوِنيٌز [™el-√abbetu’s-sevdâ] اَءأ
[şûnîz]dir ki çörek otudur.

ُة ِحبَّ  Sebzevât (â’nın kesriyle√) [el-√ibbet] اَءأ
ve reyâhîn ya¡nî çiçeklerin tohumlarına de-
nir; ¡alâ-kavlin bir hurde nebâttır ki otluk-
lar aralığında nâbit olur yâhûd her nev¡den 
hubûb-ı muhtelifeye denir, meselâ buğ-
day ve arpa ve mercimek makûlesi hubûb 
müctemi¡ oldukta ona ٌة  ıtlâk [ibbet√] ِحبَّ
olunur; ¡alâ-kavlin sahrâda biten otların 
tohumuna denir yâhûd cemî¡-i nebâtın 
tohumlarına denir. Müfredi ٌة [habbet] َحبَّ
tir √â’nın fethiyle. Yâhûd tohumsuz biten 
nebâtın tohumuna ٌة  denir kesr [ibbet√] ِحبَّ
ile. Ve tohumla biten nebâtın tohumuna 
ٌة  denir fethle. Ve birbiri üzere [abbet√] َحبَّ
yığılıp mütekessir olan otluğa denir; ¡alâ-
kavlin sebzevâtın kurusuna denir. Ve 

ٌة  .Esâmîdendir: Ya¡…ûb b [ibbet◊] ِطبَّ
◊ibbe, İmâm A√med hazretlerinden 
rivâyet-i ehâdîs eylemiştir.

-Zikr olun (â’nın fethiyle√) [el-√abb] اَءأَحجُّ
duğu üzere ٌة  .in cem¡-i cinsidir[abbet√] َحبَّ
Ve 

 Yemen’de şehr-i Sebâ [abb◊] َطجد
muzâfâtından bir kal¡adır. Ve ◊a∂ramevt 
türâbında bir dağ adıdır.

ve (fethateynle) [el-√abeb] اَءأَحَبُج
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dikleridir. اْلُحَباِحِب  [nâru’l-√ubâ√ib] َناُر 
bundandır; ¡alâ-kavlin اْلُحَباِحِب -nâru’l] َناُر 
√ubâ√ib] çakmak taşlarının birbirine do-
kunmalarından havâya mütetâyir olan 
şerâresinden ¡ibârettir.

ُطَباِطجب  Mu√ârib [Ebû ◊ubâ√ib] أَبُو 
kabîlesinden bir bahîl kimse idi, mihmân 
havfından haymesinde âteşi hurde ve ince 
odunlar ile yakar idi tâ ki pek parlamak-
la iyâb ve zehâb edenler görüp gelme-
yeler. ¡Alâ-kavlin bu, َحْبَحَبٌة [√ab√abet]
ten me™hûzdur ki za¡f ma¡nâsınadır, âteşi 
za¡îf olduğuna mebnîdir yâhûd vech-i 
mezkûr üzere çakmaktan çıkan şerâreye 
mahmûldür.

 Yeşil çekirgeye [umm √ubâ√ib] أُمُّ ُطَباِطجب
şebîh bir böcektir, uçar ve sarı ve yeşil 
alaca ve kanatları kırmızı ve sarı renkler 
ile müzeyyendir.

ا ى َطبًّ  âl-ı mu¡ceme ile≠) [errâ ◊abban±] َذرَّ
ا ا َلمَّ -vezninde) Bir kimse [emmâ lemmâ] أَمَّ
nin lakabıdır.

 Şol atılan (teşdîd-i bâ’yla) [el-√âbb] اَءأَحابُّ
oka denir ki nişâna dokunmayıp etrâfına 
düşe; yukâlu: اْلِقْرَطاِس َحْوَل  َوَقَع  ِاَذا  َحابٌّ   َسْهٌم 
Cem¡i اٌب .gelir [avâbb√] َحوَّ

 Bir (vezninde [rubbâ] ُربِّى) [ubbâ◊] ُطّبِى
hatun adıdır. Ve Tihâme’de bir mevzi¡ dir.

ُبوبب  Hayyenin ya¡nî [ummu ma√bûb] أُمُّ َمحأ
yılanın künyesidir.

َبُة ُحَبّيِ  musaggaren ve) [el-◊ubeyyibet] اَءأ
yâ’nın teşdîdiyle) Yemâme’de bir karye-
dir. Ve esâmîdendir: İbrâhîm b. ◊ubeyyi-
be ve İbrâhîm b. Mu√ammed b. Yûsuf b. 
◊ubeyyibe muhaddislerdir.

َبُة -vez [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [ubeybet◊] ُطَبيأ
ninde) ¡Irâ…’ta Ba†î√a nevâhîsinde bir 

gelir. Ve [ab√ab√] َحْبَحٌب

َحَبٌة  Arık ve mehzûl develere [ab√abet√] َطبأ
denir; ve minhu’l-meselu: َعْشٍر ِمْن   “أَْهَلْكَت 
-Ya¡nî “On devenin se َثَماِنًيا َوِجْئَت ِبَها َحْبَحَبًة”
kizini helâk eyledin ve ikisini nahîf ve nâ-
tüvân getirdin.”

َحُج َحبأ -vez [kebkeb] َكْبَكٌب) [el-√ab√ab] اَءأ
ninde) Bu dahi suyun azca azca akmasına 
denir. Ve cüssesi küçük zebûn ve cura de-
veye denir.

َحاُب َحبأ -vez [ab†âb†] َطْبَطاٌب) [el-◊ab√âb] اَءأ
ninde) Ashâbdan bir zâttır. Ve kısa ve 
bodur kimseye َحْبَحاٌب [√ab√âb] denir. Ve 
kabîhü’l-heykel, ¡abûs ve demîm kimseye 
denir. Ve bed-hûy ve bed-meşreb kimseye 
denir. Ve

َحاٌب  Amr b. el-»alî nâm¡ [ab√âb◊] َطبأ
kimsenin kılıcı adıdır. Ve

َحاٌب  Cura ve zebûn ve za™îl [ab√âb√] َطبأ
kişiye yâhûd öylece olan erkek deveye 
denir. Ve

َحاٌب  Şu¡aybel-Ba§rî et-Tâbi¡î [ab√âb◊] َطبأ
pederinin ismidir.

َحِبيُّ َحبأ  yâ-yı müşeddede) [el-√ab√abiyy] اَءأ
ile) Bu dahi zebûn ve cura ve za™îl erkek 
deveye denir.

ِحُج َحبأ ُُ -ism-i fâ¡il bünye) [el-mu√ab√ib] اَءأ
siyle) Bed-gıdâ olan kimseye denir.

َحَباِطُج  [kevâkib] َكَواِكُب) [el-√abâ√ib] اَءأ
vezninde) َحْبَحاٌب [√ab√âb] lafzından 
cem¡dir, ayağı serî¡ ve çabuk develere de-
nir. Ve hurde ve cüssesiz develere denir. 
Ve bir belde adıdır.

ُحَباِطُج -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-√ubâ√ib] اَءأ
ninde) Bir nev¡ sinek adıdır ki gece vakti 
uçar ve kanatları şem¡ gibi leme¡ân eder, 
Türkîde âteş böceği ve yıldız böceği de-
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nebâttır ki yumuşak yerlerde biter; ¡alâ-
kavlin dürüşt ve haşin yerlerde biter. Ve

ٌب َُ -Bulanık ve galîz suya de [u&rub√] ُطثأ
nir. Ve tencere dibinde kalan galîz bula-
şığa ve vesaha denir ki kazımağa muhtâc 
olur.

]ح ث ل ب[
ِحثأِلُج  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [el-√i&lib] اَءأ
Hubûbûttan çıkan yağın yâhûd sâfî yağın 
dibinde kalan ¡akerine ve posasına denir. 

]ح ج ب[
ُج  (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-√acb] اَءأَحبأ
ve

-veznin [kitâb] ِكَتاٌب) [el-√icâb] اَءأِحَباُب
de) Setr ve nihân eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِاَذا َسَتَرُه  َحَجَبُه َحْجًبا َوِحَجاًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
Ve 

 İsm olur, kendisiyle setr [icâb√] ِطَباٌب
olunacak perdeye denir. Cem¡i ُحُجٌب 
[√ucub] gelir zammeteynle; yukâlu: ُدوَنُه 
Veِحَجاٌب َوُهَو َما اْحُتِجَب ِبِه

ةٌ Bâdiyede [icâb√] ِطَباٌب  ta¡bîr [arret√] َحرَّ
olunan kara taşlık tepenin munkatı¡ oldu-
ğu yere denir. Ve muttariden uzun uzadı 
râst ve hemvâr olan kumluğa denir. Ve te-
pesi yüksek dağa denir; yukâlu: َِقَعَد ِفي ِظّل 
Ve اْلِحَجاِب أَِي اْلَجَبِل اْلُمْشِرِف

ِس ُأ اءشَّ -Güne [icâbu’ş-şems√] ِطَباُب 
şin ziyâ ve pertevine yâhûd nâhiye ve 
cânibine ıtlâk olunur. Ve mutlakan iki 
nesne beyninde perde ve hâ™il olan şeye 
hicâb ıtlâk olunur. Ve 

-Zar gibi ince ve yufka etçe [icâb√] ِطَباٌب
ğize denir ki insânın iki yanları beyninde 
mu¡tarız ve akciğer ile nefes mecrâsı olan 
boğurtlağın arasına hâ™il olur. Bu surette, 
-dedikleri per [icâbu’l-cevf√] ِحَجاُب اْلَجْوِف

mevzi¡dir.

ِحجُّ ُُ  dan ism-i[i√bâb] ِإْحَباٌب [el-mu√ibb] اَءأ
fâ¡ildir, müzekker ve mü™ennese ıtlâk olu-
nur; yukâlu: ٌة ُمِحبَّ أَْي  ُمِحبٌّ  َواْمَرأَةٌ  ُمِحبٌّ   َرُجٌل 
Ya¡nî sevici hatundur. Şârih der ki bu, 
İmâm Ferrâ™ kavlidir. Ve ٌُّمِحب [mu√ibb] 
ziyâdesiyle yorulup fürû-mânde ve bî-tâb 
olan deveye denir ki mâddesi beyân olun-
du; yukâlu: َبِعيٌر ُمِحبٌّ أَْي َحِسيٌر
َباُب  Benî (hemzenin fethiyle) [A√bâb] أَطأ
Suleym diyârında bir mevzi¡dir.

ُة اِبيَّ ُحبَّ -â’nın zammıy√) [el-◊ubbâbiyyet] اَءأ
la) Mı§ır ülkesinde iki karyedir.

َطِبيجب َناُن  َكِريٍم) [Bu†nân ◊abîb] بُطأ  ُفْرَقاُن 
[fur…ânu kerîmin] vezninde) Şâm ülkesin-
de bir beldedir.

 â’nın fethi ve bâ-yı√) [abbûbet◊] َطبُّوَبُة
müşeddedenin zammıyla) İsmâ¡îl b. İs√â… 
er-Râzî lakabıdır. Ve ◊âfı@ ◊asan b. 
Mu√ammed el-Yûnâritî el-I§bahânî ced-
dinin ismidir.

]ح ت ر ب[
ُب ََ َحتأ  َجْعَفٌر tâ-yı fevkiyye ile) [el-√atreb] اَءأ
[ca¡fer] vezninde) Kısa boylu bodur kişiye 
denir.

]ح ث ر ب[
َبُة ََ َحثأ  â-yı müsellese ile&) [el-√a&rebet] اَءأ
 vezninde) Su bulanmak [da√recet] َدْحَرَجٌة
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكُدَر ِاَذا  اْلَماُء   ve َحْثَرَب 
yukâlu: ِباْلَحْمأَِة ِاَذا َكُدَر َماُؤَها َواْخَتَلَط  اْلِبْئُر   َحْثَرَبِت 
Ya¡nî “Kuyunun suyu çamura karışmakla 
bulandı.”

َبُة َِ ِحثأ -vez [ikrimet¡] ِعْكِرَمُة) [el-√i&ribet] اَءأ
ninde) ِحْثِرَمٌة [√i&rimet] ma¡nâsınadır ki üst 
dudağın vasatında olan dâ™ireciğe denir.

ٌب َُ  Bir (vezninde [¡bur…u] بُْرُقٌع) [u&rub√] ُطثأ
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-tesniye bünyesiy) [el-√âcibân] اَءأَحاِجَباِن
le) Gözlerin üstünde olan kemiklere de-
nir, etiyle ve kılı ile ki Türkîde kaş ta¡bîr 
olunur; ¡alâ-kavlin َحاِجٌب [√âcib] o kemik 
üzere biten sâdece kıla denir, gûyâ ki gö-
zün derbânıdır. Cem¡i َحَواِجُب [√avâcib] 
gelir. Ve

 Her nesnenin ucuna ve [âcib√] َطاِجٌج
kenârına ıtlâk olunur, meselâ ْمِس  َحاِجُب الشَّ
[√âcibu’ş-şems] güneş tulû¡unda evvel 
zuhûr eden kenârından ¡ibârettir, niteki َقْرُن 
ْمِس  dahi derler ki ibtidâ [arnu’ş-şems…] الشَّ
zuhûr eden cü™zünden ¡ibârettir; yukâlu: َبَدا 
ْمِس أَْي َناِحَيٌة ِمْنَها َحاِجُب الشَّ
يِل ِّ اءأ -Bir şair lakabı [âcibu’l-Fîl◊] َطاِجُج 
dır. Ve ◊âcib b. Yezîd ve ◊âcib b. Zeyd 
ve ¡U†ârid b. ◊âcib, ashâblardır.

ِن اءأَحاِجَبيأ -Bir sipeh [u’l-◊âcibeyn±] ُذو 
sâlâr-ı Fârsî lakabıdır ki iki bevvâbı var 
idi.

 Boğazda (fethateynle) [el-√aceb] اَءأَحَبُج
soluk alacak boğurtlağa denir.

-veznin [ketif] َكِتٌف) [el-√âcib] اَءأَحِبُج
de) Küçük tepeye denir, أََكَمٌة [ekemet] 
ma¡nâsına.

ُبوُب حأ َُ  A¡mâ ve darîr olan [el-ma√cûb] اَءأ
kimseye ıtlâk olunur; yukâlu: َرُجٌل َمْحُجوٌب 
أَْي َضِريٌر
 Uca ve (fetehâtla) [el-√acebetân] اَءأَحَبَبَتاِن
segirden ta¡bîr olunan kemiklerin böğre 
doğru müşrif olan uçlarına denir; ¡alâ-
kavlin sağlı sollu kasıkların üzerlerin-
de karın yumuşağına doğru müşrif olan 
iki kemiğe denir. Ve at kısmında َحَجَبَتاِن 
[√acebetân], uyluklarının üzerlerinde olan 
ucalardan batnının ِصَفاٌق [§ifâ…]ı üzere 
müşrif olan uçlarına denir. Ve ِصَفاٌق [§ifâ…] 

deden ki yürekle batn beyninde hâ™il olan 
ince deriden başka olur. Ve 

 Dünyâyı muhît olan cebel-i [icâb◊] ِطَباٌب
¢âf’tan ötede bir cebel adıdır. Kâle eş-
şârih ve bihi fussire kavluhu ta¡âlâ: َحتَّى﴿ 
َكاَنِت َقاٍف  ُدوَن  َجَبٌل  َوُهَو  الية  ِباْلِحَجاِب﴾   َتَواَرْت 
ْمُس َتِغيُب ِمْن َوَراِئِه  Ve الشَّ

-Ma¡âzallâhi ta¡âlâ bir kim [icâb√] ِطَباٌب
se müşrik olarak fevt olmak ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur ki şeref-i îmândan mahcûb 
olur; ve minhu hadîsu Ebî ±err radıyallâhu 
¡anhu enne’n-Nebiyye ¡aleyhi’s-salâtu 
ve’s-selâmu kâle: َيَقِع َلْم  َما  ِلْلَعْبِد  َيْغِفُر  اهلَل   “ِإنَّ 
أَْن َقاَل:  اْلِحَجاُب؟  َوَما  اهلِل  َرُسوَل  َيا  ِقيَل:   اْلِحَجاُب. 
َتُموَت النَّْفُس َوِهَي ُمْشِرَكٌة”
ِبيُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√cîb] اَءتَّحأ
de) Bir nesneyi pek setr ve nihân eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبُه َتْحِجيًبا أَْي َسَتَرُه َحجَّ
ِتَباُب -veznin [ifti¡âl] ِاْفِتَعاٌل) [el-i√ticâb] اَإِلطأ
de) ve

ُج ٌل) [et-te√accub] اَءتََّحبُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Gizlenip saklanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َب ِاَذا َتَستََّر ُجُل َوَتَحجَّ Ve ِاْحَتَجَب الرَّ

ِتَباٌب  Gebe hatunun müddet-i [i√ticâb] ِاطأ
hamlinden ziyâde gün geçmek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: ِبَيْوٍم اْلَمْرأَُة   ِاْحَتَجَبِت 
َتاِسِعَها ِمْن  َيْوَماِن  أَْو  َيْوٌم  َمَضى  ِاَذا  ِبَيْوَمْيِن   Ya¡nî أَْو 
“Dokuz ayından bir gün yâ iki gün ziyâde 
geçti.”

 .Kapıcıya ıtlâk olunur [el-√âcib] اَءأَحاِجُج
Ve kibâr, husûsan şeyhü’l-İslâm perde-
cisine ıtlâk olunur. Cem¡i َحَجَبٌة [√acebet] 
gelir َكَتَبٌة [ketebet] vezninde; yukâlu: ُفالٌَن 
ابُُه َحاِجُب ْالَِميِر أَْي َبوَّ
-veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-√icâbet] اَءأِحَباَبُة
de) Kapıcılık ve perde-dârlık hizmetine 
denir.
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soğuğuna ıtlâk olunur; yukâlu: أََصاَبَنا َحَدُب 
ُة َبْرِدِه َتاِء أَْي ِشدَّ Ve الّشِ

ٌب ََ -Masdar olur, bir kim [adeb√] َط
seye esirgeyip mihrübânlık eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحِدَب َعَلْيِه َحَدًبا ِمَن اْلَباِب 
َعَلْيِه َتَعطََّف  ِاَذا  اِبِع   Ve dul hatunlar etfâline الرَّ
mihr ve şefkatle ere varmayıp ¡alâ-hâlihâ 
dul oturmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحِدَبِت 
ْج َوأَْشَبَلْت َعَلى َوَلِدَها اْلَمْرأَُة أَْي َلْم َتَتَزوَّ
اُب ََ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i√dâb] اَإِلطأ
dahi vech-i mezkûr üzere kambur olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَمْعَنى ُجُل  الرَّ  أَْحَدَب 
َحِدَب
اُب ََ ي َِ  [i¡şîşâb] ِاْعِشيَشاٌب) [el-i√dîdâb] اَإِلطأ
vezninde) Vech-i mezkûr üzere kambur 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  ِاْحَدْوَدَب الرَّ
أَْحَدَب ْمُل Ve ِبَمْعَنى  الرَّ  derler, kaçan ِاْحَدْوَدَب 
kumluk kambur gibi büğrü oldukta.

-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te√âdub] اَءتََّحاُدُب
ninde) ِإْحَداٌب [i√dâb] ma¡nâsınadır.

ُب ََ -veznin [a√mer] أَْحَمُر) [el-a√deb] اَألَطأ
de) ve

ُب َِ َح  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-√adib] اَءأ
Arkası çıkıp sadr ve batnı içeri girmiş 
kambura denir; yukâlu: َرُجٌل أَْحَدُب َوَحِدٌب ِاَذا 
 Ve َخَرَج َظْهُرُه َوَدَخَل َصْدُرُه

ُب ََ  Kol kemiğinin içinde bir [a√deb] أَطأ
damarın ismidir. Ve Mekke kurbünde 
Fezâre kabîlesi yurdunda bir dağın ismi-
dir. Ve şiddet ma¡nâsınadır, lâkin mülâyim 
olan şedîd ma¡nâsına olmaktır. İz kâle fi’l-
Esâs: أَْمٌر أَْحَدُب أَْي َشاقُّ اْلَمْرَكِب
َبُة َِ َح -veznin [feri√at] َفِرَحٌة) [el-√adibet] اَءأ
de) Zikr olunan َحَدٌب [√adeb] dedikleri 
nebât çok olan yere denir; yukâlu: أَْرٌض 
َحِدَبٌة أَْي َكِثيَرُة اْلَحَدِب
ُب َأ ُح  َحْدَباُء (â’nın zammıyla√) [el-√udb] اَءأ

§âd’ın kesriyle kıl biten derinin altında 
olan yufka deridir ki husyelerine karîb 
olan mahaldir.

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-◊acîb] اَءأَحِبيُج
Bir mevzi¡dir.

َباُب ِتحأ  Bir kimseyi kapıcı [el-isti√câb] اَإِلاأ
yâ perdeci edinmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِاْسَتْحَجَبُه أَْي َوالَُّه اْلِحَجاَبَة

]ح د ب[
ُب ََ َح  (vezninde [ta¡ab] َتَعٌب) [el-√adeb] اَءأ
Arka çıkıp göğüs ve karın içeri girmek 
vechiyle kambur olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع ِاَذا َخَرَج ُجُل َحَدًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َحِدَب الرَّ
َوَبْطنُُه َصْدُرُه  َوَدَخَل  -Ve akıntı ve enge َظْهُرُه 
be bayır makûlesi yerden aşağıya doğru 
tedrîcî inip gitmek ma¡nâsınadır, dalga-
nın ve kumluğun tedrîcî inmeleri gibi. Ve 
arzın galîz ve mürtefi¡ olan yerine denir 
ki أَْحَدُب [a√deb] kimsenin َحَدٌب [√adeb]
i şeklinde olur. Ve bu, teşbîh cihetiyle-
dir; yukâlu: َنَزلُوا ِفي َحَدٍب ِمَن ْالَْرِض َوُهَو اْلِغَلُظ 
Ve اْلُمْرَتِفُع ِمْنَها

اِء َُ اءأ ُب  ََ  Su akıntılarının [™adebu’l-mâ√] َط
birbiri üzerine burulup bingeşmesinden 
¡ibârettir ki büğrülük hâleti peydâ olur. Ve 
derinin yüzünde olan câ-be-câ esere denir, 
çıban ve çiçek bozuğu gibi ki çöpür ta¡bîr 
olunur. Ve

ٌب ََ -Bir nev¡ nebât adıdır; ¡alâ [adeb√] َط
kavlin ٌَّنِصي [na§iyy] ismidir ki buğdaycık 
yâhûd eşek kengeri dedikleri otluktur. Ve

ى َُ بُبأ ُب  ََ -Ya¡nî çocuk [adebu buhmâ√] َط
ların pisi pisi ve ebe pisiği ta¡bîr ettikleri 
otluğun tozakları dağıldıktan sonra birbiri 
üzere bingeşip tor top yığın olmasına de-
nir. Ve

َتاِء اءّشِ ُب  ََ  Kışın şedîd [™adebu’ş-şitâ√] َط
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şecere-i hadbâ™ ismidir ki mevzi¡-i mezbûr 
onlar ile müte¡âref olmuştur. Şârih der 
ki bey¡atu’r-rıdvân o şecere tahtında 
mün¡akid olmuştur.

َباُء يأ ََ ُح  musaggar bünyesi) [™el-◊udeybâ] اَءأ
ve elif’in meddiyle) Ce≠îme kabîlesi yur-
dunda bir suyun ismidir.

ُب َُّ  [terettub] َتَرتٌُّب) [et-te√addub] اَءتََّح
vezninde) Bir kimseye yâ bir nesne-
ye ilişip mürtebit ve müte¡allik olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَعلََّق ِاَذا  ِبِه  َب   Ve َتَحدَّ
bir kimseyi esirgeyip mihrübânlık ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلْيِه َب   َتَحدَّ
َتَعطََّف  Ve dul hatun evlâdına mihr ve ِاَذا 
şefkatinden ere varmayıp dul oturmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلْم ِاَذا  اْلَمْرأَُة  َبِت   َتَحدَّ
َوَلِدَها َعَلى  َوأَْشَبَلْت  ْج   Bunlar bi’l-cümle َتَتَزوَّ
ma¡nâ-yı mecâzîdir. Meselâ bir kimseye 
kamburluk gibi yapışıp ta¡alluk eylemek 
ve esirgediği kimse üzere kamburluk gibi 
avrılıp düşmek dakîkalarını mülâhazaya 
mebnîdir.

َبى ََ بأ ََ -aceb sana” veznin¡“) [adebdebâ√] َط
de) Nebît kavmine mahsûs bir nev¡ oyun 
ismidir.

]ح ر ب[
ُب َأ َح -veznin [arb∂] َضْرٌب) [el-√arb] اَءأ
de) Ma¡rûftur ki cenk ve kıtâl ve kârzâr 
ma¡nâsınadır. Ve bu mü™ennestir, ُمَقاَتَلٌة 
[mu…âtelet] i¡tibârıyla ve ba¡zen müzek-
ker olur ِقَتاٌل […itâl] i¡tibârıyla. Cem¡i ُحُروٌب 
[√urûb] gelir; yukâlu: أَِي اْلَحْرُب  َبْيَنُهُم   َوَقَعْت 
Ve اْلُمَقاَتَلُة

ٌب َأ -Ceng-âver bahâdıra ıtlâk olu [arb√] َط
nur ki mübâlagaten vasf-bi’l-masdar olur; 
yukâlu: ُشَجاٌع اْلَحْرِب  َشِديُد  أَْي  َحْرٌب   ve َرُجٌل 
yukâlu: َرُجٌل َحْرٌب أَْي َعُدوٌّ ُمَحاِرٌب Ya¡nî َحْرٌب 
[√arb] lafzı ¡adüvv-i muhâribe de ıtlâk 

[√adbâ™] kelimesinden cem¡dir, zahmet-
li ve meşakkatli umûr u ahvâle denir; 
yukâlu: ٍة  ve أَْتَعَبُه ُحْدُب ْالُُموِر أَْي َشَواقَُّها َجْمُع َشاقَّ
yukâlu: ٌَسَنٌة َحْدَباُء أَْي َشِديَدةVe

َباُء َأ  Kambur gibi büğrü ağaça [™adbâ√] َط
denir; yukâlu: َحْدَباُء  Ve şol dâbbeye َشَجَرةٌ 
denir ki arıklığından kalçalarının üstünde 
olan uca kemikleri sipsipri taşra çıkık ola; 
yukâlu: َدابٌَّة َحْدَباُء ِاَذا َبَدْت َحَراِقُفَها
Şârih der ki Ka¡b b. Zuheyr’in işbu: 

ُكلُّ اْبِن اُْنَثى َوِاْن َطاَلْت َسالََمُتُه
َيْوًما َعَلى آَلٍة َحْدَباَء َمْحُمــوُل

beytinde vâki¡ َحْدَباَء  [âletin √adbâ™e] آَلٍة 
na¡ş olacaktır, lâkin mutlak na¡ş olmayıp 
gurebâ ve fukarâ tahmîl ettikleri harpuşte 
olmak pek mülâyimdir. İntehâ.

ُب َِ
 (musaggar bünyesiyle) [U√aydib] اَألَُطيأ

Rûm ülkesinde bir dağdır.

اِب ََ  vezninde ki [a†âmi…] َقَطاِم) [adâbi√] َط
kesr üzere mebnîdir) Pek kaht ve şiddet 
üzere olan seneye denir. Ve bir mevzi¡ 
adıdır ve mu¡arreben isti¡mâl olunur, nite-
ki Cerîr’in işbu: 

َدْت َيْوَم الَحَداِب ِنَساُؤُكْم َلَقْد ُجّرِ
َفَساَءْت َمَجاِليَها َوَقلَّْت ُمُهوُرَها

beytinde vâki¡ olmuştur.

اٌب ََ  Benî (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [idâb◊] ِط
Yerbû¡ yurdunda vâki¡ Kindîlere mahsûs 
bir sarp ve dürüşt yerde bir mevzi¡dir. 
Onda bir vak¡a olmakla اْلِحَداِب  َيْوُم 
[yevmu’l-√idâb] ma¡rûftur. Ve 

اٌب ََ -Serât diyârında bir niçe ce [idâb◊] ِط
bel adıdır. 

ِبَيُة يأ ََ ُح  ُدَوْيِهَيٌة tahfîfle) [el-◊udeybiyet] اَءأ
[duveyhiyet] vezninde ve kalîlen müşed-
ded olur) Mekke-i mükerreme kurbünde 
bir kuyu adıdır; ¡alâ-kavlin orada nâbit bir 
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bâlâ-hâne ma¡nâsına. Ve meclisin sadrına 
ve ekrem mevâdi¡ine denir. Ve mescid-
de imâm durduğu makâma denir, gûyâ 
ki şeytân ve hevâ ile muhârebe edecek 
mevki¡dir. Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına 
göre esahh olan, ِمْحَراٌب [mi√râb] mescide 
hâstır ki ıtlâk-ı şer¡î olur, mübâlagaten 
âlet-i harbe teşbîh olunmuştur, ba¡dehu 
sadr-ı meclise ve gurfeye ve sâ™ir fevkânî 
mahallere teşbîh tarîkiyle ıtlâk olundu. Ve 
orman, gûyâ ki âlet-i harb ü def¡ yâhûd 
mevki¡-i harb-i cânverân olduğundan 
ona dahi ıtlâk olundu. Ve davarın boynu-
na dahi teşbîh tarîkiyle ıtlâk olundu. Ve 
ba¡zılar ِمْحَراٌب [mi√râb] lafzını mübâlaga-i 
fâ¡il i¡tibâr edip ِمْحَراٌب [mi√râb]ın mesci-
de ıtlâkı vasfü’l-mekân bi-sıfati sâhibihi 
bâbından ¡add eyledi. Emkine-i sâ™ire-i 
mezkûreye de ıtlâkı şeref ve kadrlerin-
den nâşî mevki¡-i münâfese ve mevzi¡-i 
muhârebe vü müdâfa¡a oldukları 
mülâhazasına mebnî olur. Ve makâm-ı 
mahsûs-ı mülûka denir ki şeh-nişîn ta¡bîr 
olunur, onda bi-nefsihi şâh eğlenip ârâm 
eder. Ve meşeliğe ve ormana denir. Ve 
davarın boynuna denir, ¡unuk-i dâbbe 
ma¡nâsına. Cem¡i َمَحاِريُب [me√ârîb] ge-
lir. Veِإْسَراِئيَل َبِني   Me√ârîbu Benî] َمَحاِريُب 
İsrâ™îl] onların mescidlerinden ¡ibârettir ki 
onda cülûs ve ikâmet ederler idi. Zâhiren 
işbu َيْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن َمَحاِريَب َوَتَماِثيَل﴾ الية﴿ 
kerîmesinde vâki¡ olan َمَحاِريب [me√ârîb]e 
işârettir. Lâkin Tefsîr-i Bey∂âvî’de kusûr-ı 
hasîne ve mesâkin-i şerîfe ile müfesserdir.

َبُة ََ حأ ُِ  [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-mi√rebet] اَءأ
vezninde) Ceng-âver ve bahâdır olan ¡as-
kere denir; yukâlu: َرُجٌل ِمْحَرٌب َوَقْوٌم ِمْحَرَبٌة أَْي 
َشِديَدُة اْلَحْرِب ُشَجاٌع
َحاَرَبُة ُُ ve [el-mu√ârebet] اَءأ

olunur, her ne kadar ceng-âver muhârib 
değil ise de, zîrâ muhârebe üzeredir. Bun-
da müzekker ve mü™ennesi ve müfred ve 
cem¡i berâberdir, zîrâ fi’l-asl masdardır. 
Ve 

ٌب َأ  Esâmî-i ricâldendir. ◊arb [arb◊] َط
b. Umeyye b. ¡Abduşems, ¢ureşî-i 
Umevî’dir. Ve ◊arb b. ¡Abdullâh er-
Râvendî, Man§ûr-ı ¡Abbâsî ser-¡askeridir. 
Ve Va√şî b. ◊arb ashâbdandır. Ve ◊arb 
b. el-◊âri& tâbi¡îndendir. Ve ¡Alî ve 
A√med ve Mu¡âviye ki evlâd-ı ◊arb’dir 
ve ◊arb b. ¡Abdullâh ve ◊arb b. ¢ays 
ve ◊arb b. »âlid ve ◊arb b. Şeddâd ve 
◊arb b. Şurey√ ve ◊arb b. Zuheyr ve 
◊arb b. Ebi’l-¡Âliye ve ◊arb b. ~abî√ ve 
◊arb b. Meymûn ki sâhibu’l-a¡miyedir ki 
metrûkü’l-hadîstir ve ◊arb b. Meymûn 
ki Ebu’l-»attâb’dır, cümlesi muhaddis-
lerdir. أْعِمَيٌة [a¡miyet] ٌُمْلَبَساة [mulbe&ât] 
ma¡nâsınadır. Binâ™en¡aleyh rivâyet eyle-
diği ehâdîs ma¡mûl-bihâ değildir. Ve zikr 
olunan ◊arb b. Meymûn ile Ebû’l-»attâb 
◊arb b. Meymûn’u İmâm Bu«ârî ve Mus-
lim, şahs-ı vâhid zann eylediler.

ِب َأ َح اءأ  Ehl-i İslâm’la [dâru’l-√arb] َداُر 
beynlerinde sulh ve salâh olmayan 
müşrikîn bilâdına ıtlâk olunur; yukâlu: 
ُصْلَح الَ  الَِّذيَن  اْلُمْشِرِكيَن  ِبالََد  أَْي  اْلَحْرِب  َداَر   َدَخُلوا 
َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم
ُب ََ حأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi√reb] اَءأ
de) Şedîdü’l-harb olan ceng-âver bahâdıra 
denir.

اُب ََ حأ ُِ  (mîm’in kesriyle) [el-mi√râb] اَءأ
 َرُجٌل :ma¡nâsınadır; yukâlu [mi√reb] ِمْحَرٌب
ُشَجاٌع اْلَحْرِب  َشِديُد  أَْي  َوِمْحَراٌب   Evvele ِمْحَرٌب 
göre gûyâ ki âlet-i harb olur. Ve

اٌب ََ  Çardağa denir, gurfe ve [mi√râb] ِمحأ
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henüz kabukçuğunda olur; müfredi َحَرَبٌة 
[√arebet]tir hâ’yla.

وُب َُ حأ َُ ve [el-ma√rûb] اَءأ

يُج َِ َح -veznin [emîr] أَِميٌر) [el-√arîb] اَءأ
de) Mâlı meslûb olan kişiye denir. َحِريٌب 
[√arîb] lafzının cem¡i َحْرَبى [√arbâ] ge-
lir elif’in kasrıyla َمِريٌض [marî∂] ve َمْرَضى 
[mar∂â] gibi ve ُحَرَباُء [√urebâ™] gelir, َكِريٌم 
[kerîm] ve ُكَرَماُء [kuremâ™] gibi.

يَبُة َِ َح -veznin [acîbet¡] َعِجيَبٌة) [el-√arîbet] اَءأ
de) Meslûb olan mâla denir; ¡alâ-kavlin 
medâr-ı ma¡âş olan mâla denir; yukâlu: 
أََخَذْت َحِريَبَتُه أَْي َماَلُه الَِّذي َسَلَبُه َوالَِّذي َيِعيُش ِبِه
َبا ََ َط -â’nın ve râ’nın fet√) [vâ √arabâ] َوا 
hiyle) Bir kelimedir ki ¡Arablar onunla 
meyyit hakkında nüdbe ederler. Aslı bu-
dur ki zikr olunan ◊arb b. Umeyye vefât 
eyledikte ehl-i Mekke َحْرَبا  [vâ ◊arbâ] َوا 
diye nüdbe eylediler. Ba¡dehu sükûnu 
sakîl görüp َوا َحَرَبا [vâ ◊arabâ] dediler fet-
hateynle yâhûd selb-i mâl ma¡nâsına olan 
 olmak melhûzdur. Şârih der ki [arb√] َحْرٌب
ondan sonra beyne’l-¡Arab kelime-i nüdbe 
olmakla mutlakan meyyit hakkında hüzn 
ve te™essüfle َواَحْرَبا [vâ √arbâ] diye nüdbe 
eder oldular. İntehâ.

يُج َِ -vez [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√rîb] اءتَّحأ
ninde) Bir kimseyi pek igdâb eyle-
mek ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْي َتْحِريًبا  ْبُتُه   َحرَّ
 ya¡nî [areb√] َحَرٌب Ve bir kimseye أَْغَضْبُتُه
hurmânın evvel çıkan yemişini yedirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَحَرَب أَْطَعَمُه  أَْي  َبُه   َحرَّ
Ve mızrak temrenini bileyip keskin eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاَذا َناَن  الّسِ َب   َحرَّ
َدُه  :Ve kışkırtmak ma¡nâsınadır; yukâlu َحدَّ
َشُه َبُه ِاَذا َحرَّ َحرَّ
اُب ََ  (hemzenin kesriyle) [el-i√râb] اإِلطأ
Hurmâ ağacı ibtidâ yemişini çıkarmak 

اُب ََ ِح ve (â’nın kesriyle√) [el-√irâb] اَءأ

-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te√ârub] اءتََّحاُرُب
de) ve

اُب ََ ِت طأ ِ  vezninde [ifti¡âl] ِاْفِتَعاٌل [el-i√tirâb] اَإلأ
ki bu dahi iştirâk içindir, birbiriyle cenk ve 
kıtâl edip savaşmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َحاَرَبُه ُمَحاَرَبًة َوِحَراًبا َوَتَحاَربُوا َواْحَتَربُوا ِبَمْعًنى
َبُة َأ َح ) [el-√arbet] اَءأ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ
Âlet ya¡nî ma¡rûf âlet-i harbe denir ki kısa 
mızrak olacaktır. Cem¡i ِحَراٌب [√irâb] gelir 
√â’nın kesriyle. Ve 

َبٌة َأ  Dîn ve millette olan fesâd ve [arbet√] َط
tebâhlığa denir. َمْحُروٌب [ma√rûb] fâsidü’d-
dîn olan kimsedir. Ve

َبٌة َأ  Ta¡ne ve selb-i mâl ve [arbet√] َط
târâc ma¡nâlarınadır; ve minhu hâdîsu’l-
◊udeybiyye: أَْي َمْحُروِبيَن”  َتَرْكَناُهْم   “َوِإالَّ 
Ve َمْسُلوِبيَن َمْنُهوِبيَن

َبُة َأ  ¡Hu≠eyl bilâdında bir mevzi [arbet◊] َط
adıdır yâhûd Şâm ülkesinde vâki¡dir. Ve

َبُة َأ -Yevm-i cum¡anın ismi [arbet√] َط
dir. Cem¡i َحَرَباٌت [√arebât] gelir َحَرَكاٌت 
[√arekât] vezninde ve َحْرَباٌت [√arbât] gelir 
sükûn-ı râ’yla.

َبُة َأ ِح  Binâ-ı (â’nın kesriyle√) [el-√irbet] اَءأ
nev¡dir, hey™et-i harb ya¡nî bir türlü harb 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْيَنُهْم  َوَقَعْت 
ِحْرَبٌة َشِديَدةٌ َوِهَي َهْيَئُة اْلَحْرِب
ُب ََ َح  (vezninde [aleb†] َطَلٌب) [el-√areb] اَءأ
Bir kimsenin tamâm mâlını selb ve nehb 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَرًبا  َحَرَبُه 
 Ve pek hışm ve gazaba َكَطَلَبُه َطَلًبا ِاَذا َسَلَب َماَلُه
gelmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َحِرَب 
اِبِع ِاَذا َكِلَب َواْشَتدَّ َغَضُبُه َفُهَو َحِرٌب  َحَرًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ
اِء ِمْن َقْوٍم َحْرَبى Ve ِبَكْسِر الرَّ

ٌب ََ  ma¡nâsınadır ki [¡al†] َطْلٌع [areb√] َط
hurmânın en evvel çıkan yemişidir ki 
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galîz yere denir.

َبى َأ  (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [arbâ◊] َط
Baπdâd eyâletinde bir karye ve bir belde 
ismleridir.

ُة ِبيَّ َأ َح ٌة) [el-◊arbiyyet] اَءأ  [πarbiyyet] َغْرِيبَّ
vezninde) Baπdâd’da bir mahalledir, zikr 
olunan ◊arb b. ¡Abdullâh er-Râvendî ki 
ser-¡asker-i Man§ûr’dur, o binâ eylemekle 
ona nisbet olunmuştur.

 (vezninde [cânib] َجاِنٌب) [ârib◊] َطاِرٌب
◊avrân-ı Şâm’da bir mevzi¡dir.

ُب ََّ َح ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu√arreb] اَءأ
vezninde) ve

ُب َِّ َتَح ُُ ٌب) [el-mute√arrib] اَءأ -mutecer] ُمَتَجّرِ
rib] vezninde) Arslana denir.

-vez [mucânib] ُمَجاِنٌب) [Mu√ârib] ُمَحاِرٌب
ninde) Bir kabîledir.

اُب ََّ َح اٌد) [el-◊arrâb] اَءأ -vez [şeddâd] َشدَّ
ninde) Esmâdandır: el-◊âri& el-◊arrâb, 
Yemen’de emîr-i kabîle-i Kinde’dir ve 
¡Uteybe b. el-◊arrâb şu¡arâdandır.

ُب ََ  (vezninde [zufer] ُزَفُر) [ureb◊] ُط
Me≠√ic kabîlesinin silsile-i nesebleri 
ricâlinden İbn Ma@@a’dır ve ferddir, ya¡nî 
hem-nâmı yoktur.

َباُء نأ َِ  [™islin…â] ِاْسِلْنَقاٌء) [™el-i√rinbâ] اَإِلطأ
vezninde) Mehmûzda lügattır, hışm ve 
fesâd ve şerre yapınıp âmâde olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَمْعَنى ُجُل  الرَّ  ِاْحَرْنَبى 
 den[arb√] َحْرٌب Pes bu mâdde dahi ِاْحَرْنَبأَ
me™hûz olur.

]ح ر د ب[
َدُب َأ َح -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-√ardeb] اَءأ
de) ِعْشِرٌق [¡işri…] ya¡nî yarpuz envâ¡ından 
mermâhûz dedikleri nebâtın tohumuna 
denir. Fârisîde tohm-ı merv derler. Ve

ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْطَلَع ِاَذا  النَّْخُل   أَْحَرَب 
Ve bir kimseyi düşmandan mâl-ı ganîmet 
almağa delâlet eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ٍَعُدّو ِمْن  َيْغَنُمُه  َما  َعَلى  َدلَُّه  ِاَذا   Ve أَْحَرَبُه 
cenk koparmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْحَرَب اْلَحْرَب أَْي َهيََّجَها
َبُة َأ ُح ْرَعٌة) [el-√urbet] اَءأ -veznin [cur¡at] جُ
de) Çuval gibi bir zarf ismidir. Ve ٌِغَراَرة 
[πirâret]e denir ki harar ta¡bîr ettikleridir, 
yâhûd çobanların azık koyacak çantaları-
na denir. 

َباُء َأ ِح  â’nın kesri ve elif’in√) [™el-√irbâ] اَءأ
meddiyle) Zırh ta¡bîr olunan libâs-ı âhenîn 
üzere olan mismâra denir ki perçîn ta¡bîr 
olunur; ¡alâ-kavlin zırh halkalarında olan 
perçînlerin uçlarına denir. Ve

َباُء َأ  Arkaya denir, zahr ma¡nâsına [™irbâ√] ِط
yâhûd arka etine; ¡alâ-kavlin kaburga ke-
miklerinin arka tarafına olan uçlarına ve 
göğüs kemiklerinin uçlarına denir ki geğ-
rek ta¡bîr olunur. Ve

َباُء َأ ُحَبْيٍن [™irbâ√] ِط  ile [ummu √ubeyn] اُمُّ 
ma¡rûf cânverin erkeğine denir; ¡alâ-kavlin 
kertenkele misilli bir cânverdir, dâ™imâ 
başıyla güneşe teveccüh ve istikbâl eder. 
Mü™ellifin zikr eylediği ُحَبْيٍن  ummu] اُمُّ 
√ubeyn] musaggar bünyesiyle mezkûr 
cânverin künyesidir, Türkîde kaya keleri 
ve Fârisîde âftâb-perest derler, kertenke-
leden büyük olur, güneşe mukâbil durup 
devr ettikçe bilece devr eder ve suhûnetin 
te™sîri terakkî buldukça gûnâgûn renkler 
ile mütelevvin olur.

ِبَئُة َأ َح ُُ -ism-i fâ¡il bün) [el-mu√arbi™et] اَءأ
yesiyle, ٌُمَعْرِبَدة [mu¡arbidet] vezninde) Şol 
yere denir ki onda ِحْرَباُء [√irbâ™] dedikle-
ri cânver-i mezbûr çok ola; yukâlu: أَْرٌض 
اْلِحْرَباِء َكِثيَرُة  أَْي   Ve toprağı kalın ve ُمَحْرِبَئٌة 
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ٌب ْأ  Bir kimsenin ¡asker-i [izb√] ِط
mahsûsuna ve ashâb-ı mu¡ayyenine denir 
ki cümlesi onun re™y ve emrine mütâba¡at 
üzere olalar; ve bihi fussire kavluhu ta¡âlâ: 
ْيَطاِن ﴾ الية، أَْي ُجْنُدُه -Ve kavlu ﴿أُوَلِئَك ِحْزُب الشَّ
hu: ِإنِّي أََخاُف َعَلْيُكْم ِمْثَل َيْوِم ْالَْحَزاِب﴾ الية، ُهْم﴿ 
َبْعِدِهْم ِمْثَل ِمْن   َقْوُم نُوٍح َوَعاٌد َوَثُموُد َوَمْن أَْهَلَكُهُم اهللُ 
 Ve ِفْرَعْوَن

ٌب ْأ  Toprağı katı ve galîz olan yere [izb√] ِط
ıtlâk olunur.

َحاَزَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu√âzebet] اَءأ
vezninde) ve

ُب ُّْ ٌل) [et-te√azzub] اَءتََّح  [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
vezninde) Gürûh gürûh cem¡ olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: بُوا أَْي َصاُروا  َحاَزبُوا َوَتَحزَّ
ُعوا Ve أَْحَزاًبا َوَتَجمَّ

 Bir kimsenin hizb ve [mu√âzebet] ُمَحاَزَبٌة
gürûhundan olmak ma¡nâsınadır; tekûlu: 
َحاَزْبُتُه أَْي ُكْنُت ِمْن ِحْزِبِه
يُج ِْ -vez [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√zîb] اَءتَّحأ
ninde) Nâsı bölük bölük cem¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ْبُتُهْم َتْحِزيًبا أَْي َجَمْعُتُهْم  َحزَّ
أَْحَزاًبا
ُب ْأ َح  â’nın fethi ve zâ’nın√) [el-√azb] اَءأ
sükûnuyla) Bir kimseye bir şedîd ve ¡azîm 
iş isâbet eylemek, ¡alâ-kavlin fec™eten bir 
emr-i şedîd isâbet edip be-gâyet tazyîk ve 
tenkîl eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَزَبُه 
ِل ِاَذا َناَبُه َواْشَتدَّ َعَلْيِه أَْو َضَغَطُه  ْالَْمُر َحْزًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
َفْجأًَة
اَبُة َْ ُح -vez [umâmet&] ثَُماَمٌة) [el-√uzâbet] اَءأ
ninde) ve

ُب ْأ َح -vez [arb∂] َضْرٌب kezâlik) [el-√azb] اَءأ
ninde) Ma¡nâ-yı mezbûrdan ismdir, ya¡nî 
masdar ve ismi müsâvîdir.

ve [el-√âzib] اَءأَحاِزُب

يُج ِْ َح  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-√azîb] اَءأ

َدٌب َأ .Bir recül ismidir [ardeb◊] َط

َدَبُة َأ َح -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-√ardebet] اَءأ
ninde) Hafifliğe ve temkîn ve vakârsızlığa 
denir; yukâlu: ٌة َوَنَزٌق Ve ِبِه َحْرَدَبٌة أَْي ِخفَّ

َدَبُة َأ .Bir recül adıdır [ardebet◊] َط

َدَبَة َأ َط -A¡râb uğruların [Ebû ◊ardebet] أَبُو 
dan bir ma¡rûf uğrudur.

]ح ز ب[
ُب ْأ ِح  â’nın kesri ve zâ-yı√) [el-√izb] اَءأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Adamın her gün 
mu¡tâd üzere kırâ™atine müdâvemet ey-
lediği vird-i mu¡ayyenine ıtlâk olunur. 
Ma¡nâ-yı âtîden me™hûzdur ki nefsine 
tavzîf eylediği tâ™ife-i du¡â olacaktır. Şârih 
der ki ِوْرٌد [vird] kelimesi vâv’ın kesriyle 
suya gelmekte olan nöbete denir, mecâzen 
herkes evkât-ı mahsûsada kendi nefsine 
iltizâm-ı kırâ™at eylediği âyât ve salavât 
ve ezkâr ve ed¡iyeye ıtlâk olunur. İntehâ. 
Yukâlu: ِاْعَتاَدُه الَِّذي  ِوْرَدُه  أَْي  اْلُقْرآِن  ِمَن  ِحْزَبُه   َقَرأَ 
Ve 

ٌب ْأ  Mutlakan tâ™ife ma¡nâsınadır [izb√] ِط
ki ma¡nâ-yı mevzû¡-ı budur; yukâlu: ِعْنَدُه 
َطاِئَفٌة أَْي  ِمْنُه   Ve silâha ve âlet-i harbeِحْزٌب 
denir. Ve hâssaten cemâ¡at-i insânîye ıtlâk 
olunur; yukâlu: َجاَء ِحْزٌب ِمَن النَّاِس أَْي َجَماَعٌة
اُب َْ  (hemzenin fethiyle) [el-a√zâb] اَألَطأ
Cem¡idir ve şol ahzâb ki işbu: ا َرأَ اْلُمْؤِمنُوَن  ﴿َلمَّ
الية  kerîmesinde vâki¡dir, şol ْالَْحَزاَب﴾ 
tavâ™if-i muhtelife-i müşrikînden ¡ibârettir 
ki »ende… vak¡asında her kabîleden müc-
temi¡ olup hem-dest-i te¡âvün ü ittihâd 
olarak şast-ı vâhidden sultânü’l-enbiyâ™ 
¡aleyhi efdalü’t-tehâyâ hazretleriyle harb 
ü kıtâl için gelip Medîne’yi muhâsara ey-
lediler; ∏azve-i »ende… onun semeresi-
dir, ona ∏azve-i A√zâb dahi denir. Ve 
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sükûnuyla) ve

َباُن ve (â’nın zammıyla√) [el-√usbân] اَءأُحسأ

َباُن ve [el-√isbân] اَءأِحسأ

ve (â’ların kesriyle√) [el-√isâb] اَءأِحَساُب

َبُة  â’nın kesri ve sîn’in√) [el-√isbet] اَءأِحسأ
sükûnuyla) ve

-veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-√isâbet] اَءأِحَساَبُة
de) Saymak, ta¡dâd ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوِحَساَبًة َوِحْسَبًة  َوِحْسَباناً َوِحَساًبا  َوُحْسَباًنا   َحَسَبُه َحْسًبا 
ُه َعدَّ ِاَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب   ve [asb√] َحْسٌب Ve ِمَن 
 kâfî ma¡nâsına olur, ke-mâ [usâb√] ِحَساٌب
se-yuzkeru. Ve ُحْسَباٌن [√usbân] (zammıla) 
sîga-i cem¡ olur, ke-mâ se-yubeyyenu.

ُسوُب حأ َُ  Sayılmış nesneye [el-ma√sûb] اَءأ
denir, ma¡dûd ma¡nâsına.

 Mahsûb (fethateynle) [el-√aseb] اَءأَحَسُج
ma¡nâsınadır ki fa¡al bi-ma¡nâ mef¡ûldür; 
ve minhu kavluhum: ِبَعَدِدِه أَْي  َذا  ِبَحَسِب   َهَذا 
يُن Veَوَقْدِرِه َوَقْد يَُسكَُّن الّسِ

 Bir kişinin âbâ™ ve ecdâdı [aseb√] َطَسٌج
cihetinden fahr ü mübâhât tarîkiyle zikr ü 
ta¡dâd eylediği mehâsin ü mefâhire ıtlâk 
olunur; ¡alâ-kavlin mâl u menâle denir 
yâhûd dîn ve millettir yâhûd kerem yâhûd 
fi¡l ü ¡amelde olan ¡ulüvv ü şeref yâhûd 
fi¡l-i hasen ve ¡amel-i sâlih yâhûd âbâ™ 
ve ecdâd cihetinde sâbit ve derkâr olan 
şeref ü asâlet yâhûd şân u bâl ve kadr ü 
haysiyyettir. Ve ba¡zılar ¡indinde haseb ü 
kerem bir kimsenin zâtına mahsûstur, her 
ne kadar soyunda şerâfet ü asâlet yok ise 
de; lâkin mecd ü şeref soyuna ve ¡ırkına 
mahsûstur ki ¡ulüvv-i nesebi olmayan 
kimseye mecd ü şeref sıfat olmak sahîh 
değildir.

-vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-√asâbet] اَءأَحَساَبُة
ninde) ve

Emr-i ¡azîm ü şedîde denir ki insâna ¡urûz 
ve isâbet edip magmûm ve bî-râhat eder. 
Ve َحِزيٌب [√azîb]in cem¡i ُحُزٌب [√uzub] ge-
lir √â’nın zammıyla;yukâlu: أََصاَبُه أَْمٌر َحاِزٌب 
َوَحِزيٌب أَْي َشِديٌد
اِبي َْ َح ve [el-√azâbî] اَءأ

اِبَيُة َْ َح  â’nın fethi ve√) [el-√azâbiyet] اَءأ
zâ’nın tahfîfiyle) Gövdesi kalın ve tıknaz 
kısacık insân ve hayvâna denir.

اُب َْ ِحنأ  â’nın kesri ve nûn’un√) [el-√inzâb] اَءأ
sükûnuyla) َحَزاِبي [√azâbî] ma¡nâsınadır. 
Ve horoza denir, ِديٌك [dîk] ma¡nâsına. Ve 
yaban havucu dedikleri nebâta denir, َجَزٌر 
يٌّ  ma¡nâsına. Ve boğurtlak kuşundan bir َبّرِ
nev¡ ismidir.

َبأَُة ْأ ِح  â’nın kesri ve zâ’nın√) [el-√izbe™et] اَءأ
sükûnuyla) Toprağı katı olan yere denir. 
Cem¡i ِحْزَباٌء [√izbâ™] gelir √â’nın kesri ve 
zâ’nın sükûnuyla ve َحَزاِبي [√azâbî] √â’nın 
fethiyle. Ve bu aslda yâ-yı müşeddede ile 
olup ba¡dehu tahfîf olunmuştur.

اَبَة َْ ُط  [umâmet&] ثَُماَمٌة) [Ebû ◊uzâbet] أَبُو 
vezninde) Benû Rebî¡a’dan Velîd b. 
Nehîk nâm kimsenin künyesidir. Ve 
¿evâb b. ◊uzâbe beyne’l-muhaddisîn 
sâhib-i zikrdir.

اَبُة َْ  (vezninde [selâmet] َسالََمٌة) [azâbet◊] َط
Esâmîdendir: Mu√ammed b. Mu√ammed 
b. A√med b. ◊azâbe muhaddistir.

وٌب ُّْ  (vezninde [tennûr] َتنُّوٌر) [azzûb◊] َط
Bir recül adıdır.

اِب َْ ِحنأ اءأ -â’nın kes√) [âtu’l-◊inzâb±] َذاُت 
riyle) Bir mevzi¡ ismidir. 

وُب ُْ ُحنأ  (â’nın zammıyla√) [el-◊unzûb] اَءأ
Bir nev¡ nebât adıdır.

]ح س ب[
ُج  â’nın fethi ve sîn’in√) [el-√asb] اَءأَحسأ
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müfred ve tesniye ve cem¡ müsâvîdir, zîrâ 
fi’l-asl masdardır.

 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-√isâb] اَءأِحَساُب
Kezâlik kâfî ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: َشْيٌء ِحَساٌب أَْي َكاٍف Ve minhu kavlu-
hu ta¡âlâ: َعَطاًء ِحَساًبا﴾ أَْي َكاِفًيا﴿ Ve insândan 
cem¡-i kesîre ıtlâk olunur; yukâlu: أََتاِني 
ِحَساٌب ِمَن النَّاِس أَْي َجْمٌع َكِثيٌر
ٌج  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [useyb◊] ُطَسيأ
Esmâdandır: ¡Abbâd b. ◊useyb ki Ebu’l-
»aşnâ™ ile mükennâdır, müverrihîndendir.

َباُن -â’nın zammıy√) [el-√usbân] اَءأُحسأ
la) Masdardır ki zikr olundu. Ve ِحَساٌب 
[√isâb] lafzından cem¡ olur. Ve ¡azâb 
ma¡nâsınadır. Ve belâ™ ve şerr ü şûr 
ma¡nâlarınadır. Ve havâya ağıp çıkan 
gubâra denir. Ve çekirgeye denir. Ve hur-
de ve sagîr oklara denir. Müfredi ُحْسَباَنٌة 
[√usbânet]tir. Ve ُحْسَباَنٌة [√usbânet] küçük 
yastığa denir, koltuk yastığı ve yüz yas-
tığı gibi. Ve hurde karıncaya denir. Ve 
sâ¡ikaya denir. Ve sehâba denir. Ve gök-
ten yağan doluya denir.

َسَبُة حأ ُِ  [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-mi√sebet] اَءأ
vezninde) Küçük yastığa denir. Ve mas-
dar olur, ke-mâ se-yuzkeru.

اُب اٌد) [el-◊assâb] اَءأَحسَّ -vez [şeddâd] َشدَّ
ninde) Mübâlaga-i ism-i fâ¡ildir. Ve 
Mu√ammed b. İbrâhîm b. ◊amdevey-
hi el-◊assâb muhaddisîndendir. Ve 
Ziyâd b. Ya√yâ el-◊assâbî kezâlik 
muhaddisîndendir.

َبُة  Ecr (â’nın kesriyle√) [el-√isbet] اَءأِحسأ
ü sevâb ma¡nâsınadır ki ِاْحِتَساٌب [i√tisâb]
dan ismdir. Cem¡i ِحَسٌب [√iseb] gelir ِعَنٌب 
[¡ineb] vezninde; yukâlu: أَْي ِحْسَبًة  َذِلَك   َفَعَل 
Ve أَْجًرا

َبٌة  Re™y ü tedbîr ma¡nâsına [isbet√] ِطسأ

 Sâhib-i (fethateynle) [el-√aseb] اَءأَحَسُج
haseb olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحُسَب 
َذا َصاَر  ِاَذا  اْلَخاِمِس  اْلَباِب  ِمَن  َوَحَسًبا  َحَساَبًة  ُجُل   الرَّ
َحَسٍب
 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-√asîb] اَءأَحِسيُج
Haseb sâhibi kimseye denir. Cem¡i ُحَسَباُء 
[√usebâ™] gelir ُكَرَماُء [kuremâ™] vezninde 
Ve 

-Kâfî ma¡nâsına isti¡mâl olu [asîb√] َطِسيٌج
nur. Fi’l-asl ِباْلِحَساِب  ma¡nâsına olup ُمَكاِفٌئ 
ba¡dehu mutlak kâfî ma¡nâsında isti¡mâl 
olunmuştur; ve minhu yukâlu: َحِسيُبَك اهللُ أَِي 
ِمْنَك اهللُ   Ve bu bâb-ı kinâyedendir. Ve اْنَتَقَم 
muhâsib ma¡nâsına gelir; kâlallâhu ta¡âlâ: 
﴿َوَكَفى ِباهلِل َحِسيًبا﴾ أَْي ُمَحاِسًبا أَْو َكاِفًيا
ُبَك  â’nın fethi ve sîn’in√) [asbuke√] َطسأ
sükûnu ve bâ’nın zamm üzere binâsıyla) 
 ma¡nâsına isti¡mâl olunur [kefâke] َكَفاَك
ki ِكَفاَيٌة [kifâyet]ten fi¡l-i mâzîdir; yukâlu: 
 Ya¡nî “Sana bir dirhem َحْسُبَك ِدْرَهٌم أَْي َكَفاَك
yetişir.” Ve kâfî ma¡nâsına olur; yukâlu: 
َغْيِرِه ِمْن  َلَك  َكاٍف  أَْي  َرُجٍل  ِمْن   Ve bunlar َحْسُبَك 
¡add ve hisâb ma¡nâsından müteferri¡lerdir. 

Şârih der ki işbu َحْسُب [√asbu] kelimesi 
fi’l-asl masdardır, fi¡l ma¡nâsını mutazam-
mındır, َلَك ِمْن ma¡nâsına ki ُمْحِسٌب  َلَك   َكاٍف 
 demektir. Bu cihetle ma¡rifeye muzâf َغْيِرِه
iken nekreye sıfat olur, zîrâ izâfeti gayr-i 
hakîkiyyedir, gûyâ ki ism-i fâ¡il ma¡mûlüne 
muzâf olmuştur; ve minhu yukâlu: َهَذا 
َحْسُبَك  Ve bu, cihât-ı sitt mecrâsına َرُجٌل 
icrâ olunmuştur, zîrâ muzâfun-ileyhi hazf 
olunup zamm üzere binâ ile َحْسُب [√asbu] 
dahi derler. Ve َُحْسُبَك اهللderler, ِمْنَك  ِاْنَتَقَم اهللُ 
ma¡nâsına ki kinâyedendir. Ve ُاهلل  َحْسُبَنا 
derler, ِِاْعَتَمْدَنا ِإَلى اهلل ma¡nâsından kinâyedir, 
niteki اْلَوِكيُل اهلِل kavli ِنْعَم  ِإَلى  أُُموَرَنا  ْلَنا   َوكَّ
ma¡nâsından kinâyedir. İntehâ. Ve bunda 
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kelimeleridir. İntehâ.

ِسيُج  Meyyiti taşlığa defn [et-ta√sîb] اَءتَّحأ
eylemek ¡alâ-kavlin kefene sarıp defn ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَمّيَِت َب   َحسَّ
ًنا -Ve bir kim َتْحِسيًبا ِاَذا َدَفَنُه ِفي اْلِحَجاَرِة أَْو َدَفَنُه ُمَكفَّ
seyi yastığa dayandırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َدُه َوسَّ ِاَذا  َبُه  -Ve bir kimseyi do َحسَّ
yunca ta¡âm yedirmek ve kanınca su içir-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْطَعَمُه ِاَذا  َبُه   َحسَّ
َوَسَقاُه َحتَّى َشِبَع َوَرِوَي
َساُب  (hemzenin kesriyle) [el-i√sâb] اَإِلطأ
Bu dahi bir kimseyi doyurup kandırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبُه َحسَّ ِبَمْعَنى   Ve أَْحَسَبُه 
râzî ve hoşnûd eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْحَسَبُه أَْي أَْرَضاُه
ُج ٌل) [et-ta√assub] اَءتََّحسُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Yastığa dayanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َد َتَوسَّ ِاَذا  ُجُل  الرَّ َب  -Ve bir kimse َتَحسَّ
nin esrâr ve ahvâlini taleb ve taharrî ile 
araştırıp vukûf ve ıttılâ¡ kaydında olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفُه َتَعرَّ ِاَذا  ُفالًَنا  َب   َتَحسَّ
اُه  :Ve istihbâr ma¡nâsınadır; yukâlu َوَتَوخَّ
َبُه أَِي اْسَتْخَبَرُه َتَحسَّ
ِتَساُب  Bir (vezninde] ِاْنِتَساٌب) [el-i√tisâb] اَإِلطأ
kimsenin tuttuğu fi¡l-i kabîhi beğenme-
yip nehy ve inkâr eylemek ma¡nâsınadır 
ki murâd şu işi niçin şöyle ettin diye 
mu™âhaze eylemekten ¡ibârettir; yukâlu: 
 Muhtesib-i belde bu ِاْحَتَسَب َفالٌَن َعَلْيِه أَْي أَْنَكَر
ma¡nâdandır. Ve

ِتَساٌب  Bir kimsenin büyük [i√tisâb] ِاطأ
evlâdı vefât eylemek ma¡nâsınadır ki 
»udâ-yı müte¡âlden ecr ü sevâb ümîd 
eder; yukâlu: َماَت ِاَذا  ِبْنًتا  أَْو  ِاْبًنا  ُفالٌَن   ِاْحَتَسَب 
 ِاْفَتَرَطُه Ve küçük evlâdı vefât eylese َكِبيًرا
 denir. Ve bir hayr ¡ameli ¡idâd-ı ِاْفِتَراًطا
ihlâsa idhâlle mukâbilinde ancak »udâ-yı 
müte¡âlden ecr ü sevâb ve rızâ niyâz ey-

isti¡mâl olunur; yukâlu: اْلِحْسَبِة َحَسُن   ُهَو 
التَّْدِبيِر َحَسُن   Ve masdar olur, ke-mâ أَْي 
se-yuzkeru.

َبَة َطسأ  (â’nın fethiyle√) [Ebû ◊asbet] أَبُو 
Tâbi¡înden Muslim eş-Şâmî künyesidir. 
Ve

َبُة .Bir recül ismidir [asbet◊] َطسأ

َسُج -veznin [a√mer] أَْحَمُر) [el-a√seb] اَألَطأ
de) Şol deveye denir ki tüyü ak ve kırmı-
zı alaca ola. Ve şol kimseye denir ki saçı 
aşkar ve kumral ola ve beşeresi bir ¡illet 
ve ¡ârıza sebebiyle câ-be-câ ağarıp ve 
kılları fâsid ve tebâh olup ak ve kırmızı 
alaca olana denir. Ve َبَرٌص [bara§] ¡illetine 
uğramış kişiye denir, أَْبَرُص [abra§] gibi ki 
tahrîfle abraş ta¡bîr olunur.

َبُة  Zikr olunan [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-√usbet] اَءأُحسأ
 kelimesinin ma¡nâlarından [a√seb] أَْحَسُب
ismdir, hâlet-i mezkûreye denir.

َسَبُة حأ َُ  [meşπalet] َمْشَغَلٌة) [el-ma√sebet] اَءأ
vezninde) ve

َسَبُة حأ ُِ  [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-mi√sebet] اَءأ
vezninde) ve

َباُن -veznin [irfân¡] ِعْرَفاٌن) [el-√isbân] اَءأِحسأ
de) Zan ve gümân eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوِمْحَسَبًة َمْحَسَبًة  لَُغَتْيِه  ِفي  َكَنِعَم  َكَذا   َحِسَبُه 
َظنَُّه أَْي  اِدِس  َوالسَّ اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َيْعِني   Veَوِحْسَباًنا 
tekul: َما َكاَن ِفي ِحْسَباِني َكَذا َوالَ َتُقْل ِفي ِحَساِبي
Şârih der ki muzâri¡in ¡ayn’ı meksûr ol-
mak şüzûza mebnîdir, zîrâ her fi¡l-i mâzî 
ki meksûrü’l-¡ayn ola, onun müstakbe-
li elbette meftûhu’l-¡ayn olur:”َعِلَم-َيْعَلُم” 
gibi, illâ on iki kelime ki nevâdirdendir: 
 “َنِعَم-َيْنِعُم” ve “َيِئَس-َيْيِئُس” ve “َحِسَب-َيْحِسُب”
ve ”َيِبَس-َيْيِبُس“ ve ”َوِمَق-َيِمُق“ ve ”َوِفَق-َيِفُق“ 
ve ”َوِثَق-َيِثُق“ ve ”َوِرَع-َيِرُع“ ve ”َوِرَم-َيِرُم“ ve 
ْنُد-َيِري” ve “َوِرَث-َيِرُث” الزَّ  َوِلَي-َيِلي” ve “َوِرَي 
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cemâ¡at ma¡nâsınadır.

ِتَشاُب -veznin [ifti¡âl] ِاْفِتَعاٌل) [el-i√tişâb] اَإِلطأ
de) Birikmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاْحَتَشَب 
ُعوا اْلَقْوُم ِاَذا َتَجمَّ
َشاُب  (hemzenin kesriyle) [el-ihşâb] اَإِلطأ
Darıltmak ma¡nâsındır; yukâlu: أَْي  أَْحَشَبُه 
أَْغَضَبُه

]ح ص ب[
َبُة  â’nın fethi ve §âd’ın√) [el-√asbet] اَءأَحصأ
sükûnuyla) ve

ve (fetehâtla) [el-√a§abet] اَءأَحَصَبُة

-veznin [feri√at] َفِرَحٌة) [el-√a§ibet] اَءأَحِصَبُة
de) Bir nev¡ hurde sivilcelerdir ki bedende 
zuhûr eder ve Türkîde kızamık ta¡bîr olu-
nur, Fârisîde surhîce denir. Ve bunun bir 
nev¡i vardır ki ba¡zı fenâ hastalarda zuhûr 
eder, pul pul kırmızı ve siyâh olur, beyâzı 
eslemdir.

ُصوُب حأ َُ  Kızamık çıkarmış [el-ma√sûb] اَءأ
kimsedir; yukâlu: اْلَمْجُهوِل َعَلى  ُجُل  الرَّ  ُحِصَب 
 َحِصَب ُفالٌَن َحْصًبا َكَسِمَع :ve yukâlu َفُهَو َمْحُصوٌب
َسْمًعا
ve (fethateynle) [el-√a§ab] اَءأَحَصُج

َبُة  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [el-√a§bet] اَءأَحصأ
Taşlara denir, ٌِحَجاَرة [√icâret] ma¡nâsına. 
Müfredi َحَصَبٌة [√a§abet]tir َقَصَبٌة […a§abet] 
vezninde şüzûz üzere. Ve 

 [a†ab√] َحَطٌب ,Oduna denir [a§ab√] َطَصٌج
ma¡nâsına. Ve âteş tutuşup yanmak için 
âteşe ilkâ olunan nesneye denir ki tuturuk 
ta¡bîr olunur, odun olsun sâ™ir nesne olsun; 
¡alâ-kavlin َحَطٌب [√a†ab], َحَصٌب [√a§ab] ol-
maz, illâ kendisiyle âteş tutuşup yanma-
dıkça. Ve 

 Kirişin yaydan dönmesine [a§ab√] َطَصٌج
denir.

lemek ma¡nâsınadır; câmi¡ binâ eylemek 
gibi; yukâlu: ُه اْعَتدَّ أَِي  اهلِل  ِعْنَد  أَْجًرا  ِبَكَذا   ِاْحَتَسَب 
-Ve bir kimsenin hâlini yâ meş َيْنِوي ِبِه َوْجَه اهلِل
reb ve vaz¡ ve tavrını imtihân ve ihtibâr 
ile vükûf kaydında olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِاْحَتَسَب ُفالًَنا ِاَذا اْخَتَبَر َما ِعْنَدُه Ve menhî 
ve memnû¡ olduğu nesneden nehyi kabûl 
edip ondan geri durmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل أَِي اْنَتَهى ِاْحَتَسَب الرَّ

) [el-√isâbiyy] اَءأِحَساِبيُّ -vez [kitâbiyy] ِكَتاِبيٌّ
ninde) Ehl-i hisâb demektir. Ma√mûd b. 
İsmâ¡îl el-◊isâbî muhaddistir. 

]ح ش ب[
 أَِميٌر şîn-i mu¡ceme ile) [el-√aşîb] اَءأَحِشيُج
[emîr] vezninde) Kalın beze ve kalın 
libâsa denir.

َشُج -vez [cevher] َجْوَهٌر) [el-√avşeb] اَءأَحوأ
ninde) Tavşana denir, أَْرَنٌب [erneb] gibi. 
Ve buzağıya denir, ِعْجٌل [¡icl] gibi. Ve er-
kek tilkiye denir. Ve ince belli arık davara 
denir. Ve iki yanları dolup kabarmış da-
vara denmekle zıdd olur. Ve davarın bi-
lekçesinde olan en ve oynak yerine denir 
ki köstek geldiği yerde baldırıyla bilekçe-
sinin peyvendidir; ¡alâ-kavlin davarın tır-
nağının iç yüzünde olan kemiğe denir ki 
sinir ile baldırı beyninde olur yâhûd par-
mak kemiği gibi şol ince ve hurde kemiğe 
denir ki baldırın bukağılık tarafına doğru 
gelen ucuyla tırnağının karârgâhı beynin-
de olur yâhûd davarın bilekçesi kemiğine 
denir. Ve

َشٌج  Bir recül adıdır. Ve [avşeb◊] َطوأ
cemâ¡at ma¡nâsınadır. Ve Yemen’de bir 
mihlâf ya¡nî bir nâhiye ve eyâlet ismidir. 
Ve Şehr b. ◊avşeb ve »alef b. ◊avşeb ve 
¡Avvâm b. ◊avşeb muhaddislerdir.

َشَبُة  Bu dahi (â’yla√) [el-√avşebet] اَءأَحوأ
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lafzındandır.

َصاُب طأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i√§âb] اَإلأ
Bir kimseden yüz döndürüp i¡râz eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاَذا َصاِحِبِه  َعْن   أَْحَصَب 
 Ve koşup giderken ayağıyla gerisine َتَولَّى
yâ etrâfına hurde taşlar tozutup savurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاَذا  أَْحَصَب اْلَفَرُس َوَغْيُرُه 
أََثاَر اْلَحَصى ِفي َجْرِيِه
َبِة اءأَحصأ َلُة  ) [leyletu’l-√a§bet] َءيأ  [temret] َتْمَرةٌ
vezninde) Eyyâm-ı teşrîk ¡akibinde olan 
geceye ıtlâk olunur.

 Şol şedîd yele denir ki [el-√â§ib] اَءأَحاِأُج
estikçe toprakları kaldırıp havâya savura 
yâhûd hurde kar ve dolu tozuntularına de-
nir ki tipi ta¡bîr olunur. Ve şol sehâba de-
nir ki kar ve dolu döküp tozuttura.

 (vezninde [a§abet…] َقَصَبٌة) [a§abet◊] َطَصَبُة
Bir recül ismidir.

 (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-√a§ib] اَءأَحِصُج
Şol süte denir ki soğukluğundan yağı 
çıkmaya.

ٌج  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [u§ayb◊] ُطَصيأ
Yemen’de bir mevzi¡ adıdır; nisvânları 
hüsn ü cemâlde etrâf-ı bilâda fâ™ikalardır. 
Binâ™en¡aleyh beyne’z-zurefâ َدَخْلَت  “ِاَذا 
 .kelâmı mesel-i dâ™irdir أَْرَض اْلُحَصْيِب َفَهْرِوْل”
Ya¡nî “◊usayb kazâsına duhûl ettikte he-
men şitâb-ı tâm ile hervele ederek meşy 
edip bir tarafa hurûca bak ki nisvânlarının 
girifte-i pençe-i saht-gîr-i cemâlleri olma-
yasın.” Ve 

ٌج  .Esmâdandır: Bureyde b [u§ayb◊] ُطَصيأ
el-◊u§eyb ashâbdandır ve Mu√ammed b. 
el-◊u§ayb onun hafîdidir.

ُصُج  yâ’nın fethi ve §âd’ın) [Ya√§ub] َيحأ
harekât-ı selâsıyla) Yemen’de bir kabîle 
adıdır. Nisbetinde ٌَّيْحُصِبي [Ya√§ubiyy] de-

َباُء -Hurde çakıl taşları [™el-√a§bâ] اَءأَحصأ
na denir, َحَصى [√a§â] gibi. Müfredi َحَصَبٌة 
[√a§abet]tir, َقَصَبٌة […a§abet] gibi.

-veznin [feri√at] َفِرَحٌة) [el-√a§ibet] اَءأَحِصَبُة
de) ve

َصَبٌة حأ َُ -vez [ma¡§aret] َمْعَصَرةٌ) [ma√§abet] اَءأ
ninde) Çakıl taşlarına denir; yukâlu: أَْرٌض 
َحِصَبٌة َوَمْحَصَبٌة أَْي َكِثيَرُة اْلَحْصَباِء
ُج  â’nın fethi ve §âd’ın√) [el-√a§b] اَءأَحصأ
sükûnuyla) Çakıl taşı atmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِِل ِاَذا َرَماُه ِباْلَحْصَباء  َحَصَبُه َحْصًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
Ve yere çakıl döşemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحَصَب اْلَمَكاَن ِاَذا َبَسَط اْلَحْصَباَء ِفيِه Ve bir 
kimseden rû-gerdân olup i¡râz eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاَذا َصاِحِبِه  َعْن   َحَصَب 
َتَولَّى َعْنُه
ِصيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√§îb] اَءتَّحأ
Yere çakıl döşemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِبَمْعَنى َحَصَبُه اْلَمَكاَن  َب   Ve Mu√a§§ab nâm َحصَّ
mahalde yatıp uyumak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِب َب اْلَحاجُّ ِاَذا َناَم ِباْلُمَحصَّ ٌب Ve َحصَّ  ُمَحصَّ
[Mu√a§§ab] ُمَعظٌَّم [mu¡a@@am] vezninde 
Mekke-i mükerreme ile Minâ beyninde 
bir dere yoludur ki bir ucu Eb†a√’a çı-
kar, onda huccâc bir sâ¡at mikdârı ikâmet 
ve istirâhat eyledikten sonra Mekke-i 
mükerreme’ye müteveccih olurlar. 
Hazret-i Resûl-i ekrem sallallâhu ¡aleyhi 
ve sellem o mahalle nâzil olup lâkin üm-
metine sünnet eylemediler. Binâ™en¡aleyh 
hâlen huccâc oraya nâzil olmazlar; ¡alâ-
kavlin ٌب  Minâ’da cemrât [Mu√a§§ab] ُمَحصَّ
atılacak mahalden ¡ibârettir. Şârih der ki 
mü™ellif gerçi bunu harf-i terdîd ile resm 
eyledi, lâkin fi’l-hakîka mahall-i mezbûre 
dahi ٌب  denir. Pes harf-i [Mu√a§§ab] ُمَحصَّ
terdîd vâv ma¡nâsına mahmûl olmak 
lâzımdır. İki mahal dahi َحْصَباء [√a§bâ™] 
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ُج  (â’nın fethi ve kesriyle√) [el-√a∂b] اَءأَحضأ
Bir nev¡ yılana yâhûd erkeğine denir ki iri 
ve ¡azîm ola; ¡alâ-kavlin ak yılana yâhûd 
ince yılana denir. Ve

ٌج -Kuyu çarhı (â’nın fethiyle√) [a∂b√] َطضأ
nın ve makaranın ipi düşünce kadar tersine 
çevrilmesine denir. Ve ipin tekerlek ile iki 
taraflı çarh yâ makara dönecek ağaçların 
aralığına girip ilişmesine denir; yukâlu: 
َمِرَسْت ِاَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َحْضًبا  اْلَبْكَرُة   Ve َحِضَبِت 
tuzak, َرْهَدٌن [rehden] dedikleri kuşu çabuk 
tutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: الطَّْرُق  َحِضَب 
َة ْهَدَن أَْي أََخَذُه َسِريًعا ِاَذا َنَقَر اْلَحبَّ -Ya¡nî “Tuzak الرَّ
taki dâneyi alırken der-sâ¡at kapıp tuttu.” 
 Mekke’ye mahsûs ve kızlar [rehden] َرْهَدٌن
kuşuna şebîh bir kuştur. Ve

ٌج -Âteşi tutuşturup ¡alevlendir [a∂b√] َطضأ
mek yâhûd âteşe odun atmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحَضَب النَّاَر َحْضًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِاَذا َرَفَعَها 
أَْو أَْلَقى ِفيَها اْلَحَطَب
 fethateynle ve) [el-√a∂ab] اَءأَحَضُج
kalîlen ∂âd’ı iskân olunur) َحَصٌب [√a§ab] 
ma¡nâsına lügattır ki oduna ve tuturuğa 
denir.

َضاُب  (hemzenin kesriyle) [el-i√dâb] اَإِلطأ
Bu dahi âteş yakıp ¡alevlendirmek yâhûd 
âteşe odun atmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve kuyu أَْحَضَب النَّاَر ِاَذا َرَفَعَها أَْو أَْلَقى ِفيَها اْلَحَطَب
çarhının ipi tekerlek ile ağaçların aralığı-
na düşüp dönmekten kalmakla ipi oradan 
kurtarıp mecrâsına redd eylemek; yukâlu: 
ُجُل ِاَذا َردَّ اْلَحْبَل ِمَن اْلَبْكَرِة ِإَلى َمْجَراُه أَْحَضَب الرَّ
َضُج حأ ُِ -vez [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi√∂ab] اَءأ
ninde) Âteş ölçerecek kösegiye denir, ِمْسَعٌر 
[mis¡ar] ma¡nâsına. Ve et kavuracak tava-
ya denir, ِمْقَلى [mi…lâ] ma¡nâsına.

ُج ٌل) [et-te√a∂∂ub] اَءتََّحضُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Irak olan düz yolu boşlayıp karîb 

nir yine §âd’ın harekât-ı selâsıyla, yoksa 
Cevherî’nin zu¡mu gibi nisbeti §âd’ın fet-
hiyle olmağa münhasır değildir. 

Şârih der ki Cevherî, sahîhi mültezim 
olmakla ¡indinde fethi musahhahtır, ni-
teki Muberred ve sâ™irleri tansîs eyledi-
ler. Bundan başka ¡Arab, hasbe’l-imkân 
tahfîfe mâ™il olmalarıyla elbette fetha 
ehaftır. İntehâ. Ve 

ِصُج -vez [ya∂ribu] َيْضِرُب) [Ya√§ibu] َيحأ
ninde) Endelüs ülkesinde bir kal¡adır; 
muhaddisînden Sa¡îd b. Ma…rûn ve en-
Nâbiπa b. İbrâhîm oradandır. 

ُج ٌل) [et-te√a§§ub] اَءتََّحصُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Güvercin kuşu yem talebiyle ya-
bana çıkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َب  َتَحصَّ
ْحَراِء ِلَطَلِب اْلَحّبِ اْلَحَماُم ِاَذا َخَرَج ِإَلى الصَّ

 Çakıl taşı atışmak [et-†a√â§ub] اَءتََّحاُأُج
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَراَمْوا أَْي   َتَحاَصُبوا 
ِباْلَحْصَباِء

]ح ص ر ب[
َبُة ََ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-√a§rabet] اَءأَحصأ
vezninde) Ziyâdesiyle bahîl ve le™îm ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبِه َحْصَرَبٌة أَْي ِضيٌق 
َوبُْخٌل

]ح ص ل ب[
ِلُج  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [el-√i§lib] اَءأِحصأ
Toprağa denir.

]ح ض ب[
ُج  â’nın kesri ve ∂âd-ı√) [el-√i∂b] اَءأِحضأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Yay âvâzına de-
nir ki ok çıktıktan sonra zuhûr eder, çınırtı 
ta¡bîr olunur; √â’nın zammıyla da câ™izdir. 
Cem¡i أَْحَضاٌب [a√∂âb] gelir. Ve

ٌج  Dağın bir tarafından yöresine [i∂b√] ِطضأ
denir.
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iplerine bend eylemekle meded ve i¡ânet 
eylemiştir. 

ِتَطاُب -vez [ifti¡âl] ِاْفِتَعاٌل) [el-i√ti†âb] اَإِلطأ
ninde) Odun biriktirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِاَذا َجَمَع اْلَحَطَب  Ve davar ِاْحَتَطَب الرَّ
odun hurdeleri ra¡y eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِاْحَتَطَب اْلَبِعيُر ِاَذا َرَعى ِدقَّ اْلَحَطِب Ve bir 
mâdde zımnında cürm ve vebâl yüklen-
mek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
اْحَتَقَب أَِي  ْالَْمِر  ِفي  َعَلْيِه   Ve yağmur ِاْحَطَتَب 
ağacı kökünden koparmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجِر ِاْحَتَطَب اْلَمَطُر ِاَذا َقَلَع أُُصوَل الشَّ
-veznin [acîbet¡] َعِجيَبٌة) [el-√a†îbet] اَءأَحِطيَبُة
de) Odunluk yere denir; yukâlu: أَْرٌض َحِطيَبٌة 
َوَمَكاٌن َحِطيٌب أَْي َكِثيَرُة اْلَحَطِب
َطاُب  (hemzenin kesriyle) [el-i√†âb] اَإِلطأ
Yer odunluk olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْحَطَب اْلَمَكاُن ِاَذا َكاَن َحِطيًبا
-Odun cem¡ eden odun [el-√â†ib] اَءأَحاِطُج
cuya denir. Ve ¡Arablar ُهَو َحاِطُب َلْيٍل derler; 
َكالَِمِه ِفي  -ma¡nâsına; ya¡nî gece kara ُمْخِلٌط 
nusunda odun devşiren kimse eline ne râst 
gelirse aldığı gibi bu dahi halt-ı kelâm 
edip lisânına ratb u yâbis ne gelirse onu 
tefevvüh eder. Ve 

 Esmâdandır: ◊â†ib b. Ebî [â†ib◊] َطاِطٌج
Belta¡a, ashâbdandır.

اٌد) [el-√a††âb] اَءأَحطَّاُب -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Dâ™imâ odun hurdeleri ra¡y eden de-
veye denir; yukâlu: َِّدق َيْرَعى  أَْي  َحطَّاٌب   َبِعيٌر 
 Ve اْلَحَطِب

 .Esâmîdendir: ◊a††âb b [a††âb◊] َططَّاٌب
◊aneş beyne’l-¡Arab fâris-i meşhûrdur. 
Ve ◊attâb b. el-◊âri& ashâbdandır; ¡alâ-
kavlin bu, «â-yı mu¡ceme iledir. Ve Yûsuf 
b. ◊a††âb el-Medenî ricâl-i ~a√î√ayn’den 
Şebâbe-i Kûfî şeyhidir. Ve ¡Abdusseyyid 
b. ¡Attâb el-◊a††âb, ¡Irâ… mukrîlerindendir. 

olmak hasebiyle sarp ve dürüşt yola git-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاَذا ُجُل  الرَّ َب   َتَحضَّ
أََخَذ ِفي َطِريٍق َحْزٍن َقِريٍب

]ح ض ر ب[
َبُة ََ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-√a∂rabet] اَءأَحضأ
vezninde) İp ve kiriş makûlesini gereği 
gibi çekip muhkem bağlamak yâhûd muh-
kem bükmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َحْضَرَب 
ُه أَْو َشدَّ َفْتَلُه َحْبَلُه َوَوَتَرُه ِاَذا َشدَّ
ُب ََ َحضأ ُُ  ُمَدْحَرٌج) [el-mu√a∂rab] اَءأ
[muda√rec] vezninde) Mutlakan dolu ve 
leb-rîz şey™e denir; yukâlu: ُمَحْضَرٌب  َحْوٌض 
أَْي َمْمُلوٌء

]ح ط ب[
-â’nın ve †â-yı mühme√) [el-√a†ab] اَءأَحَطُج
lenin fethiyle) Âteş yakmak için tehyi™e 
kılınan ağaca denir ki odun ta¡bîr olunur. 

 (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-√a†b] اَءأَحطأُج
Odun biriktirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْلَحَطَب َجَمَع  ِاَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َحْطًبا  ُجُل  الرَّ  َحَطَب 
Ve âher kimse için odun biriktirmek 
yâhûd ona odun getirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبِه أََتاُه  أَْو  َلُه  اْلَحَطَب  َجَمَع  ِاَذا  ُفالًَنا   َحَطَب 
Ve bir yer odunluk olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحَطَب اْلَمَكاُن ِاَذا َصاَر َحِطيًبا Ve bir kim-
seyi nemîme ve si¡âyet eylemek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur, gûyâ ki îkâd-ı nâr için 
si¡âyet eylediği meselâ vâlîye odun devşi-
rip getirmiştir; yukâlu: َحَطَب ِبُفالٍَن أَْي َسَعى ِبِه
Şârih der ki ﴾اْلَحَطِب اَلَة   kavl-i şerîfi ﴿َحمَّ
sâ¡iyye ve nemmâmelikten kinâyedir, 
isti¡âre vechiyle nemîmeye َحَطٌب [√a†ab] 
ıtlâk olunmuştur. Ve bir kimseye meded 
ve nusret eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur; yukâlu: َنَصَرُهْم ِاَذا  َحْبِلِهْم  ِفي   Gûyâ َحَطَب 
ki onlar odun devşirmekten ¡âciz olma-
larıyla kendi devşirdiği odunları onların 
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mübârek kimseye denir. Mü™ennesinde 
.denir [™a†bâ√] َحْطَباُء

 Bu (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-√a†ib] اَءأَحِطُج
dahi be-gâyet arık ve mehzûl olan kişiye 
denir.

 Bir (â’nın fethiyle√) [el-√a†ûbet] اَءأَحطُوَبُة
kucak oduna denir.

 (musaggar bünyesiyle) [uvey†ib√] ُطَويأِطٌج
Esmâdandır: ◊uvey†ib b. ¡Abdul¡uzzâ el-
¢ureşî ashâbdandır.

َحاِطُج ُُ  [munâsib] ُمَناِسٌب) [el-mu√â†ib] اَءأ
vezninde) Kuru dikenlik otlayan deveye 
denir; yukâlu: أَْي ُمَحاِطَبٌة  َوَناَقٌة  ُمَحاِطٌب   َجَمٌل 
ْوَك اْلَياِبَس َتْأُكُل الشَّ
َطاِطَبَة  Arabdan bir¡ [Benû ◊â†ibet] َبنُو 
batndır.

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [a†îb◊] َطِطيٌج
Yemen’de bir deredir. 

طُوٌب -veznin [ay§ûm…] َقْيُصوٌم) [ay†ûb◊] َطيأ
de) Bir mevzi¡ adıdır.

]ح ط ر ب[
َبُة ََ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-√a†rabet] اَءأَحطأ
vezninde) Ma¡âş dar olmak ma¡nâsınadır, 
niteki َخْطَرَبٌة [«a†rabet] dahi bu ma¡nâyadır 
«â-yı mu¡ceme ile.

]ح ظ ب[
 ُقُعوٌد â-yı mu¡ceme ile@) [el-√u@ûb] اَءأُحظُوُب
[…u¡ûd] vezninde) ve

-Gere (fethateynle) [el-√a@ab] اَءأَحَظُج
ği gibi semirip karın kasık bağlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن ُحظُوًبا  ُجُل  الرَّ  َحَظَب 
َسِمَن ِاَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َحَظًبا  َوَحِظَب  الثَّاِني   اْلَباِب 
َواْمَتَلَ َبْطنُُه
ve [el-√â@ib] اَءأَحاِظُج

َظِئجُّ حأ ُُ ) [el-mu√@a™ibb] اَءأ  ُمْطَمِئنٌّ
[mu†ma™inn] vezninde) Semirip karın ka-

Ve ¡Abdullâh b. Meymûn el-◊a††âb, 
İmâm A√med b. ◊anbel şeyhidir. Ve 
Ebû ¡Abdullâh el-◊a††âb er-Râzî el-Fa…îh 
eş-Şâfi¡î, sâhibü’l-meşyehattir. Ve َمْشَيَخٌة 
[meşye«at] mîm’in fethiyle َمْشَرَبٌة [meşre-
bet] vezninde bir nüshadır ki hadîs istimâ¡ 
eylediği kırk altı nefer meşâyihin ahvâl ve 
evtân ve keyfiyyâtlarını müştemiledir. Ve 
sâhibü’s-Sudâsiyyât’tır. Bu dahi esânîd-i 
südâsiyyâtı müştemil bir nüshadır. Zikr 
olunan zevât, muhaddislerdir.

 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-√itâb] اَءأِحَطاُب
Asma çubuğu suyu akacak yerine kadar ki 
göz ta¡bîr olunur, budanmak ma¡nâsınadır. 
Ve bu ¡alâ-kavlin ism ve ¡alâ-re™yin mas-
dardır. Lâkin Esâs’tan münfehim olan 
bu ma¡nâda masdar, َحْطٌب [√a†b]dır َضْرٌب 
[∂arb] vezninde. Ve 

ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [i†âb√] ِطَطاٌب

 Zikr (vezninde [aleb†] َطَلٌب) [a†ab√] َطَطٌج
olunan göze kadar budanacak çubuğa ıtlâk 
olunur; yukâlu: َحَطَب اْلَكْرَم َحَطًبا ve yukâlu: 
 َواْلِحَطاُب أَْن Pes mü™ellifin َقَطَع َحَطِبَكْرِمِه َوِحَطاَبًة
 اَْلَكْرُم اْلَمْقطُوُع َحتَّى َيْنَتِهَي ِإَلى َحّدِ َما kavli يُْقَطَع اْلَكْرُم
 harfi [en] أَْن te™vîlinde olur, zîrâ َجَرى ِفيِه اْلَماُء
masdariyye olmakla يُْقَطَع kelimesi masdar 
ve hasbe’l-makâm mebnî li’l-mef¡ûl ile 
mü™evvel ve terkîb izâfetu’s-sifati ile’l-
mevsûf bâbından olur.

َطاُب ِتحأ  Üzüm asması [el-isti√†âb] اَإِلاأ
ve teveği uzayan kollarından budanma-
ğa muhtâc olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِاْسَتْحَطَب اْلِعَنُب ِاَذا اْحَتاَج أَْن تُْقَطَع أََعاِليِه
َطُج حأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi√†ab] اَءأ
de) Odun kesecek dehreye denir. 

َطُج -veznin [a…reb] أَْقَرُب) [el-a√†ab] اَألَطأ
de) Be-gâyet arık ve mehzûl kimseye 
denir; ¡alâ-kavlin uğursuz, meş™ûm ve nâ-
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َظَباُء ُحنأ  (â’nın fethiyle@) [™el-√un@abâ] اَءأ
.ma¡nâsınadır [un@ub√] ُحْنظٌُب

ُحنأظُوُب -vez [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [el-√un@ûb] اَءأ
ninde) Şol hatuna denir ki gövdesi iri ve 
şişman olup ve aslâ işe güce yaramaz ve 
elinden bir nesne gelmez künde ve kabran 
ola.

-vez [sincâb] ِسْنَجاٌب) [el-√in@âb] اَْلِحْنَظاُب
ninde) Mütemerrid ve bed-ahlâk ve bî-
imtizâc olan bodura denir. Ve ◊in@âb b. 
¡Amr el-Fa…¡asî, hâricîlerin ser-gerdesi bir 
herîf idi. Ve َفْقَعٌس [fa…¡as] أَْحَمُد [a√med] 
vezninde İbn ‰arîf’tir ki şahs-ı mezbûr 
ona mensûbdur. 

]ح ظ ر ب[
َبُة ََ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-√a@rabet] اَءأَحظأ
vezninde) Yayın kirişini gereği gibi çekip 
muhkem bend eylemek ma¡nâsınadır ki 
kurmak ta¡bîr olunur; yukâlu: َقْوَسُه  َحْظَرَب 
َتْوِتيَرَها َشدَّ   ;Ve doldurmak ma¡nâsınadır ِاَذا 
yukâlu: َقاَء ِاَذا َمَلَُه َحْظَرَب الّسِ
ُب َُ  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-te√a@rub] اَءتََّحظأ
vezninde) Dolmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َفاْمَتَلَ َمَلَُه  أَْي  َفَتَحْظَرَب  -Ve ¡Arab َحْظَرَبُه 
lar ُجُل الرَّ  derler, “filânın derûnu َتَحْظَرَب 
¡adâvetle yâhûd ta¡âm ve şarâbla doldu” 
diyecek yerde.

ُب ََ َحظأ ُُ  ُمَخْضَرٌم) [el-mu√a@rab] اَءأ
[mu«a∂ram] vezninde) Muhkem bükül-
müş ipe ve urgana denir. Ve kaviyyü’l-
bünye, şedîdü’l-hilkat kimseye ıtlâk olu-
nur. Ve hulku dar, bî-havsala kişiye denir.

]ح ظ ل ب[
َلَبُة  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-√a@lebet] اَءأَحظأ
vezninde) Sür¡atle yelmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِاَذا َعَدا َسِريًعا َحْظَلَب الرَّ

sık bağlamış kimseye denir.

 (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-√a@ib] اَءأَحِظُج
Karnı büyük bodura denir. Mü™ennesi ٌَحِظَبة 
[√a@ibet]tir.

) [el-√u@ubb] اَءأُحظُجُّ  (vezninde [utull¡] ُعُتلٌّ
 َرُجٌل :ma¡nâsınadır; yukâlu [a@ib√] َحِظٌب
َبِطيٌن َقِصيٌر  أَْي  َوَحِظٌب   ِاْمَرأَةٌ :ve yukâlu ُحظُبٌّ 
َوَحِظَبٌة ٌة   Ve künde ve nâ-tırâş ve galîz ُحظُبَّ
ve şedîd kişiye denir. Ve bahîl ve nâkese 
denir. Ve teng-hû ve bî-havsala ve bî-
tahammül kişiye denir.

 ِهَجفٌّ â’nın kesriyle√) [el-√i@abb] اَءأِحَظجُّ
[hiceff] vezninde) Çabuk darılan serî¡ü’l-
gazab kimseye denir.

ُة  zammeteyn ve) [el-√u@ubbet] اَءأُحظُبَّ
teşdîd-i bâ’yla) ve

َظِئجُّ حأ ُُ ) [el-mu√@a™ibb] اَءأ  ُمْطَمِئنٌّ
[mu†ma™inn] vezninde) ve

ِبُئ َظنأ حأ ُُ  ُمْحَزْنِبٌئ) [™el-mu√@anbi] اَءأ
[mu√zenbi™] vezninde) Bunlar da serî¡ü’l-
gazab kimseye denir.

ى zammeteynle) [el-√u@ubbâ] اَءأُحظُبَّى  ُكُفرَّ
[kufurrâ] vezninde) Arkaya denir, zahr 
ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin cism ve bedene 
denir.

 â’nın ve @â’nın√) [el-√u@unbâ] اَءأُحظُنأَبى
zammıyla ve nûn’un sükûnuyle) ُطظُبَّى 
[√u@ubbâ] ma¡nâsınadır.

ُحنأظُُج -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-√un@ub] اَءأ
de) Erkek çekirgeye denir. Ve osurgan 
böceğinin erkeğine denir; ¡alâ-kavlin onun 
uzun olan nev¡ine denir yâhûd ona şebîh 
bir böcektir.

ُحنأَظُج  â’nın zammı ve√) [el-√un@ab] اَءأ
@â’nın fethiyle) ve

ُحنأظَُباُء  â’nın ve @â’nın√) [™el-√un@ubâ] اَءأ
zammı ve elif’in meddiyle) ve
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adıdır.

َقُج  (vezninde [a…reb] أَْقَرُب) [el-a√…ab] اَألَطأ
Şol yaban eşeğine denir ki karnı beyâz ola 
yâhûd َحَقٌب [√a…ab] dedikleri zikr olunan 
yeri beyâz ola. Ve

َقُج  Na§îbîn cinlerinden ki [A√…ab] أَطأ
gelip Resûl-i ekrem sallallâhu ¡aleyhi 
ve sellem hazretlerinden Kur™ân-ı kerîm 
istimâ¡ eylediler, bir cinnî ismidir. Müter-
cim der ki o cinnîler beş nefer oldukları 
mervîdir. İsimleri budur: ٌَّخس [»ass] «â-yı 
mu¡cemenin fethi ve sîn’in teşdîdiyle, ٌَّمس 
[Mess] ٌَّخس [«ass] vezninde, َشاَصُة [Şâ§at], 
.dır[A√…ab] أَْحَقُب ,[Bâ§at] َباَصُة

َحِقيَبُة -veznin [ketîbet] َكِتيَبٌة) [el-√a…îbet] اَءأ
de) Eğrim dedikleri nesnedir ki kundak 
tarzında içini doldurup deve hatabının 
ense tarafına vaz¡ ederler. Ve mutlakan 
pâlân ve havut ensesine bend olunan nes-
neye denir, heybe ve hurc ve sâ™ir nesne 
olsun.

ِتَقاُب -veznin [ifti¡âl] ِاْفِتَعاٌل) [el-i√ti…âb] اَإِلطأ
de) Havut ve pâlân ensesine ٌَحِقيَبة [√a…îbet] 
bağlayıp götürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِر َرُجٍل أَْو َقَتٍب َواْحَتَمَلُه ُه ِفي ُمَؤخَّ ْيَء ِاَذا َشدَّ  ِاْحَتَقَب الشَّ
Ve bir nesneyi heybe gibi yüklenip götür-
mek ma¡nâsınadır; ve minhu yukâlu: ِاْحَتَقَب 
 Ve iddihâr eylemek ma¡nâsına ْاِلْثَم ِاَذا اْحَتَمَلُه
müsta¡meldir; yukâlu: َخَرُه ِاْحَتَقَبُه أَِي ادَّ
ِقُج حأ ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mu√…ib] اَءأ
ninde) Ensesine adam ve sâ™ir nesne alan 
râkibe denir, ُمْرِدٌف [murdif] ma¡nâsına.

َقُج حأ ُُ  [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mu√…ab] اَءأ
vezninde) Tilkiye denir, َثْعَلٌب [&a¡leb] 
ma¡nâsına; bâdiyede göç ensesine düştüğü 
için ıtlâk olundu.

َقاُب ِتحأ اأ ِ  İddihâr eylemek [el-isti√…âb] اَإلأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخَرُه ِاْسَتْحَقَبُه أَِي ادَّ

]ح ق ب[
-â’nın ve …âf’ın fethiy√) [el-√a…ab] اَءأَحَقُج
le) Şol kolana denir ki devenin asl kolan 
çekecek yerinden beriye ya¡nî zekeriyle 
asl kolanın aralığından çekilir; ¡alâ-kavlin 
şol kolana denir ki pâlân onunla devenin 
karnına bend olunur, ya¡nî asl kolandan 
başka bir ip dahi devenin pâlânına bağla-
nıp kıç ayakları tarafından dolaştırırlar tâ 
ki devenin sîne-bendi pâlânı ileriye çek-
meye. Ve 

-Masdar olur, zikr olunan ko [a…ab√] َطَقٌج
lan devenin zekerini basıp kaşanması güç-
lenmek ma¡nâsına; yukâlu: َحَقًبا اْلَبِعيُر   َحِقَب 
َر َعَلْيِه اْلَبْوُل ِمْن ُوُقوِع اْلَحَقِب ِاَذا َتَعسَّ اِبِع   ِمَن اْلَباِب الرَّ
ِثيِلِه -Ve yağmur ve sâ™ir nesne muh َعَلى 
tebes olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: َحِقَب اْلَمَطُر َوَغْيُرُه أَِي اْحَتَبَس Ve ma¡den 
filizzâttan hâlî olmak ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: ِفيِه يُوَجْد  َلْم  ِاَذا  اْلَمْعِدُن   َحِقَب 
Ve َشْيٌء

 dedikleri [i…âb√] ِحَقاٌب [a…ab√] َطَقٌج
nisvân kuşağına denir, ke-mâ se-yuzkeru.

َقاُب  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i√…âb] اَإِلطأ
dahi yağmur ve vazîfe ve ¡atiyye makûlesi 
kesilip muhtebes olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْحَقَب اْلَمَطُر َوَغْيُرُه ِاَذا اْحَتَبَس
 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-√i…âb] اَءأِحَقاُب
¡Arab nisvânına mahsûs bir nev¡ kuşak-
tır ki bellerine kuşanıp huliyyâtlarını ona 
bend ve ta¡lîk ederler. Cem¡i ُحُقٌب [√u…ub] 
gelir, ُكُتٌب [kutub] vezninde. Ve

 Tırnağın dibinde peydâ olan [i…âb√] ِطَقاٌب
beyâza denir. Ve şol ipliğe denir ki nazar 
def¡i için ma¡sûmların beline bend ederler. 
Ve 

 Umân vilâyetinde bir dağ¡ [i…âb◊] ِطَقاٌب
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sükûnuyla ve fethateynle câ™izdir) ve

 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-√ilâb] اَءأِحالَُب
Süt sağmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَلَب 
ِل ِاَذا اْسَتْخَرَج َما ِفي اِعي َحْلًبا َوِحالًَبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ  الرَّ
ْرِع ِمَن اللََّبِن  ¡Ve bir kimseye sütüyle intifâ الضَّ
eylemek için sağmal davar ta¡yîn eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: اَة أَِو النَّاَقَة  َحَلَبُه الشَّ
َيْحُلُبَها َلُه  َجَعَلُهَما   Ve diz çöküp oturmak ِاَذا 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki َحاِلٌب [√âlib]
in hey™etidir; yukâlu: ُجُل ِاَذا َجَلَس َعَلى  َحَلَب الرَّ
 Ve ُرْكَبَتْيِه

ٌج ve [alb√] َطلأ

 Nâs (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [ulûb√] ُطُلوٌب
etrâftan gelip birikmek ma¡nâsınadır, sa-
ğılan süt gibi; yukâlu: َحَلَب اْلَقْوُم َحْلًبا َوُحُلوًبا 
ِاَذا اْجَتَمُعوا ِمْن ُكّلِ َوْجٍه
-veznin [aleb†] َطَلٌب) [el-√aleb] اَءأَحَلُج
de) Süt sağmak ma¡nâsınadır, niteki zikr 
olundu. Ve sağılmış süte denir, bi-ma¡nâ 
mef¡ûldür; tekûlu: َشِرْبُت َحَلًبا أَْي َلَبًنا َمْحُلوًبا Ve

 Vezâ™if-i dîvâniyyeden [aleb√] َطَلٌج
vazîfe-i mu¡ayyene ve ¡ulûfe-i mukar-
rere olmayıp cibâyet-i mîri ve sâliyâne 
makûlesi vesîlesiyle bir kimseye havâle 
ve i¡tâ olunan vergiye ıtlâk olunur ki 
ıstılâhımızda sağımlık ta¡bîr olunur; ve 
minhu kavluhum َوَحَلُب اْلُمْسِلِميَن  َفْيُء   َهَذا 
Ve أَْسَياِفِهْم

 Bilâd-ı Şâmiyye’den bir [aleb◊] َطَلُج
şehr-i ma¡rûf ismidir. Şârih der ki ¡Amâli…
a’dan Mihr b. »ay∂ b. ¡İmlî… nâm kim-
senin ◊aleb ve Berda¡a ve ◊im§ nâm üç 
oğlu var idi, her biri bir şehr binâ ve ism-
leriyle müsemmâ eylediler. Ve 

 Yine şehr-i mezbûr [aleb◊] َطَلُج
a¡mâlinden iki mevzi¡ adıdır. Ve Şâm’da 
bir nâhiye ve bir karye ve ¢âhire-i Mı§r’da 
bir mahalle ismidir. Ve 

َبُة ِحقأ -â’nın kesriy√) [el-√i…bet] اَءأ
le) Zamândan gayr-i mahdûd ve mu-
vakkat müddete denir. Ve yıl ve sene 
ma¡nâsınadır. Cem¡i ِحَقٌب [√i…ab] gelir ِعَنٌب 
[¡ineb] vezninde ve ُحُقوٌب [√u…ûb] gelir 
.vezninde [ubûb√] ُحُبوٌب

َبُة ُحقأ  Esen (â’nın zammıyla√) [el-√u…bet] اَءأ
yelin sâkin olmasına denir. 

ُج ve (â’nın zammıyla√) [el-√u…b] اَءأُحقأ

-Sek (zammeteynle) [el-√u…ub] اَءأُحُقُج
sen yıla denir yâhûd seksen yıldan ek-
sere denir. Ve mutlak dehr ve zamân 
ma¡nâsınadır. Ve yıl ve sene ma¡nâsınadır; 
¡alâ-kavlin yıllara denir, ِسنُوَن [sinûn] 
ma¡nâsına. Cem¡i أَْحَقاٌب [a√…âb] gelir ve 
 ;vezninde [eflus] أَْفُلٌس gelir [a√…ub] أَْحُقٌب
yukâlu: َمَضى َعَلْيِه ُحْقٌب َوُحُقٌب أَْي َثَمانُوَن َسَنًة أَْو 
نُوَن َنُة أَِو الّسِ ْهُر َوالسَّ  َمَضْت :Ve yukâlu أَْكَثَر َوَكَذا الدَّ
َعَلْيِه أَْحَقاٌب َوأَْحُقٌب
َباُء َحقأ -veznin [™a√râ§] َصْحَراُء) [™el-◊a…bâ] اَءأ
de) Surâ…a b. Mirdâs’ın feresi ismidir. Ve 
şol iri siyâh kayaya denir ki tepesi havâya 
doğru minâre gibi sivrilip çıkmış olup 
ve iki böğürlerinde dâ™imâ serâb leme¡ân 
eyleye, ya¡nî iki tarafları yalçın olmak-
la geriden serâb gibi leme¡ân eder ola; 
¡alâ-kavlin vasatında ak ve berrâk toprak 
olmakla geriden o toprak ve sâ™ir yerleri 
leme¡ân eyleye.

]ح ق ط ب[
َطَبُة  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-√a…†abet] اَءأَحقأ
vezninde) َحْيُقَطاٌن [√ay…u†ân] ötmesine de-
nir. Ve َحْيُقَطاٌن [√ay…u†ân] √â’nın fethi ve 
…âf’ın zammıyla turaç kuşunun erkeğine 
denir.

]ح ل ب[
ُج  â’nın fethi ve lâm’ın√) [el-√alb] اَءأَحلأ
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dişi köşek doğurmak ma¡nâsınadır, niteki 
cîm’le ِإْجالٌَب [iclâb] erkek köşek doğur-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاَذا ُجُل  الرَّ  أَْحَلَب 
ُذُكوًرا ِإِبُلُه  َوَلَدْت  ِاَذا  أَْجَلَب  يَُقاُل  َكَما  ِإَناًثا  ِإِبُلُه   َوَلَدْت 
Ve minhu kavluhum: أَْحَلْبَت أَْم أَْجَلْبَت Ya¡nî 
“Develerin bu sene dişi mi yoksa erkek 
mi doğurdu?” Ve kavluhum: َحَلَب الَ  َلُه   َما 
َجَلَب  ,Ba¡zılar ¡indinde bed-du¡âdır َوالَ 
“Nâkasının dişi ve erkek dölleri olma-
yıp ¡akîm ve bî-hayr olsun!” demektir. 
Ve ba¡zılar ¡indinde kelâm-ı mezbûr, bî-
vech ve bî-ma¡nâdır. Şârih der ki kavl-i 
evvele göre evvelki َال [lâ] kelimesi, َما 
[mâ™]-i nâfiyeyi te™kîd olur, kavl-i sânîye 
göre nâfiye-i müstakille olmakla terkîb-i 
mezbûr mühmel olur. Ve َما [mâ] lafzını 
ta¡accübe haml ile “¡Acebdir ki filânın ne 
halebi ve ne celebi vardır” diye hikâye ol-
mak dahi mümkindir. Bu vechile kelâm-ı 
mezbûr ihzârdan mahfûz olur. 

َحُلوَبُة ve [el-√alûbet] اَءأ

-Sağ (â’ların fethiyle√) [el-√alûb] اَءأَحُلوُب
mal nâkaya denir; yukâlu: َناَقٌة َحُلوَبٌة َوَحُلوٌب 
 Ve أَْي َمْحُلوَبٌة

 ;ma¡nâsına olur [âlib√] َحاِلٌب [alûb√] َطُلوٌب
yukâlu: َرُجٌل َحُلوٌب أَْي َحاِلٌب Ve

 ,ki sağmal hayvâna denir [alûbet√] َطُلوَبٌة
gerek nâka ve gerek ganem olsun, vâhidine 
mahsûs değildir, vâhid ve cem¡ine ıtlâk 
olunur. Ve cem¡i َحالَِئُب [√alâ™ib] gelir ve 
 gelir √â’nın zammıyla. Ve [ulub√] ُحُلٌب
Mi§bâ√’ın beyânına göre ism kılındığı 
sûrette âhirine hâ™ ilhâkıyla ُفالٍَن َحُلوَبُة   َهِذِه 
derler, َرُكوٌب [rekûb] ve َرُكوَبٌة [rekûbet] 
gibi. İntehâ. Ve

 Bedenden ter çıkaran [alûb√] َطُلوٌب
harârete denir; yukâlu: َهاِجَرةٌ َحُلوٌب أَْي َتْحِلُب 
اْلَعَرَق

 Masdar olur, saç siyâh olmak [aleb√] َطَلٌج
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َحَلًبا  ْعُر  الشَّ  َحِلَب 
اِبِع ِاَذا اْسَودَّ الرَّ
 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-√ilâb] اَءأِحالَُب
Masdardır, niteki zikr olundu. Ve süt sa-
ğacak kaba denir ki külek ve susak ta¡bîr 
olunur; muhaddisînden ¡Alî b. A√med el-
◊ilâbî ona mensûbdur.

ِتالَُب طأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِاْفِتَعاٌل) [el-i√tilâb] اَإلأ
de) Süt sağmak ma¡nâsınadır.

َلُج حأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi√leb] اَءأ
de) Bu dahi süt sağacak küleğe denir.

-Sa (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-√alîb] اَءأَحِليُج
ğılmış süte denir; ¡alâ-kavlin taze sağılmış 
süte denir ki henüz ta¡mı mütegayyir ol-
mamış ola. Ve hurmâ şarâbına ıtlâk olu-
nur. Ve tâze kana ıtlâk olunur; yukâlu: َدٌم 
َحِليٌب أَْي َطِريٌّ
الََبُة طأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i√lâbet] اَإلأ
Bir kimse mer¡âda süt sağıp ehl ü ¡ayâline 
göndermek ma¡nâsınadır ki masdar-ı 
binâ-i merredir, ke-mâ se-yuzkeru. Ve

الََبٌة ٌِطأ  [i√lâbet] O vechile gönderilen sütün 
dahi ismidir; ¡alâ-kavlin süt tuluma vaz¡ 
olunduktan sonra artıp kalan bakiyyeye 
denir.

الَُب  (hemzenin kesriyle) [el-i√lâb] اَإِلطأ
Bu dahi mer¡âda süt sağıp ehl ü ¡ayâline 
göndermek ma¡nâsınadır, ِإْحالََبٌة [i√lâbet] 
gibi; yukâlu: َوِإْحالََبًة ِإْحالًَبا  ِلَْهِلِه   أَْحَلَب 
ِبِه َيْبَعَث  ثُمَّ  اْلَمْرَعى  ِفي  َوُهَو  ِلَْهِلِه  َيْحُلَب  أَْن   َوُهَو 
 Ve sütüyle intifâ¡ eylemek için bir ِإَلْيِهْم
kimseye sağmal davar ta¡yîn eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي اَة  َوالشَّ النَّاَقَة   أَْحَلَبُه 
ِلَيْحِلَبُه َلُه  -Ve süt sağan kimseye yar َجَعَلُهَما 
dım eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْحَلَبُه 
 Ve bir kimsenin nâkaları أَْي أََعاَنُه َعَلى اْلَحْلِب
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el-◊allâbî fukahâdandır.

ٌل) [et-te√allub] اَءتََّحلُُّج -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Ter ve su makûlesi sızmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَحلََّب اْلَعَرُق ِاَذا َساَل ve 
yukâlu: َتَحلََّب َبَدنُُه َعَرًقا أَْي َساَل َعَرُقُه ve yukâlu: 
َتَحلََّب َعْينُُه َوُفوُه أَْي َساالَ
 [te√allub] َتَحلٌُّب [el-in√ilâb] اَإِلنأِحالَُب
ma¡nâsınadır.

َبُة َحلأ  â’nın fethi ve lâm’ın√) [el-√albet] اَءأ
sükûnuyla) Bir uğurdan yarışa giden koşu 
atlarına denir. Ve yarış için her tarâftan 
müctemi¡ olan atlara denir. Cem¡i َحالَِئُب 
[√alâ™ib] gelir. Derdest olan nüshalarda 
باِق ِمْن ُكّلِ أَْوٍب ِللنُّْصَرِة  ibâretiyle¡َوَخْيٌل َتْجَتِمُع ِللّسِ
mersûm olmakla ¡ibâre muztaribdir. 
Şârihin beyânına göre asl ¡ibâreden َكَما يَُقاُل 
 ِلْلَقْوِم ِاَذا َجاُؤوا ِمْن ُكّلِ أَْوٍب ِللنُّْصَرِة َقْد أُْجِلُبوا ِباْلِجيِم
kelâmı sâkıt olmuştur. Vâkı¡â ümmehât-ı 
sâ™irede ¡unvân-ı merkûm üzere müseb-
bettir. Lâkin َحْلٌب [√alb] nâs birikmek 
ve ِإْحالٌَب [i√lâb] hâlibe i¡ânet ma¡nâsına 
olup ba¡dehu Esâs’ın beyânına göre mut-
lak i¡ânette müsta¡mel olmakla َحْلَبٌة [√al-
bet] bunlardan me™hûz ism ya¡nî sağım 
ma¡nâsından yığın ma¡nâsına müntakil 
olup ba¡dehu yarış için kezâlik nusret ve 
i¡ânet için sağılan süt gibi koşup gelen 
ve müctemi¡ olan atlarda ve süvârîlerde 
müsta¡mel olmak aslen ba¡îd değildir. Ke-
mâ kâle fi’n-Nihâye: أَْحَلَب اْلَقْوُم َواْسَتْحَلُبوا أَِي 
َواِلَعاَنِة ِللنُّْصَرِة  َباِق Bu sûrette اْجَتَمُعوا  -kav ِللّسِ
li, ma¡nâ-yı evvel tetimmesi olup kalem-i 
nâsih te™hîr eylemiş olur. Ve evvelki hayl 
at ve sânî süvârîye masrûf olur. Yâhûd 
 ibâresinden vâv sâkıt olmuştur¡ ِمْن ُكّلِ أَْوٍب
ki asl hakk-ı ¡ibâre, َوِمْن َباِق  ِللّسِ َتْجَتِمُع   َوَخْيٌل 
أَْوٍب  ,yarış için [albet√] َحْلَبٌة olmakla ُكّلِ 
kezâlik bir kavm ve kabîleye yardım için 

َباَنُة َحلأ ve [sekrânet] َسْكَراَنٌة) [el-√albânet] اَءأ

َباُة َحلأ  (vezninde [rekbât] َرْكَباةٌ) [el-√albât] اَءأ
ve

َحَلُبوُت  [melekût] َمَلُكوٌت) [el-√alebût] اَءأ
vezninde) Sütü çok sağmal nâkaya denir; 
yukâlu: َلَبٍن َذاُت  أَْي  َوَحَلُبوٌت  َوَحْلَباةٌ  َحْلَباَنٌة   َناَقٌة 
Mütercim der ki Muzhir’de mersûmdur ki 
maksûr olan َفْعَلى [fa¡lâ] vezni sıfatta hâ™ 
ile vârid olmuştur, ٌَحْلَباة [√albât] ve ٌَرْكَباة 
[rekbât] gibi. Ve َحْلَباَنٌة [√albânet] kelime-
sinde ve َرْكَباَنٌة [rekbânet] kelimesinde elif 
ve nûn mübalâga için ziyâde kılınmış-
tır; yukâlu: َرْكَباَنٌة َحْلَباَنٌة   Ya¡nî “Gereği َناَقٌة 
gibi sağmal ve gereği gibi binmeğe yarar 
nâka”dır.

الََبُة ve (tâ’nın kesriyle) [et-ti√lâbet] اَءّتِحأ

ُلَبُة -tâ’nın ve lâm’ın zam) [et-tu√lubet] اَءتُّحأ
mıyla) ve

َلَبُة -tâ’nın ve lâm’ın fet) [et-ta√lebet] اَءتَّحأ
hiyle) ve

ِلَبُة -tâ’nın ve lâm’ın kes) [et-ti√libet] اَءّتِحأ
riyle) ve

ِلَبُة  tâ’nın zammı ve) [et-tu√libet] اَءتُّحأ
lâm’ın kesriyle) ve

َلَبُة  tâ’nın zammı ve) [et-tu√lebet] اَءتُّحأ
lâm’ın fethiyle) Koç yüğürmezden evvel-
ce memesinde biraz süt zuhûr eden koyu-
na denir. 

َبَتاِن َحلأ -vez [kelbetân] َكْلَبَتاِن) [el-√albetân] اَءأ
ninde) Sabâh ve akşama ıtlâk olunur ki 
¡âdeten davarlar o vaktlerde sağılır. 

اٌد) [el-√allâb] اَءأَحالَُّب -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Rutûbetli ve yağmurlu güne ıtlâk olu-
nur ki murâd, fırtına dediğimiz olacaktır; 
yukâlu: َيْوٌم َحالٌَّب ِاَذا َكاَن ِفيِه َنًدى Ve 

 Benû Taπlib’e mahsûs bir [allâb◊] َطالٌَّب
feresin ismidir. Ve A√med b. Mu√ammed 
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¡amuca-zâdelere ıtlâk olunur, ِاْلَعّم  أَْوالَُد 
[evlâdu’l-¡amm] ma¡nâsına. Zâhiren müf-
redi mesmû¡ değildir.

-Ku (â’nın fethiyle√) [el-√avâlib] اَءأَحَواِءُج
yunun ve ayazmanın ve pınarın su kayna-
yıp çıkan menba¡larına denir ki göz ta¡bîr 
olunur. Müfredi ٌَحاِلَبة [√âlibet]tir. Şârih der 
ki başta olan gözün dahi yaş menba¡ına 
ve mutlakan her şey™in mâddesine َحاِلَبٌة 
[√âlibet] ıtlâk olunur.

-veznin [sukker] ُسكٌَّر) [el-√ulleb] اَءأُحلَُّج
de) Bir nev¡ nebâttır, eyyâm-ı hârrede 
bâdiyede bitip âhû ve koyun kısmı otlar 
ve yaprağıyla deri dibâgat olunur; yukâlu: 
ِسَقاٌء ُحلَِّبىٌّ َوَمْحُلوٌب ِاَذا َكاَن َقْد ُدِبَغ ِباْلُحلَِّب
 Levni (zammeteynle) [el-√ulub] اَءأُحُلُج
siyâh olan hayvâna denir, yağız at gibi. Ve 
fehîm ve fatin olan adamlara denir. َحِليٌب 
[√alîb] müfredidir.

ُبٌج  (vezninde [şurbub] ُشْربٌُب) [ulbub√] ُطلأ
Bir nebât meyvesidir.

 Yemen’de bir (fetehâtla) [alebân◊] َطَلَباُن
karyedir. Benû ¢uşeyr yurdunda bir su 
adıdır.

ve (vezninde [rekebâ] َرَكَبى) [alebâ√] َطَلَبى

-vez [rekebûtâ] َرَكُبوَتى) [alebûtâ√] َطَلُبوَتى
ninde) ve

َباَنٌة -veznin [rekbânet] َرْكَباَنٌة) [albânet√] َطلأ
de) Niteki zikr olundu ve bunlar veznle-
riyle berâberce zikr olunur, binmeğe yarar 
sütlü sağmal nâka demektir; yukâlu: َناَقٌة 
 َحَلَبى َرَكَبى و َحَلُبوَتىَرَكُبوَتى وَحْلَباَنٌة َرْكَباَنٌة أَْي تُْحَلُب
 Ya¡nî binilmeğe çesbân sağmal وتُْرَكُب
nâkadır.

ُة َلِبيَّ حأ َُ ٌة) [el-ma√lebiyyet] اَءأ  َمْرَعِشيَّ
[mer¡aşiyyet] vezninde) Medîne-i Mav§il 
kurbünde bir beldedir.

her taraftan koşuşup gelen suvârîlere de-
nir demek olur. Ve Mi§bâ√’ta َتْجَتِمُع  َخْيٌل 
يَُقاُل َواِحٍد  َوْجٍه  ِمْن  َتْخُرُج  َوالَ  أَْوٍب  ُكّلِ  ِمْن  َباِق   ِللّسِ
َوِهَي اْلَخْيِل  آِخِر  ِفي  أَْي  اْلَحْلَبِة  آِخِر  ِفي  اْلَفَرُس   َجاَء 
َوِلَهَذا ُجِمَعْت َعَلى َحالَِئَب  ibâretiyle¡ ِبَمْعَنى َحِليَبٍة 
mersûmdur. Ve Esâs’ta َحْلَبٌة [√albet] koşu 
meydânına da denir diye mersûm olmakla 
hâll ve mahal ¡alâkasıyla mecâz olur. Ve

َبٌة -Tihâme’de bir dere is [albet◊] َطلأ
midir. Ve Baπdâd’da bir mahalle adı-
dır; muhaddisînden ¡Abdulmun¡im b. 
Mu√ammed el-◊alebî oraya mensûbdur.

َبُة  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-√ulbet] اَءُحلأ
Türkîde boy ve tohumuna boy tohumu ıt-
lak olunan galle ismidir. Emrâz-ı sadriy-
yeye ve su¡âl ve balgamdan mütekevvin 
rebv ve bevâsîr ¡illetlerine ve arka ve ci-
ğer ve mesâne evcâ¡ına nâfi¡ ve takviyet-i 
cimâ¡da ¡acîbü’l-eserdir. Ve

َبٌة  .Yemen’de bir kal¡a adıdır [ulbet◊] ُطلأ
Ve hâlis siyâh renge dahi ُحْلَبٌة [√ulbet] 
denir. Ve َفِريَقٌة [ferî…at]e denir ki nisvân-ı 
¡Arab’ın lohusalarına mahsûs bir ta¡âmdır 
ki hurmâyı süt ile tabh ederler. Ve 

َبٌة  Şecer-i ¡arfec ismidir. Ve [ulbet√] ُطلأ
-vezninde süt [avsec¡] َعْوَسٌج [arfec¡] َعْرَفٌج
leğen envâ¡ından Fârisîde belmûn derler, 
sumak ağacına şebîh ve dalları beş ¡aded-
den ziyâde olmaz, bu sebebden Türkîde 
beşparmak ıtlâk ederler.

َبٌة  ismidir ki [atâd…] َقَتاٌد Şecer-i [ulbet√] ُطلأ
Türkîde geven dedikleri çalılıktır.

ُحُلَبُة  Bu dahi (zammeteynle) [el-√ulubet] اَءأ
 e denir ki ânifen zikr olunan[ferî…at] َفِريَقٌة
lohusa ta¡âmıdır.

-vez [ketâ™ib] َكَتاِئُب) [el-√alâ™ib] اَءأَحالَِئُج
ninde) َحْلَبٌة [√albet]in cem¡idir ki zikr 
olundu. Ve cemâ¡at ma¡nâsınadır. Ve 
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bahîl ve nâkes sıfatlanır; yukâlu: َحْلَتٌب  ُهَو 
أَْي َبِخيٌل

]ح ن ب[
ِنيُج  [tef¡îl] َتْفِعيٌل nûn’la) [et-ta√nîb] اَءتَّحأ
vezninde) At kısmının ön ellerinin bal-
dırlarında ve sırtında olan nev¡an büğrü-
lük ve mukavveslik olmak ma¡nâsınadır, 
niteki cîm’le َتْجِنيٌب [tecnîb] kıç ayakla-
rının sinirleri sıfat-ı mezbûrede olmak-
tan ¡ibârettir; ¡alâ-kavlin َتْحِنيٌب [ta√nîb] 
√â’yla atın iki ayağının aralığı apışık ol-
mayarak açık ve meydânlı olmağa denir 
ki satanı açık ta¡bîr olunur, at kısmının 
evsâf-ı hamîdesindendir. Ve ¡inde’l-ba¡z 
 iki incik kemiklerinde olan [ta√nîb] َتْحِنيٌب
nev¡an eğriliğe denir. Mü™ellifin misâlden 
sükûtu, bu dahi َتْجِنيٌب [tecnîb] gibi masdar 
ve ism olduğuna mebnîdir. Ve 

ِنيٌج -Baş aşağı ser-nigûn eyle [ta√nîb] َتحأ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتْحِنيًبا اْلِكَبُر   َحنََّبُه 
َنكََّسُه  Ve kemer ve kantara ve gurfe أَْي 
makûlesi binâları muhkem ve üstü mu-
kavves olarak yapmak ma¡nâsınadır; çatı 
binâ gibi; yukâlu: َحنََّب ُفالٌَن أََزًجا أَْي َبَناُه ُمْحَكًما 
َفَحَناُه
 َتْحِنيٌب (fethateynle) [el-√aneb] اَءأَحَنُج
[ta√nîb] ile ma¡nâ-yı evvelde mürâdiftir; 
yukâlu: ِبَهَذا اْلَفَرِس َتْحِنيٌب َوَحَنٌب َوُهَو ُمَحنٌَّب َوُهَو 
َبْيَن َما  بُْعُد  أَْو  َوُصْلِبَها  اْلَفَرِس  َوِظيَفِي  ِفي   اْحِديَداٌب 
اَقْيِن ْجِلْيِن ِبالَ َفَحٍج أَِو اْعِوَجاٌج ِفي السَّ الّرِ
َحنَُّج ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu√anneb] اَءأ
vezninde) Zikr olunan َتْحِنيٌب [ta√nîb] sıfatı 
olan ata denir. Ve

 Pîrlikten kaddi kemân [mu√anneb] ُمَحنٌَّج
gibi dü-tâ olmuş adama denir.

ٌث) [mu√annib] ُمَحنٌِّج -vez [&mu√addi] ُمَحّدِ
ninde) Medîne’de bir kuyu yâhûd bir ar-

ُبوُب ُحلأ -vez [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [el-√ulbûb] اَءأ
ninde) Mutlakan siyâh olan nesneye denir.

َباُب ِحلأ -veznin [cilbâb] ِجْلَباٌب) [el-√ilbâb] اَءأ
de) Bir nebâttır, ¡inde’l-ba¡z bu lâ¡iyettir ki 
sarı sütleğen dedikleridir.

ِلُج حأ ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mu√lib] اَءأ
ninde) Mu¡în ve nâsır ma¡nâsınadır ki 
 dan ism-i fâ¡ildir. Fi’l-asl[i√lâb] ِإْحالٌَب
halb-i leben edene i¡ânet ma¡nâsına olup 
ba¡dehu takyîd ve ıtlâk ¡alâkasıyla mutlak 
i¡ânette isti¡mâl olunmuştur. Ve

ِلٌج .Bir mevzi¡ adıdır [Mu√lib] ُمحأ

َلُج حأ َُ -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-ma√leb] اَءأ
de) Bala denir, َعَسٌل [¡asel] gibi.

َلَبُة حأ َُ  [meşrebet] َمْشَرَبٌة) [el-Ma√lebet] اَءأ
vezninde) Bir mevzi¡ adıdır. 

الَُب ِحِلبأ  â’nın ve lâm’ın√) [el-√iliblâb] اَءأ
kesriyle) َلْبالٌَب [leblâb] ismidir ki sarmaşık 
otudur.

َحاَءَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu√âlebet] اَءأ
vezninde) Bir kimse ile berâberce süt sağ-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحاَلَبُه ِاَذا َحَلَب َمَعُه
الَُب ِتحأ -Memeyi çekip sı [el-isti√lâb] اَإِلاأ
ğayarak süt sağmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُه ِاْسَتْحَلَب اللََّبَن أَِي اْسَتَدرَّ
َحاِءُج َُ  (mîm’in fethiyle) [el-Me√âlib] اَءأ
Yemen’de bir beldedir.

َبُة ُحَليأ -vez [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [el-√uleybet] اَءأ
ninde) Baπdâd’da dârü’l-hilâfe dâhilinde 
bir mevzi¡dir.

َباُن ُحلُّ -vez [cullunâr] ُجلُّناٌر) [el-√ullubân] اَءأ
ninde) Bir nebât adıdır; bu ağaç sütleğeni 
dedikleridir. 

]ح ل ت ب[
َتٌج  َحْتَرٌب tâ-yı fevkiyye ile) [alteb√] َطلأ
[√atreb] vezninde) Bir ismdir ki onunla 
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nir. Ve horoza denir. Ve yaban havucuna 
denir. 

وٌب ُْ ُحنأ -vez [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [el-√unzûb] اَءأ
ninde) Bu dahi bağırtlak kuşunun sürü-
süne denir. Ve bu mâddelerin mevzi¡-i 
zikri bu mahaldir ki nûn’u asliyedir, lâkin 
mü™ellif ”ح،ز،ب“ zeylinde dahi zikr eyle-
miştir. Ve 

]ح و ب[
ُب ve [el-√avb] اَءأَحوأ

َبُة  â’ların fethi ve√) [el-√avbet] اَءأَحوأ
vâv’ların sükûnuyla) Peder ve mâderden 
her birine denir ebevân ma¡nâsına. Şârih 
der ki Zema«şerî’nin beyânına göre bu 
mâdde günâh ma¡nâsına mevzû¡ olup 
ba¡dehu sâ™ir ma¡ânîde birer münâsebetle 
isti¡mâl olundu. Ez-cümle ¡adem-i mürâ¡âtı 
ism ve günâh olan hak ve hürmette isti¡mâl 
olunup ba¡dehu hak ve hürmeti lâzım olan 
ebeveynde ve sâ™ir akribâda ve karâbette 
isti¡mâl olundu. Ve 

ٌب ve [avb√] َطوأ

َبٌة  [u«t] أُْخٌت ,Kızkardeşe denir [avbet√] َطوأ
ma¡nâsına. Ve bir kimsenin kendi kızına 
denir, ِبْنٌت [bint] ma¡nâsına. Ve

ٌب  ;Günâh ve ism ma¡nâsınadır [avb√] َطوأ
√â’nın zammıyla da câ™izdir; yukâlu: ِفيِه 
ve َحْوٌب أَْي ِإْثٌم

ٌب  Masdar olur günâh-kâr olmak [avb√] َطوأ
ma¡nâsına. Ve bunda dahi √â’nın zam-
mıyla câ™izdir; yukâlu: َيُحوُب ُجُل  الرَّ  َحاَب 
-Ve hüzün ve endûh ve vah َحْوًبا ِبَكَذا أَْي أَِثَم
şet ma¡nâlarınadır. Bu ma¡nâlarda √â’nın 
zammıyla da lügattir. Ve fenn ve darb ve 
sınf ma¡nâsınadır. Ve cehd ve meşakkat ve 
fakr ve meskenet ma¡nâlarınadır. Ve nev¡ 
ve gûne ve türlü ma¡nâsınadır. Ve ağrı 

zın ismidir.

ٌل) [et-te√annub] اَءتََّحنُُّج -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Yay gibi eğilip iki kat olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َس َتَقوَّ ِاَذا  ْيُخ  الشَّ  َتَحنََّب 
Ve bir kimseyi esirgeyip mihrübânlık ey-
lemek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
.Ve bu ma¡nâ, mecâzdır َتَحنََّب َعَلْيِه ِاَذا َتَحنََّن

ُبوُب ُحنأ  [unbûb@] ظُْنُبوٌب) [el-√unbûb] اَءأ
vezninde) Pek siyâh olan nesneye denir; 
yukâlu: أَْسَوُد ُحْنُبوٌب أَْي ُحْلُكوٌك

]ح ن ج ب[
ُحنأُبُج  [≠unfu…] ُقْنُفٌذ cîm’le) [el-√uncub] اَءأ
vezninde) Mutlakan kuru ve yâbis şey™e 
denir.

]ح ن ط ب[
َحنأَطُج  َجْعَفٌر â-yı mühmele ile†) [el-√an†ab] اَءأ
[ca¡fer] vezninde) ◊icâz diyârına mahsûs 
olan keçiye denir. Ve

-Esâmîdendir: el [an†ab◊] َطنأَطٌج
Mu††alib b. ◊an†ab ve Han†ab b. el-◊âri& 
ashâbdandır.

َطَبُة َحنأ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-√an†abat] اَءأ
ninde) Bahâdırlık, şecâ¡at ma¡nâsınadır. 
Ve

َطَبٌة  Haşerât-ı arzdan bir [an†abat√] َطنأ
cins cânver adıdır. ◊ayâtu’l-◊ayevân’da 
-erkek çekirge ile müfes [an†ab√] َحْنَطٌب
ser; ve ¡inde’l-»alîl ُخْنُفَساُء [«unfusâ™] ile 
mu¡arreftir.

]ح ن ز ب[
اُب َْ ِحنأ  â-yı mu¡ceme ile») [el-√inzâb] اَءأ
 ,vezninde) Bünyesi kavî [ir†âs…] ِقْرَطاٌس
kunt, muktedirü’l-hilkat hımâra denir. Ve 
boyu kısa, vücûdu kavî ve metîn yâhûd 
gövdesi kalın ve yassı endâmlı adama 
denir. Ve bağırtlak kuşunun sürüsüne de-
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Bu dahi günâh-kâr olmak ve vebâle gir-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َيُحوُب  َحاَب الرَّ
ِبَكَذا َحْوًبا َوَحْوَبًة َوِحَياَبًة أَْي أَِثَم
 (â’nın zammıyla√) [el-√ûb] اَءأُحوُب
Günâh ve hüzn ve vahşet ma¡nâlarınadır 
ki zikr olundu. Ve helâk ve demâr 
ma¡nâsınadır. Ve belâ™ ve mihnet ve ma-
raz u ¡illet ma¡nâlarınadır. Ve nefs ve zât 
ma¡nâsınadır.

ُب ٌل) [et-te√avvub] اَءتََّحوُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Derd-nâk olup sızlamak, teveccu¡ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َع َتَوجَّ ِاَذا  ِمْنُه  َب   َتَحوَّ
Ve günâhtan perhîz ve ictinâb eylemek 
ma¡nâsınadır, niteki َتأَثٌُّم [te™e&&um] dahi bu 
ma¡nâyadır ki binâsı selb içindir; yukâlu: 
ُجُل َوَتأَثََّم ِاَذا اْجَتَنَب اْلُحوَب َواِلْثَم َب الرَّ َتَحوَّ
ُب َتَحّوِ ُُ ve [el-mute√avvib] اَءأ

ُب َحّوِ ُُ -ism-i fâ¡il bünye) [el-mu√avvib] اَءأ
leriyle) Mâlı gidip yine o mâla zafer-yâb 
olan kimseye denir.

َباُء -vez [™a√râ§] َصْحَراُء) [™el-√avbâ] اَءأَحوأ
ninde) Nefs ve zâta denir. Cem¡i َحْوَباَواٌت 
[√avbâvât] gelir. Şârih der ki َحْوٌب [√avb] 
ve günâh irtikâb eden nefs olup ba¡dehu 
ıtlâk üzere isti¡mâl olunmuştur; yukâlu: 
َحَرَس اهللُ َحْوَباَءَك أَْي َنْفَسَك
َباُن  (vezninde [sa√bân] َسْحَباُن) [avbân◊] َطوأ
Yemen’de bir mevzi¡dir.

َواُب طأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i√vâb] اَإلأ
Günâha varmak ya¡nî bir fi¡l vesîlesiyle 
encâmında günâh ve vebâle girmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِاَذا َصاَر ِإَلى  أَْحَوَب الرَّ
اْلَحْوِب
ِويُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√vîb] اَءتَّحأ
de) Erkek deveye ُحوِب  [ûbi √ûbi√] ُحوِب 
diye zecr ve sevk eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفَقاَل ِباْلَجَمِل  َزَجَر  ِاَذا  َتْحِويًبا  ُجُل  الرَّ َب   َحوَّ
َلُه ُحوِب ُحوِب

ve dert ve veca¡ ma¡nâsınadır. Ve diyâr-ı 
Rebî¡a’da bir mevzi¡ adıdır. Ve erkek 
deveye denir, َجَمٌل [cemel] gibi. Kesret-i 
isti¡mâlle deveyi zecr edecek ya¡nî ikâmet 
ve inâhat ve seyr ve tevkîfte tevbîh ve 
âzâr eyleyecek edâttan olmakla asvâttan 
olur. Ve bunda bâ’nın harekât-ı selâsıyla 
câ™izdir ve َحاِب [√âbi] dahi derler bâ’nın 
kesriyle.

َبُة  َحْوٌب (â’nın fethiyle√) [el-√avbet] اَءأَحوأ
[√avb] ile ma¡nâ-yı evvelde mürâdiftir ki 
zikr olundu. Ve 

َبٌة  Vâlide tarafından olan [avbet√] َطوأ
karâbete denir; √â’nın zammıyla da lügat-
tir; tekûlu: ِْالُّم ِمَن  َقَراَبٌة  أَْي  ِفيِهْم َحْوَبٌة َوُحوَبٌة   ِلي 
Ve vâlidenin evlâdı cihetine olan rikkat-i 
kalbî hâletine denir. Ve hemm ve tasa ve 
hâcet ve zarûrî ma¡nâlarınadır. Ve hâlet 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالٌَن ِبَحْوَبِة ُسوٍء أَْي ِبَحاَلِة 
Ve ُسوٍء

َبٌة  Za¡îf ve zebûn ve nâ-tüvân [avbet√] َطوأ
kimseye denir; √â’nın zammıyla da lü-
gattir. Ve vâlideye denir. Şârih der ki bu, 
tekrârdır. Ve zevceye yâhûd odalık ittihâz 
olunan يٌَّة  e denir. Ve davara[surriyyet] ُسّرِ
denir, َدابٌَّة [dâbbet] ma¡nâsına. Ve vasat-ı 
dâra denir. Ve ism ve günâh ma¡nâsınadır. 
Ve َحْوٌب [√avb] gibi masdar olur, günâh-
kâr olmak ma¡nâsına, ke-mâ se-yuzkeru.

ِحيَبُة  Bu dahi (â’nın kesriyle√) [el-√îbet] اَءأ
vâlide tarafından olan hısımlığa denir; 
tekûlu: ِِلي ِفيِهْم َحْوَبٌة َوُحوَبٌة َوِحيَبٌة أَْي َقَراَبٌة ِمَن ْالُّم 
Ve hâcet ve hâlet ma¡nâlarınadır.

َحاَبُة ve [el-√âbet] اَءأ

َحاَبُة - [el-√âb] اَءأَحاُب  َطاَبٌة) [el-√âbet] اَءأ
[†âbet] ve َطاٌب [†âb] veznlerinde) ِأْثٌم [i&m] 
ve vebâl ma¡nâsınadır.

ِحَياَبُة  (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-√iyâbet] اَءأ
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FASLU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME 
)َفْصُل اْلَخاِء اْلُمْعَجَمِة(

]خ ب ب[
 â’nın fethi ve bâ’nın») [el-«abb] اَءأَبجُّ

teşdîdiyle) Oynak ve dubaracı, muhîl ve 
habîs ve mekkâr kimseye denir, اٌع ُجْربٌُز  َخدَّ
[«addâ¡ curbuz] ma¡nâsına; «â’nın kes-
riyle de câ™izdir; yukâlu; اٌع َخدَّ أَْي   َرُجٌل َخبٌّ 
-Şârihin beyânına göre «â’nın kesriy ُجْربٌُز
le masdardır, mübâlagaten vasıf olur. Ve 
uzun uzadı yere yapışık kumluğa denir. 
Ve iki dürüşt ve galîz arz aralığında vâki¡ 
düz ve yumuşak yere denir ki onda mantar 
nâbit olur. Ve

 ve [abeb»] َخَبٌب ,Masdar olur [abb»] َخجد
.gibi, ke-mâ se-yuzkeru [abîb»] َخِبيٌب

 Ağacın (â’nın zammıyla») [el-«ubb] اَءأُبجُّ
soyulmuş kabuğuna denir. Ve pek çukur 
ve derin yere denir.

-Bir mev (â’nın kesriyle») [el-»ibb] اَءأِبجُّ
zi¡ adıdır. Ve 

 Deryâ telâ¡ub edip cûş u [ibb»] ِخجد
hurûşa gelmek, اْلَبْحِر -heyecânu’l] َهَيَجاُن 
ba√r] ma¡nâsına, ke-mâ se-yuzkeru; hud¡a 
ma¡nâsından me™hûzdur. Ve hîle ve fend 
ve hidâ¡ ve hubs ve gışş ma¡nâlarınadır; 
tekûlu: اِبِع ا ِمَن اْلَباِب الرَّ  Ve nebât َخِبْبَت َيا ُفالَُن ِخبًّ
boylanıp uzamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َواْرَتَفَع َطاَل  ِاَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  ا  ِخبًّ النََّباُت   Ve َخبَّ 
buhl ve dınnet eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِاَذا َمَنَع َما ِعْنَدُه  Ve bâdiyede َخبَّ الرَّ
bedevî nâkesliğinden nâşî âyende ve re-
vendeye mer™î ve ma¡lûm olmamak için 
aşağı ve çukur yere konmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْالَْرِض ِمَن  اْلُمْنَهِبَط  َنَزَل  ِاَذا  ُجُل  الرَّ  َخبَّ 
بُْخالً َمْوِضُعُه   Ve deryâ oynayıp cûş u ِلُيْجَهَل 

أَُب -veznin [kevkeb] َكْوَكٌب) [el-√av™eb] اَءأَحوأ
de ki hemze iledir) ”ح،أ،ب“ mâddesinde 
zikr olundu. Mü™ellif bununla Cevherî’ye 
ta¡rîz eylemiştir.
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ُة َببَّ  â’nın harekât-ı») [el-«abbet] اَءأ
selâsıyla) Kumlarda olan yol yol uzun 
tarîkaya denir; ¡alâ-kavlin sehâbda olan 
tarîkaya denir yâhûd ¡isâbe ve kaşbastı 
gibi uzun hırkaya denir.

َبِبيَبُة -veznin [abîbet√] َحِبيَبٌة) [el-«abîbet] اَءأ
de) ٌة  ma¡nâsınadır. Ve [abbet»] َخبَّ

 Şerhalanmış et dilimine [abîbet»] َخِبيَبٌة
denir, yün ve sûf ma¡nâsına değildir, ni-
teki Cevherî, galat edip sûf ma¡nâsınadır 
dedi. Sûf ma¡nâsına olan, َجِنيَبٌة [cenîbet]tir 
cîm ve nûn’la. Şârih der ki Lisânu’l-¡Arab 
sâhibi dahi sûf ma¡nâsıyla resm eylemiş-
tir. Ve

 .Derenin ortasına denir [abîbet»] َخِبيَبٌة

َباُب َخأ ve (hemzenin fethiyle) [el-a«bâb] اَألأ

ve (vezninde [ineb¡] ِعَنٌب) [el-«ibeb] اَءأِبَبُج

َبَباِئُج  Pâre (â’nın fethiyle») [el-«abâ™ib] اَءأ
pâre olmuş eski libâsa denir; yukâlu: َثْوٌب 
ٌع ُمَتَقطِّ أَْي  َوَخَباِئُب  َوَخَبٌب   َثْوٌب Ve bunlar أَْخَباٌب 
 kabîlindendir, eczâsı […evb a«lâ&] أَْخالٌَق
i¡tibârıyla.

ُة ُببَّ ٌة) [el-«ubbet] اَءأ  (vezninde [ubbet…] ُقبَّ
Su yığılacak yere denir. Ve bir mevzi¡ adı-
dır. Ve derenin batnına denir, niteki َخِبيَبٌة 
[«abîbet] dahi denir.

 Hısımlıklar, karâbât [el-«avâbb] اَءأَبَوابُّ
ma¡nâsınadır. ٌَّخاب [«âbb] müfredidir; 
ba¡zı nüshalarda َخابٌَّة [«âbbet] mersûmdur.

َبَبُة َببأ -zelze] َزْلَزَلٌة) [el-«ab«abet] اَءأ
let] vezninde) Gadr ve hayf eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاَذا ُفالًَنا  ُجُل  الرَّ  َخْبَخَب 
 Ve karın gevşeyip sölpüklenmek َغَدَرُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِاَذا اْسَتْرَخى  َخْبَخَب الرَّ
 Ve vakt-i zuhrun tef ü tâb-ı harâretini َبْطنُُه
serinletmek ya¡nî o vaktte yola gitmeyip 
yâhûd namâz gibi bir fi¡le şürû¡ eyleme-

hurûşa gelmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّخب 
اْضَطَرَب ِاَذا  -Mü™ellif bunu tekrâr eyle اْلَبْحُر 
miştir, meğer evvelki ismiyyete mahmûl 
ola, niteki Nihâye’de ٌِّخب َفأََخَذُه  اْلَبْحَر   َرِكَب 
 ِخبٌّ ibâretiyle mersûmdur. İşbu¡ َشِديٌد
[«ibb] ve ِخَباٌب [«ibâb]-ı âtî, fırtına dedi-
ğimiz olacaktır. Ve bir kimse haddâ¡ ve 
kallâş ve dubaracı olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اًعا ُجُل ِاَذا َصاَر َخدَّ َخبَّ الرَّ
ِبَباُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-«ibâb] اَءأ
Bu dahi deryâ cûşa gelip fırtına olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ا َوِخَباًبا ِاَذا  َخبَّ اْلَبْحُر ِخبًّ
َهاَج َواْضَطَرَب
ِبيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta«bîb] اَءتَّبأ
Bir kimseyi aldatıp mekr ve al ile habâset 
ve ifsâd eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُه َوأَْفَسَدُه َبُه َتْخِبيًبا ِاَذا َخَدَعُه َوَغشَّ َخبَّ
-At kısmı (fethateynle) [el-«abeb] اَءأَبَبُج
na mahsûs bir gûne yelmek, ¡alâ-kavlin 
at sağlarını birden ve sollarını birden 
alıp nakl eylemek vechiyledir ki nakıl-
lamak ta¡bîr olunur yâhûd yorgalamak 
ma¡nâsınadır. Ve sür¡at ma¡nâsınadır. 

َبِبيُج  َخَبٌب (â’nın fethiyle») [el-«abîb] اَءأ
[«abeb] ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَفَرُس  َخبَّ 
َوَخَبًبا َوَخِبيًبا  ا   َخَبٌب Ve ba¡zılar ¡indinde َخبًّ
[«abeb] َرَمٌل [remel] gibidir ki ling yürü-
mektir, kurt yelmesi ta¡bîr olunur, menzil 
beygirlerinin lingleri gibi. Ve 

 Yerde (vezninde [emîr] أَِميٌر) [abîb»] َخِبيٌج
olan uzun hendeğe ve yarığa denir.

ِتَباُب -veznin [ifti¡âl] ِاْفِتَعاٌل) [el-i«tibâb] اَإِلخأ
de) At vech-i mezkûr üzere yelmek yâ na-
kıllamak ma¡nâsınadır.

َباُب  Atı (hemzenin kesriyle) [el-i«bâb] اَإِلخأ
yildirmek yâ nakıllatmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََخبَّ اْلَفَرَس ِاَذا َحَمَلُه َعَلى اْلَخَبِب
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ِحِث َّ اءأ َباُب   hemzenin) [&a«bâbu’l-fa√i] أَخأ
fethiyle) َحَواَيا [√avâyâ] ismidir ki yağlı 
bağırsaklara ve bağırsağın ve kırkbayır 
dedikleri nesnenin ki işkenbenin başında 
olur, yağlarına denir.

ve (â’nın kesriyle») [ibb«] ِخجد

ٌج  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [ubeyb«] ُخَبيأ
Birer mevzi¡ adlarıdır. Ve 

 .Esâmîdendir: »ubeyb b [ubeyb«] َخِبيٌج
Yesâf ve »ubeyb b. el-Esved ve İbnu’l-
◊âri& ve İbn Mâlik ve Ebû ¡Abdullâh 
»ubeyb el-Cuhenî ashâbdandır. Ve 
»ubeyb b. Suleymân b. Semure ve 
»ubeyb b. ¡Abdullâh b. ez-Zubeyr ve İbn 
¿âbit el-Cevâd el-Fa§î√ ve İbnu’z-Zubeyr 
b. ¡Abdullâh ve »ubeyb b. ¡Abdurra√mân 
ki İmâm Mâlik’in şeyhidir. Ve Mu¡â≠ b. 
»ubeyb ve Ebû »ubeyb el-¡Abbâs el-
Bernî muhaddislerdir.

َباِن ُبَبيأ -musaggaran tes) [el-»ubeybân] اَءأ
niye bünyesiyle) Ebû »ubeyb ¡Abdullâh 
b. ez-Zubeyr ile oğlu ¡alâ-kavlin birâderi 
Mu§¡ab’dır.

َببَّاُب اٌد) [el-»abbâb] اَءأ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Mekke-i mükerreme’de bir haddâd is-
midir, a¡lâ kılıçları alıp dakk ve tagyîr ile 
bir musanna¡ kılıç edip halka gûyâ kendisi 
i¡mâl eylemiş sûretinde ¡arz u ibrâz eder 
idi. Binâ™en¡aleyh horozoğlu işi dedikleri 
gibi elsinede darb-ı mesel olmuştu. Hattâ 
Hazret-i ¡O&mân ve Zubeyr aleyhime’r-
rıdvân bir gün esnâ-yı muhâverede Zu-
beyr mutâyebe cihetiyle mukâzefe murâd 
eyledikte, Hazret-i ¡O&mân َعْبَد اََبا  ياَ   “أَِباْلَبَعِر 
-diye feth-i bâb-ı mizâh eylemekle Zu اهلِل”
beyr dahi ”َبْل ِبَضْرِب َخبَّاٍب وِريِش اْلُمْقَعِد“ diye 
mukâbele eylediler, ْيَف السَّ َخبَّاٍب  ِبَضْرِب   “َبْل 
النَّْبَل” اْلُمْقَعِد  …Mu] ُمْقَعٌد .takdîrindedir وِريِش 

yip bir mikdâr te™hîr ile serinlediği vakte 
tevkîf eylemek ma¡nâsınadır. Ümmehât-ı 
sâ™ireden müstefâd olduğu üzere bunda 
hasâ™istendir, mutlakan soğutmak, ِإْبَراٌد 
[ibrâd] ma¡nâsına değildir; yukâlu: َخْبَخَب 
 “أَْبِرُدوا ِبالظُّْهِر َفِإنَّ Niteki eserde ِمَن الظَِّهيَرِة ِاَذا أَْبَرَد
َة اْلَحّرِ ِمْن َفْيِح َجَهنََّم”  vârid olmuştur. Şârih ِشدَّ
der ki işbu َخْبَخٌب [«ab«ab] kelimesi aslda 
 .vezninde [fa¡lele] َفْعَلَلٌة idi üç bâ ile َخْبَبَب
Tef¡îl bâbından imtiyâz için vasatta olan 
bâ’yı «â’ya ibdâl eylediler. Ve hurûf-ı 
sâ™ireden «â’yı ihtiyâr ettikleri, kelimede 
«â™ harfi olduğuna mebnîdir.

َباُب َببأ  (â’nın fethiyle») [el-«ab«âb] اَءأ
Muztarib olan şey™in rehâveti hâletine 
denir.

ُبُج  [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [et-te«ab«ub] اَءتََّببأ
vezninde) Muztarib olan nesne salkı ve 
sölpük olmak ma¡nâsınadır. Ve beden se-
miz iken arıklayıp gevşek ve salkı olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهِزَل ِإَذا  َبَدنُُه   َتَخْبَخَب 
ِجْلُدُه َيْسَترِخَي  َحتَّى  َمِن  الّسِ  Ve tef-i ü tâb-ı َبْعَد 
harâret sâkin olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَخْبَخَب اْلَحرُّ ِاَذا َسَكَن َفْوَرتُُه
َبَبُة َببأ ُُ  mîm’in zammı) [el-mu«ab«abet] اَءأ
ve «â’ların fethiyle) Çok develere denir; 
¡alâ-kavlin semiz ve be-gâyet latîf ve hoş-
endâm develere denir ki her gören hüsn ve 
letâfetine ta¡accüb ve tahsîn edeler. 

Mütercim der ki usûl-i sâ™ireden istinbât 
olunduğu üzere kavl-i sânî َبْخَبَخٌة 
[ba«ba«at]tan maklûb olmağa mebnîdir 
ki ٌَبْخَبَخة [ba«ba«at]tan ism-i mef¡ûldür. Ve 
 bir güzel nesneye tahsîn [ba«ba«at] َبْخَبَخٌة
edip peh peh ve pöh pöh demek ma¡nâsına 
olmakla ُمَبْخَبَخٌة [muba«ba«at] haklarında 
peh peh diye tahsîn olunan develer demek 
olur. İntehâ.
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]خ د ب[
ُب َأ َب  â’nın fethi ve dâl’ın») [el-«adb] اَءأ
sükûnuyla) Kılıç ile çalmak; ¡alâ-
kavlin kemiğe varmaksızın eti kesmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َخْدًبا  ْيِف  ِبالسَّ  َخَدَبُه 
ِل ِاَذا َضَرَبُه أَْو َقَطَع اللَّْحَم ُدوَن اْلَعْظِم -Alâ¡ اْلَباِب ْالَوَّ
re™yin bu, kılıçla başa vurmağa mahsûstur. 
Ve ısırmak, ٌَّعض [¡a∂∂] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه َعضَّ ِاَذا   Ve yalan söylemek َخَدَبُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَذَب ِاَذا  ُجُل  الرَّ  َخَدَب 
Ve

ٌب َأ  ,Çok süt sağmak ma¡nâsınadır [adb»] َخ
halb-i kesîr ma¡nâsına; ba¡zı nüshada 
lâm’ın fethiyle mazbût olmakla ism ol-
mak dahi muhtemeldir; yukâlu: ُجُل  َخَدَب الرَّ
ِاَذا َحَلَب َكِثيًرا
َباُء َأ َب -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-«adbâ] اَءأ
de) أَْخَدُب [a«deb] lafzından mü™ennestir. 
Şol darbeye sıfat olur ki vurulan kimse-
nin içerisine işleye; yukâlu: ِاَذا َخْدَباُء   َضْرَبٌة 
اْلَجْوِف َعَلى  -e sı[arbet√] َحْرَبٌة Ve şol َهَجَمْت 
fat olur ki yarası balık ağızı gibi vâsi¡ ola; 
 dahi [adibet»] َخِدَبٌة vezninde [feri√at] َفِرَحٌة
bu ma¡nâyadır; yukâlu: َحْرَبٌة َخْدَباُء َوَخِدَبٌة أَْي 
َواِسَعٌة َوَخْدَباُء  اْلُجْرِح  -Alâ-kavlin yumu¡ َواِسَعُة 
şak ve mülâyim zırha denir; yukâlu: ِدْرٌع 
َنٌة َخْدَباُء أَْي َواِسَعٌة أَْو َلّيِ
ُب ََ َب  Hoyratlık (fethateynle) [el-«adeb] اَءأ
ve şaşkınlık, َهَوٌج [hevec] ma¡nâsınadır. Ve 
uzunluk, طُوٌل [†ûl] ma¡nâsınadır.

ُب َِ َب  ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-«adib] اَءأ

ُب َِّ َتَب ُُ -mute] ُمَتَجنٌِّب) [el-mute«addib] اَءأ
cennib] vezninde) ve

ُب ََ -veznin [aπreb] أَْغَرُب) [el-a«deb] اَألَخأ
de) Hoyrat ve şaşkın ve sebük-magz ada-
ma denir. Ve pek uzun kimseye denir ki 
ekserî vasf-ı mezbûr ile muttasıf olurlar. 

¡ad] ُمْكَرٌم [mukrem] vezninde kezâlik bir 
kimse idi ki ok yeleği düzer idi. O dahi 
»abbâb gibi bir yâdigâr olmakla yele-
ği mesel olup elsinede tayerân eder idi. 
Gûyâ ki “senin işin onların işleri gibidir” 
demeyi telmîh eylemiştir. Ve »abbâb 
b. İbrâhîm ve ¡Abdurra√mân b. »abbâb 
ashâbdandır. Ve ¡Abdullâh ve ~âli√ ve 
Hilâl ve Yûnus er-Râfi∂î ve Mu√ammed 
evlâd-ı »abbâbîn’dir ve Ebû »abbâb 
el-Velîd b. Bukeyr ve ~âli√ b. ¡A†â™ b. 
»abbâb muhaddislerdir.

]خ ب ج ب[
َبَبُة َببأ -deb] َدْبَدَبٌة cîm’le) [el-«abcebet] اَءأ
debet] vezninde) Bir nev¡ şecer adıdır; 
Ebu’l-¢âsım es-Suheylî, Râv∂ nâm 
kitâbında böylece sebt eylemiştir. Ve 
şecer-i mezbûr, Medîne-i münevvere’ye 
mahsûstur, hattâ menbitine َبِقيُع اْلَخْبَجَبِة [ba…
î¡u’l-«abcebet] derler, اْلَغْرَقِد -ba…î¡u’l] َبِقيُع 
πar…ad] gibi; ¡alâ-kavlin bu, cîmeyn’le 
.tir[cebcebet] َجْبَجَبٌة

]خ ت ر ب[
ٌب َُ  ُقْنُفٌذ tâ-yı fevkiyye ile) [utrub«] ُختأ
[…unfu≠] vezninde) Bir mevzi¡dir. 

َبُة ََ َبتأ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-«atrebet] اَءأ
ninde) Bir nesneyi dilim dilim ve tike tike 
kesmek ve kıyma kıymak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اُه َخْتَرَبُه أَْي َقَطَعُه َوَعضَّ

]خ ث ع ب[
َبُة َثعأ َبنأ  â’nın harekât-ı») [el-«an&e¡bet] اَءأ
selâsı ve nûn’un sükûnu ve &â-yı müselle-
senin fethiyle) ve

َبُة ثُعأ ُبنأ  â’nın ve &â’nın») [el-«un&u¡bet] اَءأ
zammıyla) Sütü pek çok olan nâkaya 
denir.
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eylemiştir ki َجِدَبٌة [cedibet]ten cem¡dir, 
“Âb ve giyâhtan mu¡arrâ yere düştüler” de-
mektir ki helâkı müstelzimdir. Ve ba¡zılar 
cîm ve ≠âl-ı mu¡ceme ile rivâyet eylediler 
ki ”ج،ذ،ب“ mâddesinde beyân olunduğu 
üzere fatm-ı sabî ma¡nâsınadır, ahyânen 
mü™eddî-i helâk olur. Ve ba¡zılar «â-yı 
mu¡ceme ve dâl-ı mühmele-i meftûha ile 
rivâyet eylediler ki َخَدَبٌة [√adebet] lafzın-
dan cem¡ olur ki yılan sokmak ma¡nâsına 
olan َخْدٌب [«adb]den me™hûzdur; yukâlu: 
ُة ِاَذا َنَهَشْتُه  Ve Musta…§â’da bu gûne َخَدَبْتُه اْلَحيَّ
mersûmdur ki َخِدَباٍت [«adibât] şedâ™id-i 
münkere-i ¡azîme ma¡nâsınadır ki َخْدٌب 
[«adb] kelimesinden me™hûzdur, َضْرٌب 
ْيِف  ma¡nâsına. Ve bu, cîm ve ≠âl-ı ِبالسَّ
mu¡ceme ile de mervîdir ki َجْذَبٌة [ce≠bet]
in cem¡idir, ıraklık, bu¡d ma¡nâsınadır 
yâhûd iki tarafa çekiştirmek ma¡nâsınadır. 
Kaldı ki mü™ellifin kesr-i dâl ile rivâyeti 
arz i¡tibârıyladır ve helâk ile tefsîri َضْرٌب 
ْيِف  ُخُروٌج ma¡nâsından me™hûzdur. Ve ِبالسَّ
 ma¡nâsından [ke≠ib] َكِذٌب ,ile tefsîr َعِن اْلَقْصِد
me™hûzdur.

]خ ذ ر ب[
َرٌب َأ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [adreb«] َخ
Bir recül ismidir.

]خ ذ ع ب[
َعَبُة  âl-ı mu¡ceme ile≠) [el-«a≠¡abet] اَءأَبذأ
 vezninde) Kesmek [da√recet] َدْحَرَجٌة
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخْذَعَبُه أَْي َقَطَعُه
ُعوَبُة  (â’nın zammıyla») [el-«u≠¡ûbet] اَءأُبذأ
Kabaktan yâhûd hıyârdan yâhûd iç yağın-
dan bir pâreye denir.

]خ ذ ع ر ب[
ٌب ََ -vez [sefercel] َسَفْرَجُل) [a≠a¡rab«] َخَذعأ
ninde) Bir recül ismidir. 

Ve 

ُب ََ  Bir husûsu bir kimseye [a«deb] أَخأ
kat¡an danışmayıp dâ™imâ kendi başına ve 
kendi re™yiyle ¡âmil olan hod-ser ve hod-
re™y kişiye denir ki büyük şaşkınlık budur; 
yukâlu: َرُجٌل أَْخَدُب ِاَذا َكاَن َيْرَكُب َرْأَسُه

بُّ ََ ِب ) [el-«idebb] اَءأ  (vezninde [hiceff] ِهَجفٌّ
Pîr ve ihtiyâr adama denir. Ve ¡azîmü’l-
heykel adama denir. Ve mutlakan iri ve 
dızman devekuşuna ve sâ™ir hayvâna de-
nir. Ve kaviyyü’l-bünye ve şedîdü’s-sulb 
ya¡nî beli metîn ağır yüke dayangan erkek 
deveye denir. 

ُب ََ َبيأ -veznin [ay…al§] َصْيَقٌل) [el-«aydeb] اَءأ
de) Açık yola denir şâh-râh ma¡nâsına; 
yukâlu: أََخَذ اْلَخْيَدَب أَِي الطَِّريَق اْلَواِضَح Ve Benî 
Sa¡d kumluğunda bir mevzi¡ adıdır.

َبُة ََ َبيأ  Re™y-i sâbık ve emr-i [el-«aydebet] اَءأ
evvel ma¡nâsınadır, َطِريٌق َواِضٌح [†arî… vâ∂i√] 
ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: َعَلى  أَْقَبَل 
ِل َخْيَدَبِتِه أَْي َعَلى أَْمِرِه َوَرْأِيِه ْالَوَّ
ُب َِ َب  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-«adib] اَءأ
Ziyâdesiyle kesici, kâtı¡ ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َسْيٌف َخِدٌب أَْي َقاِطٌع
ُب َُّ ٌل) [et-te«addub] اَءتََّب -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Seyr-i vasat ma¡nâsınadır ki ne pek 
ve ne yapça yürümektir; yukâlu: ُب  ُهَو َيَتَخدَّ
أَْي َيِسيُر َوَسًطا
َباتب َِ  â’nın fethi ve») [vâdî «adibât] َواِدي َخ

dâl’ın kesriyle) Emsâldendir, helâk yâhûd 
reh-i râsttan çıkıp sapmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَِو اْلَهالَِك  أَِي  َخِدَباٍت  َواِدي  ِفي   َوَقُعوا 
 Mütercim der ki bu mâdde اْلُخُروُج َعِن اْلَقْصِد
-mâddesi zeylinde dahi zikr olun “ج،ذ،ب”
du. Ve Emsâl-i Meydânî’de bu resme 
mersûmdur ki işbu ”َخِدَباٍت َواِدي  ِفي   “َوَقُعوا 
meseli birkaç gûne rivâyet olunmuştur. 
Ba¡zılar cîm ve dâl-ı mühmele ile rivâyet 
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karye adıdır. Ve

َبٌة َأ  :Binâ-ı nev¡ olur; tekûlu [irbet»] ِخ
أَْعَجَبِني ِخْرَبُتُه َوِهَي َهْيَئُة اْلَخاِرِب
َبُة َأ َب ) [el-«arbet] اَءأ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ
Kalbura denir, ِغْرَباٌل [πirbâl] ma¡nâsına. 
Ve ¡ayb u nakîsa ma¡nâsınadır. Ve ¡av-
ret yerine denir ki setri vâcibedendir. Ve 
züll ve fazîhat ma¡nâsınadır. Cem¡i َخَرَباٌت 
[«arebât] gelir fetehâtla.

َبُة ََ َب  assân∏ (fetehâtla) [el-»arebet] اَءأ
kabîlesine mahsûs bir arz ismidir. Ve 
Benû ¡İcl yurdunda bir mevzi¡dir. Ve 
Yemâme şehrinde bir pazar adıdır.

َبُة َأ ُب  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-«urbet] اَءأ
Mutlakan müdevver olan deliğe denir; 
yukâlu: ٌِفي أَِديِمِه ُخْرَبٌة أَْي َثْقَبٌة ُمْسَتِديَرة Ve nisvân 
kulaklarında küpe geçirecek vüs¡atli deli-
ğe denir; yukâlu: َواِسَعٌة َثْقَبٌة  أَْي  ُخْرَبٌة  أُُذِنَها   ِفي 
Ve

ِة ََ اأإِلبأ َبُة  َأ  İğne yurdusuna [urbetu’l-ibr»] ُخ
denir. Ve

ِت اأإِلاأ َبُة  َأ -Mak¡ad deliği [urbetu’l-ist»] ُخ
dir. Ve

َبٌة َأ -Azık çantasının ve dağarcı [urbet»] ُخ
ğın kulpuna yâhûd kulağına denir. Cem¡i 
 vezninde ve [urad§] ُصَرٌد gelir [ureb»] ُخَرٌب
 أَْخَراٌب gelir şüzûz üzere ve [urûb»] ُخُروٌب
[a«râb] gelir. Ve

َبٌة َأ -Çobanların azık çantaları [urbet»] ُخ
na denir. Ve dîn ve mezhebe müte¡allik 
fesâda denir; yukâlu: ُهَو َصاِحُب ُخْرَبٍة أَْي َفَساٍد 
يِن ِفي أَْمِر الّدِ
ُب ََ -veznin [a…reb] أَْقَرُب) [el-a«reb] اَألَخأ
de) Nisvânın kulaklarında küpe geçirecek 
vüs¡atli deliğe denir. Şârih der ki bu أَْفَكُل 
[efkel] kelimesi gibi ismdir, bundan fi¡l 
binâ olunmaz. Ve 

]خ ذ ل ب[
ِءُج  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [el-«i≠lib] اَءأِبذأ
Bir nev¡ yürümeğe denir ki onda za¡f u 
fütûr olur, ya¡nî za¡f u fütûr ile yürümeğe 
denir; yukâlu: َيْمِشي اْلِخْذِلَبَة َوِهَي ِمْشَيٌة ِفيَها َضْعٌف

]خ ر ب[
اُب ََ َب  Vîrân (â’nın fethiyle») [el-«arâb] اَءأ
ma¡nâsınadır ki ٌُعْمَران [¡umrân] mukâbilidir. 
cem¡i أَْخِرَبٌة [a«ribet] gelir أَْجِوَبٌة [ecvibet] 
vezninde ve ِخَرٌب [«ireb] gelir ِعَنٌب [¡ineb] 
vezninde. Ve sîga-i ahîre, Ebû Suleymân 
el-»a††âbî rivâyetidir; yukâlu: َُّبَلٌد َخَراٌب ِضد 
 Şârih der ki bunun masdarı اْلُعْمَراِن ِبَضّمِ اْلَعْيِن
ve ism-i i fâ¡ili vezn-i vâhid üzeredir. Ve 

اٌب ََ  Muhaddisînden Zekeriyyâ [arâb«] َخ
b. Ya√yâ el-Vâsi†î lakabıdır ki lakabı gibi 
binâ-yı rivâyeti harâbdır. Ve

اٌب ََ  Masdar olur, yıkılıp vîrân [arâb»] َخ
olmak ma¡nâsına; yukâlu: َخَراًبا اْلَبْيُت   َخِرَب 
اِبِع ِضدُّ َعَمَر ِمَن اْلَباِب الرَّ
اُب ََ Ve (hemzenin kesriyle) [el-i«râb] اَإِلخأ

يُج َِ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta«rîb] اَءتَّبأ
de) Harâb eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َبُه أَْي َجَعَلُه َخَراًبا أَْخَرَب اْلِجَداَر َوَخرَّ
َبُة َِ َب -veznin [feri√at] َفِرَحٌة) [el-«aribet] اَءأ
de) Harâb olan yere denir, te™nîsi mevsûf 
i¡tibârıyladır; yukâlu: َداٌر َخِرَبٌة Cem¡i َخِرَباٌت 
[«aribât] gelir râ’nın kesriyle ve َخِرٌب 
[«arib] gelir, َكِتٌف [ketif] vezninde ve َخَراِئُب 
[«arâ™ib] gelir َكَتاِئُب [ketâ™ib] vezninde.

َبُة َأ ِب  Bu dahi (â’nın kesriyle») [el-«irbet] اَءأ
 ma¡nâsınadır ki harâb olan [aribet»] َخِرَبٌة
yere denir ve bu, Ley& rivâyetidir. Cem¡i 
 vezninde. Ve [ineb¡] ِعَنٌب gelir [ireb»] ِخَرٌب

َبٌة َأ -Mı§ır diyârında bir niçe kar [irbet«] ِخ
ye adıdır. Beş karye Şar…iyye’de vâki¡dir. 
Ve yine Mı§ır’da Menûfiyye türâbında bir 
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gelir ve ِخَراٌب [«irâb] ve ِخْرَباٌن [«irbân] gelir 
«â’ların kesriyle. 

ُب َُ  hemzenin fethi ve râ’nın) [A«rub] أَخأ
zammıyla) Bir mevzi¡ adıdır. 

وُب َُّ وٌن) [arrûb«] َخ -veznin [kemmûn] َكمُّ
de) Bir mevzi¡dir. Ve Nu¡mân b. ¢uray¡’ın 
feresi ismidir. Ve

وٌب َُّ  ُخْرنُوٌب ,Bir şecer adıdır [arrûb»] َخ
[«urnûb] dahi derler «â’nın zammıyla ve 
kalîlen meftûh olur. Şecer-i mezbûr iki 
nev¡dir, berrî ve Şâmî olur. Berrî kısmı 
dikenli olur, meyvesi tuffâha şebîh lâkin 
bî-ta¡m olur. Ve Şâmî kısmının meyvesi 
hıyâr-şenbeye şebîh lâkin ondan ¡arîz olur 
ve ondan rubb ve sevîk tertîb ederler. Bu 
şecer Türkîde keçi boynuzu dedikleridir. 
Lâkin müfredât sâhiblerinin beyânına 
göre bostânîsi ve yabanîsi olur. Bostânî 
iki kısmdır, birine «urnûb-ı Şâmî derler 
ki semeri bir karış mikdâr olur ve bir kıs-
mının semeri bakla gılâfına şebîh olur. Ve 
yabanîsi dahi iki kısm olur, bir kısmının 
semeri asgar ve bî-ta¡m olur, mü™ellifin de-
diği budur, lâkin tüffâha şebîh olur deme-
si nâ-mülâyimdir. Şârih der ki burada اٌح  تُفَّ
[tuffâ√] lafzı اٌخ  musahhafıdır ki [»nuffâ] نُفَّ
nûn-ı mazmûme ve fâ-yı müşeddede ile-
dir, lâkin ne olduğundan sükût eylemiştir.

َباُء َأ َب -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-«arbâ] اَءأ
de) Şol kulağa denir ki yumuşağı yarık 
ola, أُُذٌن [u≠un]un sıfatıdır ki mü™ennestir; 
yukâlu: ْحَمِة الشَّ اْلَمْشُقوَقُة  أَِي  َخْرَباُء   Ve şol أُُذٌن 
keçiye denir ki kulağı değirmice yarık 
yâhûd delik ola.

ٌب ََ  Bir (vezninde [cebel] َجَبٌل) [areb«] َخ
mevzi¡dir. 

َاُن بّ َِ  ِعِفتَّاٌن kesreteynle) [el-«iribbân] اَءأِب
[¡ifittân] vezninde) Korkak, bî-zehre ve 

ُب ََ  .Kulağı yarık kişiye denir [a«reb] أَخأ
Bu ma¡nâda masdarı َخَرٌب [«areb]dir fet-
hateynle; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َخَرًبا  ُجُل  الرَّ  َخِرَب 
اِبِع ِاَذا َصاَر أَْخَرَب  الرَّ
ُب َأ َب  â’nın fethi ve râ’nın») [el-«arb] اَءأ
sükûnuyla) Bu dahi iğne yurdusuna ve 
mak¡ad deliğine denir. Ve

ٌب ََ  Masdar olur, bir kimsenin [areb»] َخ
kulağı deliğine vurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َخَرَبُه َخَرًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِاَذا َضَرَب ُخْرَبَتُه 
Ve bir nesneyi delmek yâhûd yarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْو َثَقَبُه  ِاَذا  ْيَء  الشَّ  َخَرَب 
ُه  :Ve uğru olmak ma¡nâsınadır; yukâlu َشقَّ
ا ِلصًّ َصاَر  ِاَذا  ُفالٌَن   Ve harâb eylemek َخَرَب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَها ِبَمْعَنى َخرَّ اَر   َخَرَب الدَّ
Ve 

ٌب ََ  Bir nesneyi hırsızlamak [areb»] َخ
ma¡nâsınadır; ke-mâ se-yuzkeru.

ُب َأ ُب ve (â’nın zammıyla») [el-«urb] اَءأ

اَبُة ََّ َب  â’nın fethi ve zammı») [el-«arrâbet] اَءأ
ve râ’nın teşdîdiyle) Bunlar da iğne yur-
dusuna denir ve mak¡ad deliğine denir. Ve

ٌب َأ  (â’nın zammı ve fethiyle») [urb»] ُخ
Emr-i dîne müte¡allik rîbe ve fesâda denir.

اَبُة ََ ِب  (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-«irâbet] اَءأ
ve

اَبُة ََ َب ve (â’nın fethiyle») [el-«arâbet] اَءأ

ُب َأ َب ve (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-«arb] اَءأ

وُب َُ ُب -vez [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-«urûb] اَءأ
ninde) Hırsızlık edip nesne uğrulamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِخَراَبًة ُفالٍَن  ِبِإِبِل   َخَرَب 
َوَخَراَبًة َوَخْرًبا َوُخُروًبا ِاَذا َسِرَقَها
ُب ََ َب -Toy kuşu (fethateynle) [el-«areb] اَءأ
nun erkeğine denir. Ve atın böğründe ür-
perip kabaran tüylere ve kıllara denir; ¡alâ-
kavlin dirseğinin ortasında birbirine ka-
rışmış tüylere denir. Cem¡i أَْخَراٌب [a«râb] 
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َبُة ََ -vez [mer√alet] َمْرَحَلٌة) [Ma«rebet] َمبأ
ninde) İbn ¡Adiyy el-Cuzâmî ismidir.

َبُة َِّ َثٌة) [Mu«arribet] ُمَب  [mu√addi&et] ُمَحّدِ
vezninde) Mudrik b. »û† e§-~a√âbî laka-
bıdır. Ve Esmâ™ bint Mu«arribe bir hatun-
dur Ve Selâme b. Mu«arribe b. Cendel 
ve el-Mu&ennâ b. Mu«arribe el-¡Abdî iki 
kimsedir.

اَبُة ََ ُب -vez [umâmet&] ثَُماَمٌة) [el-«urâbet] اَءأ
ninde) Lîften örülmüş ipe denir. Ve şol 
basîta gibi yassı taşa denir ki delip ona 
ip geçirirler ve o ip ile mevâşî ayaklarını 
bend ederler. Ve 

اَبٌة ََ  İğne yurdusuna ve sâ™ir o [urâbet»] ُخ
makûle nesnelerin deliklerine denir.

َبُة َِ بأ ُُ  [mu√sinet] ُمْحِسَنٌة) [el-mu«ribet] اَءأ
vezninde) Boş olan arı kovanına denir; 
yukâlu: َخِليٌَّة ُمْخِرَبٌة أَْي َفاِرَغٌة ِمَن اْلَعَسِل
 (tâ’nın fethiyle) [et-te«ârîb] اَءتََّباِريُج
 kelimesinden cem¡dir ki [tu«rûb] تُْخُروٌب
 veznindedir, kayalarda ve [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر
ağaçlarda olan arı yuvalarına şebîh yarık-
lara ve deliklere denir. Ve gömeçte olan 
deliklere denir ki müseddes-hâne olur, 
onda arılar bal yaparlar.

َبُة ََ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [et-ta«rebet] اَءتَّبأ
ninde) Ağaç kurdu ağacı oyup delmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَرَة َتْخَرَب اْلَقاِدُح الشَّ
اَبَتاِن ََّ ِب  â’nın kesri ve») [el-«irrâbetân] اَءأ
râ’nın teşdîdiyle) ve

َناَبَتاِن َأ ِب  (â’nın kesriyle») [el-«irnâbetân] اَءأ
اِن تَ ابَ -ma¡nâsınadır ki [innâbetân»] ِخنَّ
burnun iki tarafında olan kanatlarıdır.

بُوُت ََ  tâ’nın) [et-ta«rebût] اَءتَّبأ
fethiyle)”ت،خ،ر،ب”mâddesinde zikr 
olundu. 

cebân kimseye denir; yukâlu: َرُجٌل ِخِربَّاٌن أَْي 
َجَباٌن
َبُة يأ ََ -cuney] ُجَنْيَنةٌ Musaggaran [uraybet«] ُخ
net] vezninde ki Ba§ra’da bir mevzi¡dir ki 
Bu§ayretu’§-§uπrâ denmekle ma¡rûftur.

ٌب َِ  Benû (vezninde [ketif] َكِتٌف) [arib«] َخ
Suleym ma¡deni kurbünde Ti¡âr nâm ma-
halle karîb bir dağdır. Ve Hît nâm kasa-
ba ile Şâm beyninde bir arzın ismidir. Ve 
Feyd ile Medîne beyninde bir mevzi¡dir. 
Ve

ٌب َِ -Dağın bir cânibine doğru siv [arib»] َخ
rilip çıkan ucuna denir. Ve yufka ve beyâz 
taşlık yere denir, َلِحٌف [la√if] ma¡nâsına ki 
√â-yı mühmele ile َكِتٌف [ketif] veznindedir.

اٌب ََ  Necd (hemzenin fethiyle) [A«râb] أَخأ
ülkesinde bir mevzi¡dir. 

ِب َِ َب اءأ -vez [ketif] َكِتٌف) [u’l-»arib±] ُذو 
ninde) Surremenre™â nâm belde ki hâlen 
Sâmerre derler, onun kazâsında bir 
karyedir.

َبى َأ  Bir (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [arbâ«] َخ
mevzi¡dir.

ِك لأ ُُ اءأ َبُة  َِ  َفِرَحٌة) [aribetu’l-Mulk«] َخ
[feri√at] vezninde ve mîm’in zammıyla) 
Sa¡îd-i a¡lâ-yı Misriyye’de ¢if† nâm bel-
de kurbünde bir mevzi¡dir, onda zümrüd 
ma¡deni vardır.

وَبُة َُّ -veznin [tennûret] َتنُّوَرةٌ) [arrûbet«] َخ
de) Sevâhil-i Şâm’dan ¡Akkâ kasabasına 
müşrif bir kal¡a adıdır.

اُب ََ ِتبأ  Bir adamın bir [el-isti«râb] اَإِلاأ
musîbet sebebiyle ahvâli şikeste ve tebâh 
ve hâksâr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُمِصيَبٍة ِمْن  اْنَكَسَر  ِاَذا  ُجُل  الرَّ  Ve müştâk ِاْسَتْخَرَب 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاْسَتْخَرَب ِإَلْيِه أَِي 
اْشَتاَق
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َعٌج َأ  Kaddi tavîl ve gövdesi [ar¡ab»] َخ
lahîm kişiye denir. Ve

ُعوٌب َأ -Uzun ve iri ve dızman de [ur¡ûb»] ُخ
veye denir. Ve sütü çok nâkaya denir.

]خ ز ب[
ُب َْ َب  َتَعٌب zâ-yı mu¡ceme ile) [el-«azeb] اَءأ
[ta¡ab] vezninde) Gövde şişip kabarmak; 
¡alâ-kavlin şişkin tulum gibi semirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخَزًبا ُجُل  الرَّ  َخِزَب 
َواِرٌم َكأَنَُّه  َحتَّى  َسِمَن  أَْو  َوِرَم  ِاَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب   ve ِمَن 
yukâlu: َخِزَب اْلِجْلُد ِاَذا َتَهبََّج َكَهْيَئِة َوَرٍم ِبالَ أََلٍم Ve

ٌب َْ  Nâkanın memesi şişip [azeb»] َخ
delikleri küçülmek ma¡nâsınadır; ¡alâ-
kavlin memesi kuruyup sütü çekilmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوِرَم ِاَذا  النَّاَقُة   َخِزَبِت 
Ve َضْرُعَها َوَضاَق ِإْحِليُلَها أَْو َيِبَس َوَقلَّ َلَبنَُها

ٌب َْ  mürâdifidir ki [azef»] َخَزٌف [azeb»] َخ
saksıya denir. Ve Yemâme’de bir dağın 
ismidir, ¡alâ-kavlin bir arzın adıdır yâhûd 
arz-ı merkûme َخَزَبٌة [«azebet]tir hâ’yla.

ُب ُّْ ٌل) [et-te«azzub] اَءتََّب -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) َخَزٌب [«azeb] ile ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdiftir; yukâlu: َخِزَب ِبَمْعَنى  ُجُل  الرَّ َب   َتَخزَّ
Ve devenin memesi şişmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َم َب َضْرُع النَّاَقِة ِاَذا َتَورَّ َتَخزَّ
َبُة ِْ َب  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [el-«azibet] اَءأ
ve

َباُء ْأ َب -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-«azbâ] اَءأ
de) Memesi şişip kabarmış nâkaya denir; 
¡alâ-kavlin şol nâkaya denir ki rahiminde 
siğil ta¡bîr olunan ¡ârızalar peydâ olmakla 
ondan rencûr ve derd-nâk ola; yukâlu: َناَقٌة 
ْرِع أَْو ِفي َرْحِمَها َثآِليُل َتَتأَذَّى  َخِزَبٌة َوَخْزَباُء أَْي َواِرَمُة الضَّ
ِبَها
َزُب -vez [kevkeb] َكْوَكٌب) [el-«avzeb] اَءأَبوأ
ninde) Zikr olunan şişe denir.

َباُن َْ َبيأ  â’nın ve zâ’nın») [el-«ayzebân] اَءأ

]خ ر خ ب[
ُطوُب َأ ُب  â-yı mu¡ceme ile») [el-«ur√ûb] اَءأ
 vezninde) Şol nâkadır ki [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر
be-gâyet sütlü olup lâkin çabuk çekilip 
munkatı¡ olur ola.

]خ ر د ب[
َدٌب َأ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [ardeb«] َخ
Bir recül ismidir.

]خ ر ش ب[
َشَبُة َأ َب  şîn-i mu¡ceme ile) [el-«arşebet] اَءأ
 vezninde) Bir işi süst [da√recet] َدْحَرَجٌة
ve gevşek tutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل َعَمَلُه ِاَذا َلْم يُْحِكْمُه َخْرَشَب الرَّ
ُشُج َأ ُب -veznin [¡bur…u] بُْرُقٌع) [el-«urşub] اَءأ
de) Vücûdu taslak, bî-endâm ve nâ-tırâş 
ve galîzü’t-tab¡ kimseye denir; yukâlu: 
َجافٌّ َضاِئٌط  أَْي  ُخْرُشٌب   ,Ve boyu uzun َرُجٌل 

gövdesi semiz kişiye denir. Ve

ُشٌج َأ .Bir recül ismidir [urşub«] ُخ

]خ ر ع ب[
َعُج َأ َب -veznin [kevkeb] َكْوَكٌب) [el-«ar¡ab] اَءأ
de) ve

ُعوُب َأ ُب -vez [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [el-«ur¡ûb] اَءأ
ninde) ve

ُعوَبُة َأ ُب -Bir sene (â’yla») [el-«ur¡ûbet] اَءأ
lik ter ü tâze ağaç dalına denir, nihâl-i 
yek-sâle ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin şol nihâle 
denir ki ter ü tâze ve bülend ve mevzûn 
ve nerm ü nâzük ola. Ve şol genç ve 
tâze mahbûbeye denir ki hoş-endâm ve 
mevzûn ve nerm-ten ve nâzük-beden ola 
yâhûd etine dolu, sîm-ten ve pâlûze-beden 
olup ve kemikleri ince ve latîf ve nâzük 
ola; yukâlu: أَْي َوُخْرُعوَبٌة  َوُخْرُعوٌب  َخْرَعٌب   ِاْمَرأَةٌ 
اْلَجِسيَمُة َنُة  ّيِ اللَّ اْلَبْيَضاُء  أَِو  َرِخَصٌة  اْلُخُلِق  َحَسَنُة   َشابٌَّة 
ِقيَقُة اْلَعْظِم Ve اللَِّحيَمُة الرَّ
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ْيَء َخْشًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِاَذا َخَلَطُه  Ve bir َخَشَب الشَّ
nesneyi üğürtlemek ma¡nâsına olmakla 
zıdd olur; yukâlu: اْنَتَقاُه اَِي   Ve kılıcın َخَشَبُه 
pâsını açıp keskin ve musaykal kılmak 
ve zağlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َخَشَب 
َوَشَحَذُه َصَقَلُه  ِاَذا  ْيَف   Ve haddâd bîzadan السَّ
yeni kılıç çekmek ma¡nâsına olmakla zıdd 
olur; yukâlu: َطَبَعُه ِاَذا  ْيَف  السَّ  Şârih der َخَشَب 
ki kılıca cilâ ve saykal vermek her hizme-
tinin hâtimesi olmakla ma¡neyeyn bey-
ninde zıddiyyet mütehakkak olur, lâkin 
 mâddesi pek pâslılık sebebiyle [¡ab†] َطْبٌع
vesah-nâk olmak ma¡nâsına da gelmekle 
bu ma¡nâya haml ile zıddiyyet sâbit olur. 
Ve mü™ellifin murâdı, bu ma¡nâ olmak ag-
lebdir. Ve

ٌج -Dikkat ve im¡ân ve i¡mâl-i re [aşb»] َخشأ
viyyet eylemeyerek gelişi güzel eş¡âr söy-
lemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki halt-ı 
kelâma mukâribdir; yukâlu: ِاَذا ْعَر  الّشِ  َخَشَب 
ٍل َلُه ٍق َوَتَعمُّ َقاَلُه ِمْن َغْيِر َتَنوُّ
Kâle fî’l-Esâs: َواْلَجِريُر ْعَر  الّشِ ُح  يَُنّقِ اْلَفَرْزَدُق   َكاَن 
اْلَفَرْزَدِق َتْنِقيِح  ِمْن  َخْيًرا  اْلَجِريِر  َخْشُب  َوَكاَن   َيْخِشُب 
Mütercim der ki bu münâsebetle zikre 
lâyıktır ki Di¡bil nâm şâ¡irin bir müteşâ¡ir 
âşinâsı var idi ki dâ™imâ ser-i kalemden 
bi’l-bedâhe eş¡âr inşâd edip ve her beyti 
mecmû¡a-i galat olmaktan hâlî değil idi. 
Ezin-cümle yine bir gün ¡ale’l-¡âde işbu: 
َمْن وَنَجا   || اْلِفـَراُر  يُْنِجيِه  َلْيَس  َشِديٌد  الُحبَّ  َذا   “ِإّنِ 
اْلَمَخاِزي” ُذّلِ  ِمْن  َيْعِشُق  ال   beytini inşâdَكاَن 
edip Di¡bil’e ¡arz eyledikte Di¡bil dedi ki 
“Ey birâder, beytin revî harfleri birbiri-
ne muhâliftir, zîrâ birinde râ-ı mühmele 
ve birinde zâ-yı mu¡cemedir.” Merkûm, 
cevâb eyitti ki “Nokta vaz¡ eyleme, tâ ki 
yekdîgere muvâfık ola.” Di¡bil bu tedbîri 
gûş eyledikte “Ahsente ey ¡azîz, ihmâlle 

fethiyle) Gövdede olan şol ete denir ki 
be-gâyet ter ve mülâyim ve nâzük ola. Ve 
devekuşu yavrusunun erkeğine denir.

ُب َْ َبيأ -veznin [ay…al§] َصْيَقٌل) [el-«ayzeb] اَءأ
de) Bu dahi ter ve mülâyim ve nâzük ata 
denir. Bir kıt¡ası َخْيَزَبٌة [«ayzebet]tir.

َبُة يأ َْ ُب  [cuheynet] ُجَهْيَنٌة) [el-«uzeybet] اَءأ
vezninde) Altın ma¡denine denir; yukâlu: 
َهِب َوَجُدوا ُخَزْيَبًة اَْي َمْعِدَن الذَّ
َبى ْأ -Se (vezninde [ublâ√] ُحْبَلى) [uzbâ«] ُخ
lefte Medîne’de Mescid-i Kıbleteyn ile 
Mer¡â beyninde Benû Seleme’ye mahsûs 
bir menzil adıdır. Ba¡dehu Resûl-i ek-
rem sallallâhu ¡aleyhi ve sellem hazret-
leri tagyîr ve tefe™™ülen ~âli√a ile tesmiye 
buyurdular.

]خ ز ر ب[
َرَبُة ْأ َب  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-«azrebet] اَءأ
vezninde) Kelâmın karışık ve bî-intizâm 
ve yâve ve herze-nâk olmasına denir. 

]خ زل ب[
َءَبُة ْأ َب -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-«azlebet] اَءأ
ninde) Bir nesneyi çabuk çalıp kesmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاَذا َخْزَلَبًة  ْيَء  الشَّ  َخْزَلَب 
َقَطَعُه َقْطًعا َسِريًعا

]خ ش ب[
 â’nın ve şîn-i») [el-«aşeb] اَءأَبَشُج
mu¡cemenin fethiyle) Kalın kuru ağaç 
pâresine denir ki kereste ederler. Cem¡i 
 ُخُشٌب gelir müfredi gibi ve [aşeb»] َخَشٌب
[«uşub] gelir zammeteynle ve ُخْشٌب [«uşb] 
gelir «â’nın zammı ve şîn’in sükûnuyla ve 
-veznin [buldân] بُْلَداٌن gelir [uşbân»] ُخْشَباٌن
de; yukâlu: َقَطَع اْلَخَشَب َوُهَو َما َغُلَظ ِمَن اْلِعيَداِن
ُج  (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-«aşb] اَءأَبشأ
Karıştırmak, halt ma¡nâsınadır; yukâlu: 
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 Sert ve dürüşt ve haşin olan [aşib»] َخِشٌج
şey™e denir. Ve te™ennuk ve tekellüfsüz 
olan dirliğe denir, bulgur bulamaç ne olur-
sa olsun. Ve arık ve mehzûl mevâşîye de-
nir; yukâlu: َماٌل َخِشٌب أَْي َهْزَلى
ُشوُب بأ َُ -Bîzadan yeni çekil [el-ma«şûb] اَءأ
miş yâhûd pâslanmış kılıca denir. Ve cilâ 
verilmiş kılıca denir. Ve

ُشوٌب  İki gûne ta¡âma vasf [ma«şûb] َمبأ
olur. Eğer lahmden ise nuzc bulmamış 
çiğ demektir ve eğer lahmden değil ise 
 :dır ki katıksız demektir; yukâlu[ifâr…] ِقَفاٌر
َطَعاٌم َمْخُشوٌب ِإْن َكاَن َلْحًما َفِنيٌء َوِإالَّ َفَقَفاٌر
ُج         ِقْشٌب (â’nın kesriyle») [el-«işb] اَءأِبشأ
lafzına itbâ¡ olur ki dûn ve fürû-mâye ve 
bî-hayr u fâ™ide şahsa denir; yukâlu: َرُجٌل 
ِقْشٌب ِخْشٌب أَْي الَ َخْيَر ِفيِه
ِشيَشاُب  َخِشيٌب Bir kimse [el-i«şîşâb] اَإِلخأ
[«aşîb] olmak ma¡nâsınadır ki zikr olun-
du; yukâlu: َخِشيًبا َكاَن  ِاَذا  ُجُل  الرَّ  Ve ِاْخَشْوَشَب 
dirlik ve ma¡âş husûsunda zîk ve mihnete 
sabr ve tahammül eylemek ya¡nî zîk ve 
mücâhede ile geçinmek; ¡alâ-kavlin ¡an-
kasdin tereffüh ve tena¡¡um üzere olma-
yıp mihnet ve huşûnet ve külfet irtikâb 
eylemekten ¡ibârettir, tâ ki ten-perver ve 
nâzende olmayıp mütecellid ve ahdâs-ı 
rûzgâra mütehammil ola; yukâlu: ِاْخَشْوَشَب 
ُجُل ِفي َعْيِشِه ِاَذا َصَبَر َعَلى اْلَجْهِد أَْو َتَكلََّف ِفي َذِلَك  الرَّ
ِلَيُكوَن أَْجَلَد
َشُج  (vezninde [aπreb] أَْغَرُب) [el-a«şeb] اَألَخأ
Dürüşt ve haşin şey™e denir. Ve haşin ve 
¡azîm olan dağa denir.

َشَباِن -tesniye bünye) [el-a«şabân] اَألَخأ
siyle) Mekke’de iki dağdır: Biri Cebel-i 
Ebî ¢ubeys ve biri Cebel-i A√mer’dir ki 
Cebel-i ¢u¡ay…i¡ân’a müşriftir. Kezâlik 
Minâ’da iki dağa denir.

bunun çâresi bulundu, lâkin beyt-i evvelin 
âhiri merfû¡, ve sânînin mecrûr olmakla 
buna ne çâre edelim?” dedikte, Di¡bil’e 
dedi ki “Be ne ahmak adamsın ki ben sana 
i¡câm eyleme diyorum, sen i¡râb vaz¡ eyle-
mek kaydında olursun!” Pes Di¡bil nâçâr 
hamûş olmuştur. İntehâ. Ve 

ٌج  Ağaçtan yeni yaya yonup [aşb»] َخشأ
düzmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َخَشَب اْلَقْوَس 
َل ِاَذا َعِمَلَها َعَمَل ْالَوَّ
ِتَشاُب -veznin [ifti¡âl] ِاْفِتَعاٌل) [el-i«tişâb] اَإِلخأ
de) Bu dahi min-gayri reviyyetin geldiği 
üzere şi¡r söylemek ma¡nâsınadır ki tehzîb 
ve tenkîhten mu¡arrâ olur; yukâlu: ِاْخَتَشَب 
ٍل َلُه ٍق َوَتَعمُّ ْعَر ِاَذا َقاَلُه ِمْن َغْيِر َتَنوُّ الّشِ
 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-«aşîb] اَءأَبِشيُج
Bîzadan yeni çekilmiş kılıca denir yâhûd 
pâslanmış kılıca denir, niteki zikr olundu, 
ma¡nâsına. Ve [¡seyf †abî] َسْيٌف َطِبيٌع

 .Cilâ verilmiş kılıca denir [aşîb»] َخِشيٌج
Ve redî™ ve kemter nesneye denir. Ve 
üğürtlenmiş muntakâ nesneye denir. Ve 
ağaçtan yeni yonulmuş yaya ve oka denir 
ki henüz hoşça perdâht olmaya. ¡İbârede 
 ın[√id…] ِقْدٌح kelimesi [√ve’l-a…dâ] َوالَْقَداِح
cem¡idir …âf’ın kesriyledir. Ve 

 Şol kimseye denir ki uzun [aşîb»] َخِشيٌج
ve taslak ve nâ-zîbâ olarak gövdesinin si-
nirleri ve kemikleri oklava gibi iri ve zâhir 
ve bünyesi sulb ve şedîd ola. Ve َخِشيٌب 
[«aşîb] lafzının cem¡i ُخُشٌب [«uşub] gelir, 
 ,gelir [aşâ™ib»] َخَشاِئُب gibi ve [kutub] ُكُتٌب
.gibi [ketâ™ib] َكَتاِئُب

ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-«aşib] اَءأَبِشُج

 yâ-yı müşeddede) [el-«aşîbiyy] اَءأَبِشيِبيُّ
ile) Bunlar da vasf-ı mezkûr üzere olan 
kimseye denir. Ve 
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) [el-»aşebiyy] اَءأَبَشِبيُّ  [arabiyy¡] َعَرِبيٌّ
vezninde) Fu§†â†’ın ya¡nî Eski Mı§ır’ın 
verâsında bir mevzi¡dir.

 İbnu’l-»afîf’tir (fetehâtla) [aşebet«] َخَشَبُة
ki tâbi¡î ve fâristir.

ٌج  (vezninde [cenb] َجْنٌب) [aşb«] َخشأ
Yemâme’de bir deredir. Ve Medîne’de bir 
deredir.

-veznin [arekât√] َحَرَكاٌت) [aşebât«] َخَشَباُت
de) ¡Irâ…’ta ¡Abbâdân nâm karye verâsında 
bir mevzi¡dir.

ِشَبُة َبيأ ُُ  bünye-i tasgîr) [el-Mu«ayşibet] اَءأ
ile) Yemen’de bir karyedir.

ِشُج َبيأ ُُ  Yemen’de (hâ’sız) [el-Mu«ayşib] اَءأ
bir mevzi¡dir. 

 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [işâb«] ِخَشاٌب
Benû Temîm kabîlesinden bir niçe batndır.

]خ ش ر ب[
َبُة ََ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-«aşrebet] اَءأَبشأ
vezninde) Bir işte ihkâm ve itkân eyle-
memek ma¡nâsınadır ki gevşek tutmak 
ve gevşek yapmak ta¡bîr olunur; yukâlu: 
َخْشَرَب ِفي اْلَعَمِل ِاَذا َلْم يُْحِكْمُه

]خ ص ب[
ُج  â’nın kesri ve §âd’ın») [el-«i§b] اَءأِبصأ
sükûnuyla) Ucuzluk, bolluk, kesret-i 
¡uşb ve rifâgat-ı ¡ayş ma¡nâsınadır ki 
ifâza-i semâvî sebebiyle ekinler ve bâg 
ve bâgçeler reyyân ve çayırlar ve çe-
menler firâvân olmaktan ¡ibârettir. Cem¡i 
ِخْصٌب :gelir; yukâlu [a«§âb] أَْخَصاٌب ِبِه   َبَلٌد 
اْلَعْيِش َوَرَفاَغُة  اْلُعْشِب  َكْثَرُة   Ve mübâlagatan أَْي 
vasf olur; yukâlu: َبَلٌد ِخْصٌب َوأَْخَصاٌبKe-mâ 
yukâlu: أَْقَصاٌد َوُرْمٌح  َوَسَباِسُب  َسْبَسُب   ™Eczâ َبَلٌد 
i¡tibârına mebnîlerdir; ve yukâlu: أَْرٌض 
Ve ِخْصٌب َوأََرُضوَن ِخْصٌب َوِخْصَبٌة

َباُء -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-«aşbâ] اَءأَبشأ
de) Katı ve şedîd olan şey™e denir. Te™nîsi 
mevsûfu i¡tibârıyladır; yukâlû: َخْشَباُء  أَْرٌض 
َشِديٌد أَْي  َخْشَباُء   Ve kerîh ve yâbis ve َوأََكَمٌة 
bed-likâ ve bî-tarâvet olan şey™e denir; 
yukâlu: َجْبَهٌة َخْشَباُء أَْي َكِريَهٌة َياِبَسٌة
ُة َبَشِبيَّ ٌة) [el-»aşebiyyet] اَءأ -arabiy¡] َعَرِبيَّ
yet] vezninde) Cebriyye’den Cuhemiyye 
tâ™ifesinin bir şu¡besidir. Ve ٌة -Cu] ُجَهِميَّ
hemiyyet] cîm’in zammı ve hâ’nın fet-
hiyle Cuhem b. ~afvân nâm kimsenin 
ashâbıdır. Benû Umeyye’nin evâhir-i 
mülkünde Merve nâm mekânda katl olun-
du. Sıfât-ı ezeliyyeyi nefy husûsunda 
Mu¡tezile’ye muvâfakat ve ba¡zı hezeyân 
dahi ziyade eyledi. Ve Kur™ân-ı kadîm’in 
mahlûkiyyetine zâhib olmuştur.

َباُن -vez [u&mân¡] ُعْثَماُن) [el-«uşbân] اَءأُبشأ
ninde) Şol huşûnetli dağlara denir ki ne 
¡azîm ve ne sagîr olalar. Zâhiren müfredi 
dir. Ve[aşîb»] َخِشيٌب

َباُن  Bir recül adıdır. Ve bir [uşbân«] ُخشأ
mevzi¡ ismidir.

ُج ٌل) [et-te«aşşub] اَءتََّبشُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Deve َخَشٌب [«aşeb] ya¡nî kuru kalın 
ağaç pâreleri yemek yâhûd kuru ot otla-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاَذا ْاِلِبُل  َبِت   َتَخشَّ
أََكَلِت اْلَخَشَب أَِو اْلَيِبيَس
-vez [ecânib] أََجاِنُب) [el-E«âşib] اَألََخاِشُج
ninde) Benû Temîm kabîlesine mahsûs 
~ammân nâm mahalde bir niçe dağa ıtlâk 
olunur.

-veznin [se√âb] َسَحاٌب) [el-«aşâb] اَءأَبَشاُب
de) Şol yere denir ki azca yağmurdan top-
rağı akıp gider ola.

َخَشجب  (fethateynle) [û »aşeb±] ُذو 
Yemen’de bir mevzi¡dir.
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denir.

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-«a§îb] اَءأَبِصيُج
Ucuzluk ve bolluk yere denir. Bu ¡alâka 
ile hânedân ve mükerrem ve mizyâf ve 
kesîrü’l-hayr adama ıtlâk olunur; yukâlu: 
ُن اْلِخْصِب َرْحُب اْلِخَياِب َكِثيُر اْلَخْيِر  َرُجٌل َخِصيٌب أَْي َبّيِ
Ve

.Bir recül adıdır [a§îb«] َخِصيٌج

اءأَبِصيِج  َُ …Bâbil-i ¡Irâ [Deyru’l-»a§îb] َديأ
’ta bir mevzi¡dir. 

َصاُب  (hemzenin fethiyle) [el-a«§âb] اَألَخأ
Beyne’l-¡Arab siyâb-ı ma¡rûfedir.

]خ ض ب[
ُج  â’nın fethi ve ∂âd-ı») [el-«a∂b] اَءأَبضأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Boyamak, telvîn 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َخْضًبا   َخَضَبُه 
َنُه َلوَّ ِاَذا   ِصْبٌغ [a∂b»] َخْضٌب Bu sûretteالثَّاِني 
[§ibπ] ile mürâdiftir., nihâyet vesme ve 
hınnâ ile rengîn eylemekte müştehir ol-
muştur. Ve hurmâ ağacının ibtidâ çıkan 
yemişi yeşillenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
Veَخَضَب النَّْخُل ِاَذا اْخَضرَّ َطْلُعُه

ٌج  O gûne yeşillenmek hâletine [a∂b»] َخضأ
denir ki ism olur. Cem¡i, ُخُضوٌب [«u∂ûb] 
gelir. Ve 

ٌج  Yerin nebâtı zuhûr eylemek [a∂b»] َخضأ
ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki rûy-ı zemîn 
yemyeşil rengîn olur; yukâlu: َخَضَبِت ْالَْرُض 
Ve ِاَذا َطَلَع َنَباتَُها

ٌج -Şol nebâta denir ki solup sa [a∂b»] َخضأ
rarmış iken üzerine yağmur yağmakla ye-
şerip tâzelenmiş ola; ¡alâ-kavlin ağacının 
şol yeşillenmesine denir ki henüz yaprak 
açmağa başladıkta zâhir ola.

ِضيُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta«∂îb] اَءتَّبأ
de) Pek boyamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َنُه َبُه َتْخِضيًبا ِاَذا َلوَّ َخضَّ

ٌج  Masdar olur, ucuzluk olmak [i§b»] ِخصأ
ma¡nâsına; yukâlu: َخِصَب اْلَمَكاُن َوَخَصَب ِخْصًبا 
اِبِع َوالثَّاِني ِاَذا َصاَر َذا ِخْصٍب  ِخْصٌب Pes ِمَن اْلَباِب الرَّ
[«i§b] lafzı ism ve masdar ve vasf olur.

ِصُج بأ ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mu«§ib] اَءأ
ninde) ve

ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-«a§îb] اَءأَبِصيُج

َصاُب بأ ُِ -vez [mi…dâm] ِمْقَداٌم) [el-mi«§âb] اَءأ
ninde) Bunlar da ucuzluk ve bolluk yere 
denir; yukâlu: َبَلٌد ُمْخِصٌب َوَخِصيٌب َوِمْخَصاٌب أَْي 
ُذو ِخْصٍب
ُج  â’nın fethi ve §âd’ın») [el-«a§b] اَءأَبصأ
sükûnuyla) Hurmânın en evvel çıkan ye-
mişine denir, tal¡ ma¡nâsına. Ve hurmâ 
ağacına denir, nahl ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin 
meyvesi çok olan hurmâ ağacına denir. 
Müfredi َخْصَبٌة [«a§bet]tir hâ’yla. Ve

َبٌة  :Ucuzluk yere denir; yukâlu [a§bet»] َخصأ
َخْصَبٌة َوأََرُضوَن   ,Bu yâ masdardır أَْرٌض 
mübâlagaten vasf olmuştur yâhûd َخِصَبٌة 
[«a§ibet]ten ki َفِرَحٌة [feri√at] veznindedir, 
muhaffef olmuştur.

َصاُب خأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i«§âb] اَإلأ
Ucuzluk olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Ve ucuzluğa ye أَْخَصَب اْلَمَكاُن ِاَذا َصاَر َذا ِخْصٍب
tişmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْخَصَب اْلَقْوُم ِاَذا 
 Ve ağaca su yürüyüp ¡urûkuna َنالُوا اْلِخْصَب
kadar işlemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 أَْخَصَبِت اْلِعَضاُة ِاَذا َجَرى اْلَماُء ِفيَها َحتَّى اتََّصَل ِباْلُعُروِق
Ve ٌِعَضاة [¡i∂ât] ¡ayn’ın kesriyle iri ve di-
kenli meşe ağacına denir. 

 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-«i§âb] اَءأِبَصاُب
Çok meyve tutan hurmâ ağacına denir.

ُج  Cânib (â’nın zammıyla») [el-«u§b] اَءأُبصأ
ma¡nâsınadır. Cem¡i أَْخَصاٌب [a«§âb] gelir. 
Ve

ٌج  Dağlara mahsûs ak yılana [u§b»] ُخصأ
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erkek devekuşunun dizleri mafsallarına 
¡ârız olur, hurmânın koruğu zuhûr eyledi-
ği vaktte olur ve koruk kemâlini bulduğu 
hengâmda o kızıllık zâ™il olur. Şârih der ki 
bu keyfiyyet onda garîziyyedir.

-veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-«u∂ûb] اَءأُبُضوُب
de) Ağaç yeşermek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع َجُر َوَخِضَب ُخُضوًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َوالرَّ  َخَضَب الشَّ

َوُخِضَب َعَلى اْلَمْجُهوِل ِاَذا اْخَضرَّ
ِضيَضاُب خأ ِ  Ağaç yemyeşil [el-i«∂î∂âb] اَإلأ
yeşermek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاْخَضْوَضَب 
َجُر ِاْخِضيَضاًبا الشَّ
َضاُب خأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i«∂âb] اَإلأ
Yerin nebâtı zuhûr eylemekle rûy-i zemîn 
yeşil kemhâ döşenmiş gibi yemyeşil ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْخَضَبِت ْالَْرُض ِاَذا 
َظَهَر َنَباتَُها
-veznin [abûr§] َصُبوٌر) [el-«a∂ûb] اَءأَبُضوُب
de) Şol nebâta denir ki pejmürde olmuş 
iken üzerine yağmur yağmakla tâzelenmiş 
ola.

َضُج بأ ُِ -vez [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi«∂ab] اَءأ
ninde) Şol tagâra ve leğene denir ki için-
de nesne boyarlar ve nesne yaykarlar; 
yukâlu: َغَسَل َثْوَبُه ِفي اْلِمْخَضِب أَِي اْلِمْرَكِن
 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [u∂âb«] ُخَضاٌب
Yemen’de bir mevzi¡ adıdır.

]خ ض ر ب[
َبُة ََ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-«a∂rabet] اَءأَبضأ
vezninde) Su beri öte çalkanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخْضَرَب اْلَماُء ِاَذا اْضَطَرَب
-vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-«u∂ârib] اَءأُبَضاِرُب
ninde) Beri öte çalkanıp muztarib olan 
suya denir. Ve bu hâlet göllerde ve dere-
lerde olan suda vâki¡ olur.

ُب ََ َبضأ ُُ  ُمَخْضَرٌم) [el-mu«a∂rab] اَءأ
[mu«a∂ram] vezninde) Fasîh ve belîg ve 

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-«a∂îb] اَءأَبِضيُج
ve

ُضوُب بأ َُ ve [el-ma«∂ûb] اَءأ

ُج َبضَّ ُُ  ُمَعظٌَّم) [el-mu«a∂∂âb] اَءأ
[mu¡a@@am] vezninde) Boyanmış nesneye 
denir; yukâlu: َوَبَناٌن َخِضيٌب  َواْمَرأَةٌ  َخِضيٌب   َكفٌّ 
ٌب  Ya¡nî kına yakınıp َمْخُضوٌب َوَخِضيٌب َوُمَخضَّ
saçı rengîn olmuş hatun ve kınalanmış 
rengîn el ve parmak uçları.

اءأَبِضيُج -Bir kev [el-Keffu’l-»a∂îb] اَءأَكفُّ 
keb adıdır. Mütercim der ki ehl-i fen ¡in-
dinde mu¡tenâdır, mahsûs seyrini takvîm 
ederler; kemâl-i hürmetinden onunla 
kinâye olunmuştur. Havâssındandır ki 
bir kimse onu bilip bir adama gösterse 
ikisi min-ba¡d ülfet eylemek muhaldir ve 
hâk-ı vasat-ı semâya geldiği derecede du¡â 
makbûldür.

 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-«i∂âb] اَءأِبَضاُب
Nesne boyayacak boyaya denir; yukâlu: 
َخَضَب َشْعَرُه ِباْلِخَضاِب َوُهَو َما يُْخَتَضُب ِبِه
ِتَضاُب -vez [ifti¡âl] ِاْفِتَعاٌل) [el-i«ti∂âb] اَإِلخأ
ninde) Boyanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِاْخَتَضَب ِباْلِحنَّاِء َوَنْحِوِه
 ُهَمَزةٌ â’nın zammıyla») [el-«u∂abet] اَءأُبَضَبُة
[humezet] vezninde) Şol hatuna denir ki 
çok ِإْخِتَضاٌب [i«ti∂âb] eder, ya¡nî ellerine ve 
ayaklarına dâ™imâ kına yakınıp ve kaşları-
na vesme çekinir ola; yukâlu: ِاْمَرأَةٌ ُخَضَبٌة أَِي 
اْلَكِثيَرُة ْاِلْخِتَضاِب
 Şol erkek devekuşuna [el-«â∂ib] اَءأَباِضُج
denir ki dişiye pek kızmış olmakla baldır-
ları kıpkızıl ola; ¡alâ-kavlin bahâr mevsi-
minde ot otlamakla kuru incikleri kızar-
mış yâhûd yeşillenmiş yâhûd sararmış 
ola. Ve bu hâlet dişisine ¡ârız olmaz. ¡Alâ-
re™yin َخاِضٌب [«â∂ib]-i mersûmun me™hazı 
olan َخْضٌب [«a∂b] şol kızıllığa denir ki 
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ِتَطاُب خأ ِ -vez [ifti¡âl] ِاْفِتَعاٌل) [el-i«ti†âb] اَإلأ
ninde) َخْطٌب [«a†b] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Ve bir kimseyi ken ِاْخَتَطَب اْلَمْرأََة ِبَمْعَنى َخَطَبَها
disine hatun tezvîc olunmağa da¡vet eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َدَعْوُه ِاَذا   ِاْخَتَطُبوُه 
ِإَلى َتْزِويِج َصاِحَبِتِهْم
-Tezev (â’nın kesriyle») [el-«i†b] اَءأِبطأُج
vüc için taleb olunan ya¡nî dünürlüğüne 
varılan kadına denir. Ve hatuna tâlib ya¡nî 
dünür olan er kişiye de denir. Bu ma¡nâda 
«â’nın zammıyla da câ™izdir. Cem¡i أَْخَطاٌب 
[a«†âb] gelir; yukâlu: َهِذِه ِخْطُبُه َوَهَذا ِخْطُبُه Ve 

 Câhiliyyet’te ¡akd ve tezevvüc [i†b»] ِخطأٌج
edâtından idi. Bir kimse hatun tezevvüc 
edecek oldukta kendisi yâhûd tarafından 
giden kimse o hatuna yâhûd tarafından 
olan kimseye ِخْطٌب [«i†b] der idi «â’nın 
kesri ve zammıyla ve مخطوب [ma«†ûb], 
-der idi nûn’un kesri ve zam [√nik] ِنْكٌح
mıyla. Bu ta¡bîr ile hemen beynlerinde 
nikâh mün¡akid olur idi. 

َبُة ve (â’nın kesriyle») [el-«i†bet] اَءأِبطأ

يَبى -â’nın ve †â-yı müşed») [el-«i††ibâ] اَءأِبطِّ
dedenin kesriyle ki fi’l-asl masdardır) ve

يَبُة -kezâlik «â’nın ve †â) [el-«i††îbet] اَءأِبطِّ
yı müşeddedenin kesriyle) Bunlar da te-
zevvüc için taleb olunan hatuna denir; 
yukâlu: يَبُتُه يَباُه وِخطِّ هي ِخْطُبُه وِخْطَبُتُه وِخطِّ
يُج  (vezninde [sikkît] ِسّكِيٌت) [el-«i††îb] اَءأِبطِّ
Hatun alacak kişiye denir. Cem¡i يُبوَن  ِخطِّ
[«i††îbûn] gelir. Mi§bâ√’ta «â’nın kesriyle 
 ism olmak üzere mersûmdur [i†bet»] ِخْطَبٌة
ki dünürlük demek olur.

اٌد) [el-«a††âb] اَءأَبطَّاُب -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) ِخْطَبٌة [«i†bet] ya¡nî dünürlük bâbında 
mutasarrıf ve kâr-güzâr ve o husûsta pek 
habîr ve ¡ârif ve ona müştagil olan kimse-

nâtıka-perdâz adama denir; yukâlu: َرُجٌل 
ُمَخْضَرٌب أَْي َفِصيٌح َبِليٌغ

]خ ض ع ب[
َعَبُة  ayn-ı mühmele ile¡) [el-«a∂¡abet] اَءأَبضأ
 vezninde) Za¡îf ve zebûn [da√recet] َدْحَرَجٌة
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َخْضَعَبٌة   ِفيِه 
Ve َضْعٌف

َعَبٌة  ;Semiz hatuna denir [a∂¡abet»] َخضأ
yukâlu: َسِميَنٌة أَْي  َخْضَعَبٌة   Ve za¡îfe ve ِاْمَرأَةٌ 
nahîfe hatuna denir. Bu sûrette azdâddan 
olur, lâkin mü™ellif ta¡arruz eylememiştir.

ُعُج  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-te«a∂¡ub] اَءتََّبضأ
vezninde) Bir kimsenin işi şûrîde ve 
muhtelit ve muhtell olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَخْضَعَب أَْمُرُهْم أَِي اْخَتَلَط

]خ ض ل ب[
ُلُج  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-te«a∂lub] اَءتََّبضأ
vezninde) Bir iş süst ve za¡îf olmak; ¡alâ-
kavlin karışık, şûrîde olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَخْضَلَب أَْمُرُه ِاَذا َضُعَف أَِو اْخَتَلَط

]خ ط ب[
 â’nın fethi ve tâ’nın») [el-«a†b] اَءأَبطأُج
sükûnuyla) Mutlakan işe denir, şe™n ve emr 
ma¡nâsınadır, gerek sagîr ve gerek ¡azîm 
olsun. Cem¡i ُخطُوٌب[«u†ûb] gelir «â’nın 
zammıyla. Lâkin Râπıb’ın beyânına göre 
 şol emr-i ¡azîme denir ki [a†b»] َخْطٌب
onun hakkında tehâtub-ı nâs kesîr ola. Bu 
sûrette ahass olur. Ve 

 Masdar olur, Tezevvüc için [a†b»] َخطأٌج
hatuna dünürlük eylemek ma¡nâsına.

َبُة ve (â’nın kesriyle») [el-«i†bet] اَءأِبطأ

يَبى -veznin [dillîlâ] ِدلِّيَلى) [el-«i††îbâ] اَءأِبطِّ
de) َخْطٌب [«a†b] ma¡nâsınadır ki masdardır; 
yukâlu: يَبى ِمَن اْلَباِب  َخَطَب اْلَمْرأََة َخْطًبا َوِخْطَبًة َوِخطِّ
ِج ِل ِاَذا َدَعاَها ِإَلى التََّزوُّ ْالَوَّ
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zumtuk bulanık renktir ki sarımtık kırmı-
zıya mâ™il ola, tâze buğday levni ve ba¡zı 
yaban eşeği levni gibi; ¡alâ-kavlin bozluğa 
denir ki ona yeşillik gâlib ola ki kibrîtî de-
dikleridir; yukâlu: ُمْشَرٌب َكِدٌر  َلْوٌن  أَْي  ُخْطَبٌة   ِبِه 
ُحْمَرًة ِفي ُصْفَرٍة أَْو ُغْبَرُة َتْرَهُقَها ُخْضَرةٌ
-Zikr olu (fethateynle) [el-«a†ab] اَءأَبَطُج
nan renkte olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِاَذا َكاَن ِبِه ُخْطَبٌة ْيُء َخَطًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ َخِطَب الشَّ
َطُج َخأ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-a«†ab] اَألأ
Zikr olunan ُخْطَبٌة [«u†bet] renginde olan 
şey™e denir. Ve 

َطُج اٌق ,Arı kuşuna denir [a«†ab] أَخأ  ِشِقرَّ
[şi…irrâ…] gibi; ¡alâ-kavlin ُصَرٌد [§urad] is-
midir ki göçegen dedikleri kuştur. Ve ça-
kır doğana dahi أَْخَطُب [a«†ab] derler. Ve 
şol hımâra denir ki levnine hudrat gâlib 
ola yâhûd sırtında kuyruğuna kadar siyâh 
hattı ola. Ve 

َطُج  Yeşil yeşil muhattat olan [a«†ab] أَخأ
ebû-cehl karpuzuna denir.

َباُء -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-«a†bâ] اَءأَبطأ
de) ve

َباَنُة  (â’nın zammıyla») [el-«u†bânet] اَءأُبطأ
Mü™ennesidir; yukâlu: َخْطَباُء َحْنَظلٌة  أَْو   أََتاٌن 
 gelir «â’nın [u†bân»] ُخْطَباٌن Cem¡i َوُخْطَباَنٌة
zammıyla ve ِخْطَباٌن [«i†bân] gelir «â’nın 
kesriyle şüzûz üzere. Ve 

َباُء -Şol kına yakınmış hatun eli [™a†bâ»] َخطأ
ne denir ki boyası zâ™il olup ve henüz eseri 
bâkî ola; yukâlu: َيٌد َخْطَباُء أَْي َنَصَل َسَواُد ِخَضاِبَها
َطاُب  (hemzenin kesriyle) [el-i«†âb] اَإِلخأ
Ebû-cehl karpuzunun yeşil yeşil hatla-
rı zuhûr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْخَطَب اْلَحْنَظُل ِاَذا َصاَر أَْخَطَب
َباُن -veznin [u&mân¡] ُعْثَماُن) [el-«u†bân] اَءأُبطأ
de) Kuş konmaz otuna şebîh bir nev¡ nebât 

ye denir; yukâlu: ِفي ٌف  ُمَتَصّرِ أَْي  َخطَّاٌب   َرُجٌل 
اْلِخْطَبِة
َبُة  (â’nın zammıyla») [el-«u†bet] اَءأُبطأ
Kelâm-ı ma¡rûftur ki hatîb efendi min-
berde kırâ™at eder. Ba¡zılar dedi ki ُخْطَبٌة 
[«u†bet] mensûr ve müsecca¡ olan kelâma 
ıtlâk olunur, kitâb dîbâceleri gibi ve 
makâme ve mev¡iza gibi. 

Mi§bâ√’ın beyânına göre asl-ı hitâb mü-
tekellim ile sâmi¡ beyninde vâki¡ olan 
kelâmdır, ُخْطَبٌة [«u†bet] ve ِخْطَبٌة [«i†bet] 
ki «â’nın zammı ve kesriyledir, ondan 
me™hûzdur. Mev¡i@a’da zamm iledir ki 
fu¡let bi-ma¡nâ mef¡ûldür, نُْسَخٌة [nus«at] 
bi-ma¡nâ َمْنُسوٌخ [mensû«] olduğu gibi. 
Cem¡i ُخَطٌب [«u†ab] gelir ُصَرٌد [§urad] vez-
ninde. Ve ِخْطَبٌة [«i†bet] ki «â’nın kesriy-
ledir, ismdir, dünürlük ma¡nâsınadır. Ve 
dünürlük edene َخاِطٌب [«â†ib] ve dünürlük 
husûsunda mâhir olan َخطَّاٌب [«a††âb] de-
nir. İntehâ. Ve

َبٌة -Mas (â’nın zammıyla») [u†bet»] ُخطأ
dar olur, hatîb minberde hutbe okumak 
ma¡nâsına.

 ُخْطَبًة (â’nın fethiyle») [el-«a†âbet] اَءأَبَطاَبُة
[«u†bet] ma¡nâsınadır; yukâlu: َخَطَب اْلَخاِطُب 
َعَلى اْلِمْنَبِر َخَطاَبًة َوُخْطَبًة
 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-«a†îb] اَءأَبِطيُج
Hoş edâ ve hûb nidâ ile güzel hutbe kırâ™at 
eden efendiye denir, Rey√ânzâde merhûm 
gibi; yukâlu: اْلُخْطَبِة َحَسُن  أَْي  َخِطيٌب   Ve َرُجٌل 
muhaddisînden Ebu’l-¢âsım ¡Abdullâh b. 
Mu√ammed el-»a†îbî ki İbn Cevzî şeyhi-
dir, ve yine muhaddisînden Ebû ◊anîfe 
Mu√ammed b. ¡Abdullâh b. Mu√ammed 
el-»a†îbî, hasenü’l-hutbe olmalarıyla ona 
nisbet olundular. Ve

َبٌة -Şol bo (â’nın zammıyla») [u†bet»] ُخطأ
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mezbûr, sıfatın mevsûfa izâfeti bâbından 
olmakla اَْلِخَطاُب اْلَفاِصُل demektir. Ve ¡inde’l-
ba¡z اْلِخَطاِب  ihtisâr-ı [fa§lu’l-«i†âb] َفْصُل 
muhill ve işbâ¡-ı mümill şâ™ibesinden ¡ârî 
hitâb-ı mu¡tedilden ¡ibârettir, ke-mâ câ™e 
fî vasfi kelâmihi ¡aleyhi’s-salâtu ve’s-
selâmu: َفْصٌل الَ َنَزَر َوالَ َهَذَر” أَْي الَ َقِليَل َوالَ َكِثيَر“
َطُج  (vezninde [a…reb] أَْقَرُب) [A«†ab] أَخأ
Necd ülkesinde bir dağın ismidir. Ve bir 
recül adıdır.

]خ ط ر ب[
َبُة ََ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-«a†rebet] اَءأَبطأ
ninde) َحْطَرَبٌة [√a†rebet] lafzında lügattir ki 
ma¡âş dar olmak ma¡nâsınadır.

ُب َُ -veznin [u†rub…] ُقْطُرٌب) [el-«u†rub] اَءأُبطأ
de) ve

-vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) el-«u†ârib] اَءأُبَطاِرُب
ninde) Dâ™imâ beyhûde ve bî-asl kelimât 
eden herze-çâne kimseye denir; yukâlu: 
ٌل َيْعِني َيُقوُل َما َلْم َيُكْن َرُجٌل ُخْطُرٌب َوُخَطاِرٌب أَْي ُمَتَقّوِ
َبُة ََ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-«a†rebet] اَءأَبطأ
ninde) ve

ُب َُ  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-te«a†rub] اَءتََّبطأ
vezninde) Mâdde-i mezkûreden mas-
darlardır, aslı yok bî-ma¡nâ kelimât eder 
olmak ma¡nâsına; yukâlu: ُجُل الرَّ  َخْطَرَب 
َوَتَخْطَرَب

]خ ط ل ب[
َلَبُة  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-«a†lebet] اَءأَبطأ
vezninde) Mecliste söz çoğalıp şûrîde 
ve muhtelit olmak ma¡nâsınadır, karılar 
hamâmı gibi; tekûlu: َكْثَرُة أَْي  اْلَخْطَلَبُة  َهِذِه   َما 
اْلَكالَِم َواْخِتالَطُُه

]خ ع ب[
َعاَبُة ِبنأ  â’nın kesri ve») [el-«in¡âbet] اَءأ
nûn’un sükûnuyla) Nâ-merd ve denî ve 

adıdır. Ve mugaylân ağacının yeşil yapra-
ğına denir. ¡Arabların ٌُّخْطَباني  kavlleri أَْوَرُق 
mübâlagadır, أَْوَرُق [evra…] أَْحَمُر [a√mer] 
vezninde yaprağı çok demektir.

َطَباُن  (hemzenin fethiyle) [a«†abân] اَخأ
Muzhir’in beyânına göre ef¡alân vezninde 
ism-i müfreddir, bir kuş adıdır.

 (â’nın teşdîdiyle†) [el-»a††âbiyy] اَءأَبطَّاِبيُّ
 a mensûb demektir. Ebû[a††âb»] َخطَّاٌب
Suleymân el-»attâbî el-İmâm ma¡rûftur 
ya¡nî e™immedendir, tesânîf-i kesîre sâhibi 
fuhûldandır.

ُة  Baπdâd kazâsında [el-»a††âbiyyet] اَءأَبطَّاِبيَّ
bir karyedir. Ve revâfızdan bir tâ™ifedir, 
re™îsleri İbnu’l-»a††âb el-Esedî’dir, 
¡akâ™idde kendiye muhâlefet eden kimse-
ler üzere şehâdet-i zûr eylemek zımnında 
cemâ¡atine emr eder idi ve Ca¡fer-i ~âdi… 
hazretlerinin hâşâ ulûhiyyetine zâhib idi.

طُوٌب -veznin [ay§ûm…] َقْيُصوٌم) [ay†ûb«] َخيأ
de) Bir mevzi¡ adıdır. 

اءأِبَطاِب ُل  -Kâdî beyyi [fa§lu’l-«i†âb] َفصأ
ne ile yâhûd yemîn ile hükm eylemekten 
¡ibârettir ki hitâb-ı fâsıldır; ¡alâ-kavlin 
hükm ve kazâda fikâhetten ¡ibârettir. ¡Alâ-
re™yin kelâmı “ammâ ba¡du” kelimesiyle 
nutk ve tekellüm eylemekten ya¡nî ham-
dele ve tasliye ile ibtidâ eyledikten sonra 
maksûda ”َبْعُد ا  -kelimesiyle şürû¡ ey “أَمَّ
lemekten ¡ibârettir; tekûlu: َفْصَل ِمْنُه   َسِمْعُت 
َنِة أَِو اْلَيِميِن أَِو اْلِفْقُه ِفي اْلَقَضاِء  اْلِخَطاِب َوُهَو اْلُحْكُم ِباْلَبّيِ
َبْعُد ا  ِبأَمَّ النُّْطُق   ِخَطاٌب Şârih der ki fi’l-asl أَِو 
[«i†âb] mufâ¡aleden masdardır, ُمَخاَطَبٌة 
[mu«â†abet] gibi, bir adama söz söylemek 
ma¡nâsına; yukâlu: َخاَطَبُه ِاَذا َكاَلَمُه Ve ba¡zen 
 kelâm ma¡nâsına müsta¡mel [i†âb»] ِخَطاٌب
olur. Burada kelâm ma¡nâsınadır. Ve َفْصٌل 
[fa§l] َفاِصٌل [fâ§il] ma¡nâsınadır. Ve terkîb-i 
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ma¡nâsınadır; yukâlu: أََخَذَها ِاَذا  اْلَفِريَسَة   َخَلَب 
 Ve dil-rübâ mahbûb ve mahbûbeler ِبِمْخَلِبِه
hüsn ü cemâl ve şîve vü delâl ile bir bî-
çâreyi âşüfte-hâl edip gönlünü kapıp ve 
¡aklını uğurlamak ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur; yukâlu: ِإيَّاُه َسَلَبُه  ِاَذا  َعْقَلُه  ُفالًَنا  اْلَمْرأَُة   َخَلَبِت 
Ve bu, ma¡nâ-yı sâbıktan me™hûzdur. Ve 

ٌج  :Isırmak ma¡nâsınadır; yukâlu [alb»] َخلأ
ُه Ve َخَلَبُه أَْي َعضَّ

ٌج ve [alb»] َخلأ

ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [ilâb»] ِخالٌَب

 (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [ilâbet»] ِخالََبٌة
Aldamak ve firîfte eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َوِخالََبًة  َوِخالًَبا  َخْلًبا  ُفالًَنا   َخَلَب 
ِل ِاَذا َخَدَعُه ْالَوَّ
الَُب ِتبأ اأ ِ  ile [alb»] َخْلٌب [el-isti«lâb] اَإلأ
ma¡nâ-yı evvelde mürâdiftir; yukâlu: 
ِاْسَتْخَلَبُه ِبظُُفِرِه ِبَمْعَنى َخَلَبُه
ِتالَُب خأ ِ ve [el-i«tilâb] اَإلأ

َباَءَبُة ُُ  Bunlar da aldamak [el-mu«âlebet] اَءأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاْخَتَلَبُه َوَخاَلَبُه ِاَذا َخَدَعُه
يَبى لِّ -veznin [illîfâ»] ِخّلِيَفى) [el-«illîbâ] اَءأخِ
de) Ma¡nâ-yı mezbûrdan ismdir, aldama-
ğa ve mekr ve ala denir.

ve [el-«âlib] اَءأَباِءُج

اٌب) [el-«allâb] اَءأَبالَُّب -veznin [ke≠≠âb] َكذَّ
de) ve

َبَلُبوُت -vez [ceberût] َجَبُروٌت) [el-«alebût] اَءأ
ninde) ve

َبَلُبوُب -iki bâ-yı muvahha) [el-«alebûb] اَءأ
de ile) Nâsı dâ™imâ aldayıp dubâra eden 
«addâ¡ ve mekkâr kimseye denir. Evvel-
den mâ-¡adâ sîgalar mübâlaga içindir.

َباِءَبُة ve [el-«âlibet] اَءأ

َبِلَبُة  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [el-«alibet] اَءأ
ve

nâkes ve kem-mâye kimseye denir ki 
adam molozu ta¡bîr olunur; yukâlu: ُهَو 
ِخْنَعاَبٌة أَْي َرِديٌء َدِنيٌء

]خ ل ب[
ُج  â’nın kesri ve lâm’ın») [el-«ilb] اَءأِبلأ
sükûnuyla) Tırnağa denir, ظُُفٌر [@ufur] 
ma¡nâsına. Ve şol küçük ve incecik etçe-
ğize denir ki eyegü kemiklerini birbirine 
vasl edip yapıştırmıştır; ¡alâ-kavlin ciğere 
denir, َكِبٌد [kebid] ma¡nâsına. Yâhûd ciğe-
rin ziyâdesine denir ki ciğerden başkaca 
ve yanında olur, ciğer-kûşe dedikleridir. 
Yâhûd ciğerin perdesine denir, ِحَجاُب 
 ma¡nâsına. Yâhûd şol [icâbu kebid√] َكِبٍد
beyâz ve yufka zara denir ki ciğere yapı-
şık olur. Ve 

ٌج -Sebzevâttan turp dedikleri seb [ilb»] ِخلأ
zeye denir, ُفْجٌل [fucl] ma¡nâsına. Ba¡zı 
nüshada √â-yı mühmele ile َفْحٌل[fa√l] 
mersûm olmakla erkek ve aygır hayvân 
demek olur. Munâvî Şer√i’nde bunu 
tercîh eder. Ve 

ٌج  Asma yaprağına denir. Ve şol [ilb»] ِخلأ
zen-pâre çelebiye denir ki sohbet ve fücûr 
için kendi nisvânı ve nisvân kendisini se-
verler ola; yukâlu: َُّهن  ُهَو ِخْلُب ِنَساٍء ِاَذا َكاَن يُِحبُّ
َويُْحِبْبَنُه َواْلُفُجوِر   [a«lâb] أَْخالٌَب Cem¡i ِلْلَحِديِث 
gelir ve ُخَلَباُء [«ulebâ™] gelir ُكَرَماُء [kuremâ™] 
vezninde; ve yukâlu: َوُخَلَباُء ِنَساٍء  أَْخالَُب   ُهْم 
ِنَساٍء
ُج  (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-«alb] اَءأَبلأ
Tırnakla yaralamak; ¡alâ-kavlin tırmala-
mak yâhûd tırnakla kesmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِاَذا  َخَلَبُه ِبظُُفِرِه َخْلًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َوالَوَّ
 Ve bir nesneyi yarmak َجَرَحُه أَْو َخَدَشُه أَْو َقَطَعُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه -Ve yırtı َخَلَبُه ِاَذا َشقَّ
cı cânver ve yırtıcı kuş tu¡me ve şikârını 
pençesiyle ve çıynağıyla kapıp almak 
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-der َبْرُق ُخلٍَّب ve َبْرُق اْلُخلَِّب ve izâfetle اْلُخلَُّب
ler; yukâlu: َوَبْرُق اْلُخلَِّب  َوَبْرُق  اْلُخلَُّب  اْلَبْرُق   ُهَو 
ُمْخِلٌف ُمْطِمٌع  أَْي   Muhaddisînden ◊asan ُخلٍَّب 
b. ¢a√†aba el-»ullebî ona mensûbdur.

َباُء َبلأ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-«albâ] اَءأ
de) ve

َبُن َبلأ -â’nın ve bâ’nın fethiy») [el-«alben] اَءأ
le) Şaşkın ve çolpa ve َهَمٌج [hemec] ¡avre-
te denir, َخْرَقاُء [«ar…â™] ma¡nâsına. Ve َخْلَبٌن 
[«alben] kelimesinde nûn ilhâk içindir. Ve 

َبٌن  Arık ve mehzûle ¡avrete [alben»] َخلأ
denir.

 َخْلَباُء Karı (fethateynle) [el-«aleb] اَءأَبَلُج
[«albâ™] olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َخَلَبِت 
اِبِع ِاَذا َكاَنْت َخْلَباَء اْلَمْرأَُة َخَلًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ
َبلَُّج ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu«alleb] اَءأ
vezninde) Şol câme ve libâsa denir ki nakş 
u nigârı kesîr ola; yukâlu: َثْوٌب ُمَخلٌَّب أَْي َكِثيُر 
اْلَوْشِي

]خ ن ب[
ِبنَُّج  (vezninde [inneb…] ِقنٌَّب) [el-«inneb] اَءأ
ve

ِبنَّاُب  â’nın kesri ve nûn’un») [el-«innâb] اَءأ
teşdîdiyle ِجنَّاٌن [cinnân] vezninde) Ki 
şevâzdandır ve 

َبَناُب -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [el-«anâb] اَءأ
de) Şol tavîl ve ahmak kişiye denir ki re-
viş ve atvârı nesak-ı vâhid üzere olmayıp 
dâ™imâ muhtelic ve muztarib ola, gâh şöy-
le edecek ve gâh böyle edecek olup hâsılı 
أُْخَرى” َوَشَرِفيٌّ  ًة  َمرَّ  telvîni üzere bir “َتِميِميٌّ 
hâlde sâbit olamaz ola; yukâlu: ِخنٌَّب  َرُجٌل 
Ve َوِخنَّاٌب َوَخَناٌب أَْي َطِويٌل أَْحَمُق ُمْخَتِلٌج

 İri (vezninde [cinnân] ِجنَّاٌن) [innâb»] ِخنَّاٌب
burunlu kişiye denir.

ِبنَّاَبَتاِن  â’nın kesri ve») [el-«innâbetân] اَءأ
zammı ve nûn’un teşdîdiyle ki tesniyedir) 

-veznin [ke≠ûb] َكُذوٌب) [el-«alûb] اَءأَبُلوُب
de) ve

اَبٌة) [el-«allâbet] اَءأَبالََّبُة -vez [ke≠≠âbet] َكذَّ
ninde) ve

َبَلُبوُت -vez [rehebût] َرَهُبوٌت) [el-«alebût] اَءأ
ninde) Dâ™imâ nâsı aldayıcı haddâ¡a ve 
muhtâle karıya denir.

َلُج بأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi«leb] اَءأ
de) Ekin biçecek orağa denir, ِمْنَجٌل [min-
cel] gibi. Ve yırtıcı cânverin pençesine 
ve yırtıcı kuşun çengeline denir ki kıynak 
ve çıynak ta¡bîr olunur; ¡alâ-kavlin ِمْخَلٌب 
[mi«leb] sayyâd olan kuşun ve ظُُفٌر [@ufur], 
sayyâd olmayanın çıynağına ıtlâk olunur. 
Cem¡i َمَخاِلُب [me«âlib]dir; yukâlu: أَْنَشَب ِفيِه 
 َمَخاِلَبُه َوِهَي أَْظَفاُر ُكّلِ َسُبٍع ِمَن اْلَماِشي َوالطَّاِئِر أَْو ِهَي
ِلَما َيِصيُد ِمَن الطَّْيِر َوالظُُّفُر ِلَما الَ َيِصيُد
ُج -â’nın zammıyla ve zam») [el-«ulb] اَءأُبلأ
meteynle) Hurmâ ağacının özüne denir, 
النَّْخَلِة -ma¡nâsına; ¡alâ [lubbu’n-na«let] لُبُّ 
kavlin hurmâ beynisine denir, النَّْخَلِة  َقْلُب 
[…albu’n-na«let] gibi. Ve hurmâ lîfine 
denir. Ve lîften örülmüş muhkem ve ince 
sicime denir. Ve çamura denir; ¡alâ-kavlin 
özlü yapışkan çamura yâhûd siyâh çamura 
denir.

ِلُج بأ ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mu«lib] اَءأ
ninde) Zikr olunan çamurlu suya denir; 
yukâlu: َماٌء ُمْخِلٌب أَْي ُذو ُخْلٍب
ٌر â’nın zammıyla») [el-«ulleb] اَءأُبلَُّج  ُقبَّ
[…ubber] vezninde) Yağmursuz sehâba 
denir, gûyâ ki mumtır şeklinde görünüp 
sonra ifâza eylememekle halka hud¡a eder 
olur. Kezâlik yağmursuz şimşeğe َبْرٌق ُخلٌَّب 
ve اَْلَبْرُق اْلُخلَُّبve َبْرُق اْلُخلَِّب ıtlâk olunur. Bu 
münâsebetle va¡d edip halkı tama¡ ve üm-
niyyeye düşürdükten sonra vefâ ve incâz 
eylemeyen yâdigâr hakkında kezâlik اَْلَبْرُق 
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dahi helâk olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِاَذا َهَلَك  ;Ve kesmek ma¡nâsınadır أَْخَنَب الرَّ
yukâlu: أَْخَنَبُه ِاَذا َقَطَعُه Ve bir nesneyi süst ve 
za¡îf eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْخَنَبُه 
أَْوَهَنُه  ;Ve helâk eylemek ma¡nâsınadır أَْي 
yukâlu: أَْخَنَبُه ِاَذا أَْهَلَكُه
َبِنَبُة -veznin [feri√at] َفِرَحٌة) [el-«anibet] اَءأ
de) Nâzende ve şîve-kâr olan ter ü tâze 
mahbûbeye denir; yukâlu: أَْي َخِنَبٌة   َجاِرَيٌة 
 Ve şol âhûya denir ki boynunu َغِنَجٌة َرِخيَمٌة
sımsıkı içine çekip tutarak yerinden kımıl-
damayıp nâzenîn mahbûbe gibi nigâh edip 
dura; yukâlu: ََظْبَيٌة َخِنَبٌة أَْي َعاِقَدةٌ ُعنَُقَها َراِبَضٌة ال 
َتْبَرُح َمَكاَنَها
َبَناَبُة -vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-«anâbet] اَءأ
ninde) Eser-i kabîh ma¡nâsınadır. Ve şerr 
ü şûr ma¡nâsınadır.
ُخنَُباتب  zammeteynle) [û-«unubât≠] ُذو 

ve fethateynle lügattir) Gadr ve kizb ile 
muttasıf olan, ¡alâ-kavlin gâh sâlih ve 
perhîzkâr ve gâh fâsid ve tebeh-kâr olan 
kimseye denir. Pes ُخنَُباٌت [«unubât] ve 
-an»] َخْنَبٌة ve [unbet»] ُخْنَبٌة [anebât»] َخَنَباٌت
bet]ten cem¡ olmakla gadr ve kezib yâhûd 
gâh sâlih ve gâh fâsid olmak ma¡nâsına 
olur ve cem¡iyyeti atvâr-ı müstemirre 
i¡tibârına mebnîdir; yukâlu: ُخنَُباٍت ُذو   ُهَو 
ًة َوَيْفُسُد أُْخَرى  َوَخَنَباٍت أَْي ُذو َغْدٍر َوَكِذٍب أَْو َيْصُلُح َمرَّ
Şârihin beyânına göre burada َيْصُلُح ve َيْفُسُد 
kelimeleri sülâsîdir, if¡âl bâbından olarak 
zabtları galattır.

َبُة َبنأ ) [el-«anbet] اَءأ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ
Fesâd ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبِه َخْنَبٌة أَْي َفَساٌد
َنَبُة بأ َُ  [meşrebet] َمْشَرَبٌة) [el-ma«nebet] اَءأ
vezninde) Sürüye denir, َقِطيَعٌة […a†î¡at] 
ma¡nâsına.

 â’nın fethi ve nûn’un») [anb«] َخنأٌج
sükûnuyla) Muhaddisînden niçe zevât 

Burnun iki cânibinde olan kanatlarına de-
nir. Ba¡zılar dedi ki ِخنَّاَبٌة [«innâbet] büyük 
olan burun ucuna denir, أَْرَنَبٌة َعِظيَمٌة [ernebet 
¡a@îmet] ma¡nâsına yâhûd burnun üst tara-
fından ucuna denir. 

Mütercim der ki Nihâye’de işbu ve fî 
hadîsi Zeyd b. ¿âbit ِفي اْلِخنَّاَبَتْيِن ِاَذا ُخِرَمَتا َقاَل 
-hadîsinde ma¡nâ “ِفي ُكّلِ َواِحَدٍة ثُُلُث ِدَيِة ْالَْنِف”
yı evvel ile beyân olunmuştur. Kaldı ki 
ma¡neyn-i ahîreyne göre yine her tarafına 
ıtlâk olunmuş olur ki iki tarafı ِخنَّاَبَتاِن olur. 
İntehâ. Ve 

 Kibr ve nahvet ma¡nâsına [innâbet»] ِخنَّاَبٌة
isti¡mâl olunur. Ve ِخنَّاَبٌة [«innâbet] laf-
zı kalîlen mehmûz olup ِخْنأََبٌة [«in™ebet] 
¡unvânında isti¡mâl olunur. Ve 

 .Esâmîdendir: »innâbe b [innâbet«] ِخنَّاَبٌة
Ka¡b el-¡Abşemî ki şâ¡ir-i mu¡ammerdir, 
tâbi¡îndendir. Ve ¡Abşem, ¡Abduşşems 
lafzından menhûttur.

ِبنأُج  Dizin (â’nın kesriyle») [el-«inb] اَءأ
iç tarafına denir; ¡alâ-kavlin uylukların 
aşağılarıyla baldırların yukarı uçlarının 
kavuştukları yerlere denir yâhûd eyegü 
kemiklerinin kezâlik parmakların aralık-
larında olan fürcelere denir. Cem¡i أَْخَناٌب 
[a«nâb] gelir.

-Sözü ge (fethateynle) [el-«aneb] اَءأَبَنُج
nizden söyler olmağa denir, ُخَناٌن [«unân] 
ma¡nâsına. O kimseye genzek ta¡bîr olu-
nur. Ve o buruna ¡ârız olur bir ¡illetten 
neş™et eder; yukâlu: ُجُل َخَنًبا ِمَن اْلَباِب  َخِنَب الرَّ
ُخَناٌن ِبِه  َكاَن  ِاَذا  اِبِع   Ve ayak süst ve za¡îf الرَّ
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِرْجُلُه  َخِنَبْت 
َوَهَنْت  ;Ve aksak olmak ma¡nâsınadır ِاَذا 
yukâlu: َعِرَج ِاَذا  ُفالٌَن   Ve helâk olmak َخِنَب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِاَذا َهَلَك َخِنَب الرَّ
َناُب  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i«nâb] اَإِلخأ
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adıdır. Kâle fi’n-Nihâye fî hadîsi’s-salâti: 
َخْنَزٌب َلُه  يَُقاُل  َشْيَطاٌن   Kâle Ebû ¡Amr ve َذاَك 
huve lakabun lehu; ve yurvâ bi’l-kesri 
ve’z-zammi.

]خ ن ص ب[
ِبنأَصاُب  âd-ı mühmele ile§) [el-«in§âb] اَءأ
 ُمْقٌل vezninde) Şecer-i [inzâb»] ِخْنَزاٌب
[mu…l] ismidir ki ekserî bilâd-ı ¡Arab’da 
ve Yemen’de nâbit olur. Ve ُمْقٌل [mu…l] 
onun zamkıdır ki Türkîde gören derler.

ُصَبُة ُبنأ  â’nın ve §âd’ın») [el-«un§ubet] اَءأ
zammıyla) Pek semiz hatuna denir; 
yukâlu: ٌِاْمَرأَةٌ ُخْنُصَبٌة أَْي َسِميَنة Zâhiren bu ِخْصٌب 
[«i§b] mâddesinden fun¡ulet veznindedir 
fâ’nın ve ¡ayn’ın zammıyla.

]خ ن ظ ب[
ُبنأظَُبُة  â’nın ve @â-yı») [el-«un@ubet] اَءأ
mu¡cemenin zammıyla) Bir böcek adıdır.

]خ ن ع ب[
َبنأَعُج  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-«an¡ab] اَءأ
Uzun saça denir.

ُعَبُة ُبنأ -vez [unfu≠et…] ُقْنُفَذةٌ) [el-«un¡ubet] اَءأ
ninde) Çenede olan yive denir, ٌنُوَنة [nûnet] 
ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin üst dudağın ağıza 
gelen vasatında ağıza doğru sarkık etçe-
ğize denir yâhûd üst dudakta iki taraflı 
bıyığın aralığında burun direğine doğru 
çekilen uzunca yive denir.

]خ و ب[
ُب  â’nın fethi ve vâv’ın») [el-«avb] اَءأَبوأ
sükûnuyla) Fakîr ve muhtâc olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َيُخوُب َخْوًبا  َخاَب الرَّ
ِاَذا اْفَتَقَر
َبُة  (vezninde [nevbet] َنْوَبٌة) [el-«avbet] اَءأَبوأ
Açlık, ُجوٌع [cû¡] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Ve şol yere denir ki yağ أََصاَبْتُه َخْوَبٌة أَْي َجْوَعٌة

ismleridir.

 [tecennub] َتَجنٌُّب) [et-te«annub] اَءتََّبنُُّج
vezninde) Kibr ve nahvet eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َر َتَخنََّب ُفالٌَن ِاَذا َتَكبَّ

]خ ن ت ب[
ُتُج ُبنأ  nûn ve tâ-yı fevkiyye) [el-«untub] اَءأ
ile بُْرُقٌع [bur…u¡] vezninde) ve

َتُج -vez [cundeb] ُجْنَدٌب) [el-«unteb] اَءأخُنأ
ninde) Hatun sünnet olmazdan akdem 
sünnet olacak lahm-ı zâ™idine denir ki 
hadd-i i¡tidâli mütecâviz uzun ola. Ve hîz 
ve muhannes kimseye denir ki müzekker-i 
semâ¡î ta¡bîr olunur; yukâlu: ُهَو ُخْنُتٌب َوُخْنَتٌب 
 Ve kasîrü’l-kâmet bodur kimseye أَْي ُمَخنٌَّث
denir.

]خ ن ث ب[
َثَبُة ِبنأ  â’nın kesri ve nûn’un») [el-«in&ebet] اَءأ
sükûnu ve &â-yı müsellesenin fethiyle) 
Pek sütlü nâkaya denir.

]خ ن ث ع ب[
َبُة َثعأ ِبنأ  “خ،ث،ع،ب” [el-«in&a¡bet] اَءأ
mâddesinde zikr olundu.

]خ ن د ب[
ُب َُ ُبنأ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-«undub] اَءأ
de) Bed-hûy ve bed-meşreb kişiye denir.

َباُن َُ ُبنأ  [unfuvân¡] ُعْنُفَواٌن) [el-«undubân] اَءأ
vezninde) Şişman ve lahîm kimseye denir.

]خ ن ز ب[
وُب ُْ ُبنأ ve (â’nın zammıyla») [el-«unzûb] اَءأ

اُب َْ ِبنأ  Zinâ (â’nın kesriyle») [el-«inzâb] اَءأ
ve fücûr husûsunda cerî™ ve mikdâm olan 
fâsıka denir.

ٌب َْ -â’nın ve zâ’nın fethiy») [anzeb»] َخنأ
le) Bir şeytân adıdır. Şârihin beyânına 
göre musallîye müstevlî olan şeytânın 
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isti¡mâl olunur. Ve bu şibh-i fi¡l ve ta¡rîf 
sebebiyle gayr-i munsarıftır; yekûlu: 
ِباْلَباِطِل أَْي  تُُخّيَِب  َواِدي  ِفي   َتَضلٌُّل Niteki َوَقُعوا 
[ta∂allul] ve َتَهلٌُّك [tehelluk] dahi bu 
ma¡nâya müsta¡meldir. Ve bunlar ta¡bîrât-ı 
mahsûsadandır, fi’l-asl fi¡llerdir.

mur yağmış iki yerlerin beyninde olup ve 
ona yağmur isâbet eylememiş ola. Ve ça-
yırı ve otlağı olmayan kır yere denir.

]خ ي ب[
َبُة َبيأ -â’nın fethi ve yâ-yı tah») [el-«aybet] اَءأ
tiyyenin sükûnuyla) Nâ-ümîd ve mahrûm 
ve bî-behre kalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُحِرَم ِاَذا  َخْيَبًة  َيِخيُب  ُجُل  الرَّ  Ve hasâret ve َخاَب 
ziyâna uğramak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِاَذا َخِسَر  Ve kâfir olmak ma¡nâsına َخاَب الرَّ
isti¡mâl olunur; yukâlu: َكَفَر أَْي  ُفالٌَن   َخاَب 
Ve matlûba nâ™il olmayıp sa¡y hebâ ol-
mak ma¡nâsınadır ki ma¡nâ-yı evvelden 
ahasstır; yukâlu: َمْطُلوَبُه َيَنْل  َلْم  ِاَذا  ُجُل  الرَّ  َخاَب 
Ve fi’l-meseli: ”َخْيَبٌة  Ya¡nî mevki¡-i “اَْلَهْيَبُة 
taleb-i emel olan kimseden yâhûd matlûb 
olan mâdde mühvil olmak hasebiyle havf 
u endîşe eylemek, haybet ve hırmânı 
mûristir, zîrâ ikdâma mâni¡dir, niteki 
ْزَق” الّرِ َيْمَنُع   dahi bu kabîldendir. Ve “اَْلَحَياُء 
bed-du¡â mevki¡indedir, meselâ ِلَزْيٍد  َخْيَبٌة 
derler, ref¡le ve nasbla. Ref¡i ibtidâ™iyyet 
üzeredir ki َعِظيَمٌة  takdîrindedir. Ve َخْيَبٌة 
nasbı izmâr-ı fi¡le mebnîdir ki َخْيَبًة  أَْسأَُل 
takdîrindedir. Ve yekûlûne: َسْعُيُه ِفي َخيَّاِب“ 
 Ya¡nî “filân kimsenin sa¡yi ْبِن َهَباٍب” أَْي َخَساٍر
heybetli olan emrden mütevellid haybetli 
mâddeye uğramıştır.” Ve 

اٌد kezâlik) [ayyâb»] َخيَّاٌب -vez [şeddâd] َشدَّ
ninde) Âteşi çakmayan çakmağa ıtlâk 
olunur.

ِييُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta«yîb] اَءتَّبأ
Mahrûm ve bî-behre kılmak; yukâlu: َبُه  َخيَّ
اهللُ َتْخِييًبا أَْي َجَعَلُه َخاِئًبا
تُُبّيَِج  tâ’nın ve) [vâdî tu«uyyibe] َواِدي 
«â’nın zammı ve yâ-yı müşeddedenin 
kesriyle ve «â’nın fethiyle de câ™izdir ve 
bu müsellestir) Lagv ve bâtıl ma¡nâsına 
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müverrih idi, lâkin ekser-i eş¡âr ve ahbârı 
tashîf ve tasnî¡ ile intihâl eylemekle 
i¡tibârdan sâkıt olup rivâyeti mütevârî 
oldu ve ba¡zen vaz¡-ı ehâdîs ederdi, helâkı 
bu cihetlerdendir.

]د ب ب[
بُّ ََّ  dâl’ın fethi ve bâ’nın) [ed-debb] اَء

teşdîdiyle) ve

ِبيُج ََّ  Karâr ve (dâl’ın fethiyle) [ed-debîb] اَء
i¡tidâl üzere yap yap âhestece mülâyemetle 
yürümek ma¡nâsınadır ki bundan Türkîde 
emeklemek ile ta¡bîr olunur; yukâlu: ََّدب 
ُجُل َدبًّا َوَدِبيًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِاَذا َمَشى َعَلى ِهيَنِتِه الرَّ
Şârih der ki bu mâdde pek hafîf ve yapça 
yürümeğe mahsûstur, etfâlın emekleye-
rek yürümeleri gibi. Ve ekserî hayvân ve 
haşerâtta müsta¡meldir ve hareket hassesi 
idrâk olunmayan nesnelerde müsta¡meldir, 
şarâb ve sekamın sirâyeti gibi. İntehâ. 

Ve ¡Arablar اْلِجْسِم ِفي  َراُب  الشَّ  ,derler َدبَّ 
“İçtiğim meşrûb bütün bedenime sirâyet 
eyledi” diyecek yerde. Kezâlik َقُم السَّ  َدبَّ 
derler, “Derd ve veca¡ bütün bedene yü-
rüdü” ma¡nâsına. Ve َدبَّ اْلِبَلى ِفي الثَّْوِب der-
ler, “Eskiyip yeprimek hâleti yapça yapça 
câmenin her yerine sârî oldu” ma¡nâsına. 
Ve ُفالٍَن َعَقاِرُب  َوأَذاُه ,derler َدبَّْت  َنَماِئُمُه   َسَرْت 
ma¡nâsına, ya¡nî “Koğuculuğu sebebiyle 
şûriş ve fesâdı miyâne-i nâsa sirâyet eyle-
di” diyecek yerde. Ve yukâlu: َّأَْكَذُب َمْن َدب“ 
 Ya¡nî “Filân kimse diri olup rûy-i َوَدَرَج”
zemînde yürüyen ve fevt olup makbûr ve 
munkariz olan nâstan ezyed kâzibdir, ölü-
de, diride kendi kadar kâzib yoktur.” 

 dâl’ın kesriyle binâ-yı) [ed-dibbet] اَءَِّبَُّة
nev¡dir) Bunda lisânımızda yürüyüş ile 
ta¡bîr olunur; yukâlu: بَِّة ُهَو َخِفيُّ الّدِ

FASLU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE 
اِل اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الدَّ

]د أ ب[
أأُب ََّ  dâl’ın fethi ve hemzenin) [ed-de™b] اَء
sükûnuyla ve fethateynle lügattir) ve

ُؤوُب َُّ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [ed-du™ûb] اَء
Bir işte devâm ve iltizâmla emek çekip ça-
lışmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَمِلِه ِفي   َدأََب 
Ve َدْأًبا َوُدُؤوًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِاَذا َجدَّ َوَتِعَب

 dâl’ın fethi ve hemzenin) [de™b] َدأأٌب
sükûnuyla ve fethateynle câ™izdir) Şe™n ve 
emr ve kâr ma¡nâsınadır; yukâlu: َدْأبُُه  َهَذا 
َشْأنُُه  َهَذا :Ve ¡âdet ma¡nâsınadır; tekûlu أَْي 
 Ve bunlar ma¡nâ-yı evvelden َدْأبَُك أَْي َعاَدتَُك
me™hûzlardır. Ve davarı ¡unf ve şiddetle 
sürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاَذا َدابََّتُه   َدأََب 
َشِديًدا  ,Ve tard eylemek ma¡nâsınadır َساَقَها 
saydı arkasından uzun uzadı kovup götür-
mek gibi; yukâlu: َدأََبُه ِاَذا َطَرَدُه
آُب -veznin [it¡âb] ِاْتَعاٌب) [el-id™âb] اَإِلدأ
de) Yorup zahmet vermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْدأََبُه ِإْدآًبا أَْي أَْتَعَبُه
اِئَباِن ََّ  (tesniye bünyesiyle) [ed-dâ™ibân] اَء
Leyl ve nehâra ıtlâk olunur, َِجِديَدان [cedîdân] 
gibi, birbirini i¡tikâb ve husûsunda cidd ü 
ikdâmları mülâhazasıyladır.

أٌَب  (vezninde [cevher] َجْوَهٌر) [Dev™eb] َدوأ
Beni’l-¡Anber cemâ¡atine mahsûs bir fe-
res ismidir.

أَبب .Bir kabîledir [Benû Dev™eb] َبنُو َدوأ

 (vezninde [nehb] َنْهٌب) [De™b] َدأأٌب
Esâmîdendir: ¡Abdurra√mân b. De™b, 
¡Arab beyninde bir m¡arûf kimsedir ve 
Mu√ammed b. De™b muhaddisîndendir, 
lâkin kezzâbdır ve ¡Îsâ b. Yezîd b. De™b, 
hâliktir. Şârih der ki merkûm, şâ¡ir ve 
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dâhildir. Ve َدابٌَّة [dabbet]i merkûb olan 
hayvâna tahsîs, ¡örfîdir ve hâ™, nakliyye 
için olmakla müzekker ve mü™ennese ıtlâk 
olunur. İntehâ.

ِض اأألَرأ  ¡Bir nev [∂dâbbetu’l-ar] َدابَُّة 
hayvândır ki zuhûru eşrât-ı sâ¡attendir; 
¡alâ-kavlin eşrâtın evvelidir, Mekke-i 
mükerreme’de huccâc Minâ’ya gider 
iken cebel-i ~afâ münşakk olup içinden 
zuhûr ve hurûc eder, ¡alâ-rivâyetin arz-ı 
‰â™if’ten yâhûd üç mahalden üç def¡a 
hurûc eder. Yedinde ¡asâ-yı Mûsâ ve 
hâtem-i Suleymân ¡aleyhime’s-selâm ol-
makla mü™mine ¡asâ ile âhestece darb ve 
kâfirin yüzüne hâtemle tab¡ eder. Kâfirin 
yüzünde َكاِفٌر  .ibâreti müntakış olur¡ َهَذا 
Mü™ellif mekân-ı sâlisten sükût eylemiştir, 
¡alâ-rivâyetin ◊icr ve ¡alâ-rivâyetin aksâ-
yı Yemen’de bir mekândır.

َباُب -hemzenin kesriy) [el-idbâb] اَإِلدأ
le) Âhestece yürüttürmek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: ِبيِب الدَّ َعَلى  َحَمْلُتُه  أَْي  ِبيَّ  الصَّ  Ve أَْدَبْبُت 
pâdişâh ve vâlî hükûmet-gâhı olan mem-
leketi ¡adl ü dâd ile doldurmak ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur tâ ki herkes emn ve emân 
üzere olmakla râhat ve sühûletle dil-
hâhları üzere her tarafa revân olalar; 
tekûlu: أَْهُلَها َفَدبَّ  َعْدالً  َمَلْتَُها  أَْي  اْلِبالََد   أَْدَبْبُت 
Yine bu ma¡nâ dahi yürüttürmeğe râci¡dir.

بِّيُّ َُّ -dâl’ın zammı ve kes) [ed-dubbiyy] اَء
ri ve bâ-yı müşeddedenin kesri ve yâ-yı 
müşeddede ile) Ehad ve ferd ma¡nâsına 
müstameldir, fi’l-asl zikr olunan َدَبْبُت [de-
bebtu] mâddesinden me™hûz ism-i mensûb 
olmakla yer üzere meşy eden hayvân de-
mektir; yukâlu: أََحٌد أَْي  ُدبِّيٌّ  اِر  ِبالدَّ  Şârihin َما 
beyânına göre kelâm-ı menfîye mahsûstur; 

اِر ُدْعِويٌّ .gibi َما ِبالدَّ

بُوُب ََّ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [ed-debûb] اَء
ve

ُبوُب يأ ََّ -vez [deymûm] َدْيُموٌم) [ed-deybûb] اَء
ninde) Koğucu ve nemmâm ve sâ¡î bi’l-
fesâd kimseye denir; ¡alâ-kavlin َدْيُبوٌب 
[deybûb] ¡avret pezevengine denir ki 
dâ™ima ricâl ve nisvân beynini zinâ için 
cem¡ eylemeğe sa¡y eder; yukâlu: ُهَو َدبُوٌب 
َساِء َجاِل َوالنِّ ْيُبوُب اْلَجاِمُع َبْيَن الّرِ اٌم أَِو الدَّ َوَدْيُبوٌب أَْي َنمَّ
ابَُّة ََّ  (vezninde [şâbbet] َشابٌَّة) [ed-dâbbet] اَء
Mutlakan yer üzere yürüyen hayvâna de-
nir; lâkin isti¡mâli merkûb olan hayvânda 
ki Fârisîde sütûr ve Türkîde davar ta¡bîr 
olunur, gâlib olmuştur; mü™ennestir, mü-
zekkere dahi ıtlâk olur ki hâ™ ismiyyete 
mahmûl olur. 

Şârih der ki musaggarı ٌة [duveybet] ُدَوْيبَّ
tir yâ’nın teşdîdi ve işmâm kesriyle. Ve 
Mi§bâ√’ın beyânına göre musaggarın-
da ُدَوابٌَّة [duvâbbet] dahi mesmû¡dur ki 
yâ™ gayr-i kıyâs üzere elife maklûbdur. 
Ve ba¡zılar َدابٌَّة [dâbbet] misdâkından َطْيٌر 
[†ayr]ı istisnâ eylemiştir, lâkin semâ¡la 
merdûddur; ve huve kavluhu ta¡âlâ: َُواهلل﴿ 
-Ba¡zı müfessirîn bu َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء﴾ اَلَيُة
rada َماٌء [mâ™] lafzını ِتِه َمادَّ  ibâretiyle¡ ُجْزُء 
tefsîr eylemekle tenkîrleri ifrâd-ı nev¡î 
olur ki murâd, “Hak sübhânehu ve ta¡âlâ, 
dâbbe cinsinden her nev¡i o nev¡e muhtas 
âbdan halk eyledi” demek olur. Ve bu âb, 
¡anâsır-ı erba¡a cümlesinden olandır. Ve 
ba¡zılarَمْخُصوٍص َماٍء  -ile tefsîr eylemek ِمْن 
le tenkîrleri ifrâd-ı şahsî için olur. Pes 
ma¡nâ, “Cins-i devâbdan her ferdi ken-
disine mahsûs olan âbdan halk eyledi” 
demek olur ki murâd nutfedir. Bu sûrette 
gâlib, küll menziline tenzîl olunmuştur. 
Pes buna göre de devâbb cümlesinde tayr 
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sür¡at edemeyip âhestece yürür olur. Ve 

 Hu≠eyl kabîlesi bilâdında [Debûb] َدبُوٌب
bir mevzi¡ adıdır.

 fethateynle ve bâ’nın) [el-edebb] اَألََدبُّ
teşdîdiyle) “Pek tüylü erkek deve”ye de-
nir. Ve işbu enne’n-nebiyye ¡aleyhi’s-
salâtu ve’s-selâmu kâle li-nisâ™ihi: َلْيَت“ 
َفَتْنَبُحَها َتْخُرُج  ْالَْدَبِب  اْلَجَمِل  َصاِحَبُة  أَيَُّتُكنَّ   ِشْعِري 
اْلَحْوأَِب”  kelimesine َحْوأٌَب Nihâye’deِكالَُب 
müşâkele için fekk-i idgâm olunmuştur 
diye mersûmdur.

بَّاَبُة ََّ  dâl’ın fethi ve bâ’nın) [ed-debbâbet] اَء
teşdîdiyle) Selefte cenk âlâtından bir 
âlettir. Sığır gönünden çuval tarzında dü-
züp içine bir niçe nakkâblar girerler ve 
yapça yapça sürerek kal¡anın dibine gelip 
hisârı nakb ederler. Kalın olmak hasebiy-
le kal¡adan atılan ok ve taş te™sîr eylemez; 
hâlen metrûktur.

ُب ََ بأ ََّ -vez [πabπab] َغْبَغٌب) [ed-debdeb] اَء
ninde) Atlı karıncası ta¡bîr olunan ayakları 
uzun karıncanın yürüyüşüne denir. 

بَُّة َُّ ٌة) [ed-dubbet] اَء  (vezninde [ubbet…] ُقبَّ
Hâl ve reviş ve tarîkaya ıtlâk olunur ki bir 
adamın sülûk-i ma¡nevîsinden ¡ibârettir, 
tekûlu: َدْعِني َوُدبَِّتي أَْي َحاِلي َوَطِريَقِتي Ve

 ¡Bedr kurbünde bir mevzi [Dubbet] ُدبَُّة
adıdır.

بُّ َُّ  Bu dahi (dâl’ın zammıyla) [ed-dubb] اَء
hâl ve reviş ve tarîka ma¡nâsınadır. Ve ayı 
ta¡bîr olunan cânvere denir. Mü™ennesi ُدبٌَّة 
[dubbet]tir hâ’yla. Cem¡i أَْدَباٌب [edbâb] ge-
lir ve ِدَبَبٌة [dibebet] gelir ِعَنَبٌة [¡inebet] vez-
ninde. Ve bu, َدِبيٌب [debîb] ma¡nâsındandır, 
zîrâ ayı kısmı yapça yapça yürüyüp ve 
insân gibi ağaçlara tırmanıp çıkar. Ve 

bir recül ismidir. Ve [Dubb] ُدبد

بُّ ََ َُ  fethateynle ve dâl’ın) [el-medebb] اَءأ
kesriyle câ™izdir) İsm-i mekândır, sel 
suyu aktığı yere ve karınca gezip gittiği 
yola ıtlâk olunmuştur. İzâfetle müte¡ayyin 
olur; yukâlu: النَّْمِل َمْجَراُه َوَمَدبُّ  أَْي  ْيِل   َمَدبُّ السَّ
-keli [medebb] َمَدبٌّ Ve ¡inde’l-ba¡z أَْي َمْسَراُه
mesi eğer ism-i mekân olur ise meksûrü’l-
¡ayn olur ve eğer masdar murâd olur ise 
meftûhu’l-¡ayn olur, ve bâb-ı sânîden 
olan bi’l-cümle mef¡al vezninin hâli bu 
resmedir. 

Şârih der ki mü™ellif bu bâbda Cevherî’ye 
tâbi¡ olmuştur, lâkin savâb olan budur ki o 
sîga ki muzâri¡i yef¡ilu vezni ola ki ¡ayn’ın 
kesriyledir, mâzîsi gerek meftûhu’l-¡ayn 
ve gerek meksûrü’l-¡ayn olsun, ondan 
 vezni eğer masdar irâde olunursa مفعل
meftûhu’l-¡ayn [َمْفَعٌل] ve eğer ism-i zamân 
ve ism-i mekân kasd olunursa meksûru’l-
¡ayn [َمْفِعٌل] olur, meğer ki şâzz ola. İntehâ. 

 ,Sîga-i fi¡l-i mâzî-i mechûldür [dubbe] ُدبَّ
lâkin ma¡nâ-yı masdarî murâd olunur; 
tekûlu: يِن الّشِ ِبَضّمِ   ” ُدبَّ ِإَلى  ُشبَّ  ِمْن   “أَْعَيْيَتِني 
ِباْلَعَصا َدبَّ  أَْن  ِإَلى  َباِب  الشَّ ِمَن  أَْي  َناِن  َويَُنوَّ اِل   َوالدَّ
Ya¡nî “Sen beni gençliğim ve civânlığım 
hengâmından çak pîr olup ¡asâ ile böylece 
yap yap yürümek zamânına gelince ¡âciz 
ve fürû-mânde edip aslâ bir ân âsûde ey-
lemedin.” Ve münevven oldukları sûrette 
ism olurlar. 

بُوُب ََّ -veznin [abûr§] َصُبوٌر) [ed-debûb] اَء
de) Fâ¡il bi-ma¡nâ mef¡ûl olur. Fe-mine’l-
evveli yukâlu: ِم ِبالدَّ َتِدبُّ  أَْي  َدبُوٌب   Ve َطْعَنٌة 
mine’s-sânî yukâlu: ُم  ِجَراَحٌة َدبُوٌب أَْي َيِدبُّ الدَّ
 Ve ِمْنَها َسَيالًَنا

 İçerisi derin mağaraya [debûb] َدبُوٌب
ıtlâk olunur. Ve mutlakan semiz insân 
ve hayvâna ıtlâk olunur ki semizliğinden 
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zâhiren binâ-i nev¡dir, yapça yürüyüş de-
mek olur.

بَّاُء َُّ  dâl’ın zammı ve bâ’nın) [™ed-dubbâ] اَء
teşdîdi ve meddiyle) Kabağa denir, َقْرٌع 
[…ar¡] gibi; vâhidi ٌُدبَّاَءة [dubbâ™et]tir hâ’yla.

Mütercim der ki Cevherî bunu mu¡tell 
bâbında sebt eylemiştir ve Zema«şerî 
Esâs’ta dedi ki ُدبَّاٌء [dubbâ™] kelime-
si mehmûz ¡add olunursa ََدَبأ [debe™]den 
me™hûz olur ki ََهَدأ [hede™e] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َسَكَن أَْي  َهَدأَ  ِإَذا  ِباْلَمَكاِن  -Nite َدَبأَ 
ki َيْقِطيٌن [ya…tîn] kelimesi ُقْطٌن […u†n]
den me™hûzdur ki sükûn ma¡nâsınadır; 
zemîn üzere insidâh ve inbisâtı hüdüvv 
ve sükûna teşbîh olunmuş olur. Ve eğer 
âhiri yâ™ ¡add olunup mu¡teldir denirse 
 mâddesinden me™hûz olur ki [debâ] َدَبا
kanatlanmamış çekirge gürûhudur. Bu 
dahi sükûnu mutazammındır ve muhte-
meldir ki ”د،ب،ب“ mâddesinden me™hûz 
ola ki vech-i mezkûr üzere emekleye-
rek yürümek ma¡nâsınadır. Pes zemîn 
üzere inbisâtı َدِبيٌب [debîb]e teşbîh olun-
muş olur, mü™ellif buna zâhib olmuştur. 
Ve Esâs’ta ihtimâl-i sâlisi اٌء  [™muzzâ] ُمزَّ
kelîmesiyle temsîl eylemiştir ki hoş-çâşnî 
olan hamra denir. Aslı ُمَزَزاُء [muzezâ™] idi, 
ba¡dehu idgâm olunmuştur. Bu sûrette ُدبَّاٌء 
[dubbâ™] kelimesinde aslı ُدَبَباُء [dubebâ™] 
olur. Ve Mi§bâ√’ta dahi mu¡tell bâbında 
mersûmdur. Ve Nihâye’de veznî fu¡âl 
olmak üzere müsebbettir ve Herevî’den 
hemzenin zâ™id olduğu mervîdir. İntehâ.

َبُج ََّ Ve (fethateynle) [ed-debeb] اَء

َبَباُن ََّ  Adamın (fetehâtla) [ed-debebân] اَء
yüzünde sarı ve hurde tüy yetmek, َزَغٌب 
[zeπab] ma¡nâsınadır; ¡alâ-kavlin bedende 
kıllar kesîr olmak ma¡nâsınadır.

 u†b-ı Şimâlî cenbinde Benât-ı¢ [Dubb] ُدبد
Na¡ş-ı Kübrâ ya¡nî Türkîde Yediger ve Ye-
diyarlar ta¡bîr olunan yedi kevkebi müş-
temil ayı sûretine ıtlâk olunur ki Dübb-i 
Ekber dedikleridir ve Benât-ı Na¡ş-ı ~uπrâ 
sûretine de ıtlâkı menkûldür. Nihâyet fasl 
u temyîz için büyüğüne Dübb-i Ekber 
ve küçüğüne Dübb-i Asgar ta¡bîr olunur. 
Benât-ı Na¡ş-ı ~uπrâ dahi yedi kevkebden 
mürekkebdir. Fer…adân onun kevkeblerin-
dendir ve Cedy onların nihâyetinde vâki¡ 
olan kevkebdir. Ve Mubârek b. Na§rullâh 
ed-Dubbî ki Dubb’e mensûbdur, fukahâ-i 
◊anefiyyedendır.

بَُّة ََّ -dâl’ın ve bâ-yı müşedde) [ed-debbet] اَء
denin fethiyle) Şol zarftır ki içine bezr ve 
zeyt makûlesi korlar, Türkîde dahi debbe 
derler, yağ debbesi, bal debbesi ma¡rûftur.
Ve

-Kum yığınına denir; ¡alâ [debbet] َدبٌَّة
kavlin kırmızı kumluğa yâhûd düz ve 
hemvâr olan kumluğa yâhûd düz ve 
hemvâr yere denir. Ve 

-den binâ-i mer[debîb] َدِبيٌب [debbet] َدبٌَّة
re olur, bir kerre âhestece yürümek 
ma¡nâsına; cem¡i ِدَباٌب [dibâb] gelir ِكَتاٌب 
[kitâb] vezninde. Ve 

 .Yüzde biten sarı tüye denir [debbet] َدبٌَّة
Cem¡i ٌَّدب [debb] gelir hâ’sız. Ve 

-Hâssaten sırçadan olan bü [debbet] َدبٌَّة
yük zarfa denir ki iri kârûreye şebîh olur, 
katarmîz ta¡bîr olunur, ¡Arabistân bakkal-
ları kullanırlar ve İstanbul’da şekerciler 
dahi kullanırlar. Ve 

 .gibi [¡ar…] َقْرٌع ,Kabağa denir [debbet] َدبٌَّة

بَُّة َِّ  َدِبيٌب (dâl’ın kesriyle) [ed-dibbet] اَء
[debîb] ma¡nâsınadır ki zikr olundu; 
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dedikleri cânverin dişisini çağırırlar, 
 mürâdifidir ki emr-i hâzır [dibbî] ِدبِّي
mü™ennesidir dâl’ın ve bâ-yı müşeddede-
nin kesriyle.

اٌد) [Debbâb] َدبَّاٌب  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Bir mevzi¡ ve bir recül ve bir kumluk 
adıdır.

 (vezninde [rubbâ] ُربَّى) [Dubbâ] ُدبَّى
Ba§ra’da bir mevzi¡dir.

َبُج ََّ  (vezninde [sebeb] َسَبٌب) [ed-debeb] اَء
İneğin henüz doğurduğu buzağıya deir.

َطَبلأ  dâl’ın kesri ve) [dibbâ √acel] ِدبَّى 
√â-yı mühmele ile َعَجْل ا   [immâ ¡acel] ِإمَّ
vezninde) Etfâl-ı ¡Araba mahsûs bir oyun 
adıdır.

]د ج ب[
ُجوُب ََّ  [abûr§] َصُبوٌر cîm’le) [ed-decûb] اَء
vezninde) Mutlakan içine nesne koyacak 
kaba denir, ِوَعاٌء [vi¡â™] ma¡nâsına, çuval ve 
sâ™irleri gibi; ¡alâ-kavlin gırâreye denir ki 
tahrîfle harar ta¡bîr ettikleridir yâhûd şol 
torba tarzında küçük çuvala denir ki ha-
tunlar bir yola gittiklerinde ona ta¡âm ve 
sâ™ir eşyâlaranı vaz¡ ederler.

]د ح ج ب[
َباُب طأ َِّ  dâl’ın kesri ve) [ed-di√câb] اَء
√â’nın sükûnuyla) Ve

ُبَباُن طأ َُّ  [unfuvân¡] ُعْنُفَواٌن) [ed-du√cubân] اَء
vezninde) Yığın yığın kara taşlık gibi 
ba¡zı yerde olan tümseğe ve domalıç yere 
denir, çakıllık ve sâ™ir yığınlar gibi.

]د ح ب[
ُج طأ ََّ  dâl’ın fethi ve √â’nın) [ed-da√b] اَء
sükûnuyla) Def¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َدَحَبُه َدْحًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َدَفَعُه Ve

ٌج ve [da√b] َدطأ

 fethateynle ve teşdîd-i) [el-edebb] اَألََدبُّ
bâ ile) Bedeninde kılları kesîr olan kim-
seye denir. 

بَّاُء ََّ  (vezninde [™zebbâ] َزبَّاُء) [™ed-debbâ] اَء
Ve

ِبَبُة ََّ  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [ed-debibet] اَء
Bedeni pek kıllı olan hatuna denir; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا َزِغَب أَْو َكثَُر ُجُل َدَبًبا َوَدَبَباًنا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َدِبَب الرَّ
َشْعُرُه َفُهَو أََدبُّ َوِهَي َدبَّاُء َوَدِبَبٌة
َبُة ََ بأ ََّ -vez [kebkebet] َكْبَكَبٌة) [ed-debdebet] اَء
ninde) Atın ayağı pek yere dokunmaktan 
peydâ olan savt gibi savta denir, kütürtü 
ve patırtı ta¡bîr olunur, tekûlu: َدْبَدَبًة  َسِمْعُت 
ْلَبِة  Ve َوِهَي ُكلُّ َصْوٍت َكَوْقِع اْلَحاِفِر َعَلى ْالَْرِض الصُّ
bu ma¡nâda masdar olur; yukâlu: َدْبَدَب 
 Ve şol yoğurda ve ayrana denir اْلَحاِفُر َدْبَدَبًة
ki üzerine süt sağılmış ola; ¡alâ-kavlin pek 
koyu ve aglaz olan süte denir ki yoğurt 
gibi olur.

َبى ََ بأ ََّ  [ca√cebâ] َجْحَجَبى) [ed-debdebâ] اَء
vezninde) َدْبَدَبٌة [debdebet] ile ma¡nâ-yı 
ahîrde mürâdiftir.

اُب ََ بأ ََّ -vez [cebcâb] َجْبَجاٌب) [ed-debdâb] اَء
ninde) Tabl ve köse denir ki tahrîfle davul 
ta¡bîr olunur; yukâlu: ْبَداَب أَِي الطَّْبَل  َضَرَب الدَّ
Ve bu, savtıyla tesmiye kabîlindendir.

َباِدُب َُّ -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [ed-dubâdib] اَء
ninde) İri ve dızman kişiye denir. Ve ça-
ğırgan ve şamatacı, kesîru’s-sıyâh kişiye 
denir.

 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [Debâb] َدَباٌب
‰ayyi™ kabîlesi bilâdında bir cebel adıdır.

 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [Dibâb] ِدَباٌب
◊icâz’da bir kumsal mevzi¡ adıdır.

 vezninde ki [a†âmi…] َقَطاِم) [debâbi] َدَباِب
kesr üzere mebnîdir) İsm-i fi¡l-i emr-i 
mü™ennestir, ¡Arablar bununla sırtlan 
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[deydebûn] َزْيَزُفوٌن [zeyzefûn] vezninde) 
olduğu menkûldür ve َزْيَزُفوٌن [zeyzefûn] 
fey¡alûl yâhûd feyfa¡ûl vezninde olmakla 
behemehâl nûn’u asliyyedir. Bu cihetle 
Cevherî vehmden masûndur. Pes mü™ellife 
göre vezni fey¡alûn olur.

]د ر ب[
ُب رأ ََّ  dâl’ın fethi ve râ’nın) [ed-derb] اَء
sükûnuyla) Dervâzeye denir ki büyük 
sokak ve mahalle ve hisâr kapılarıdır; 
yukâlu: اْلَواِسِع َباِبَها  أَْي  كَِّة  الّسِ َدْرِب  ِمْن   َدَخُلوا 
Ve mutlak büyük kapıya denir, sarây ve 
hân kapıları gibi. Cem¡i ِدَراٌب [dirâb] gelir 
dâl’ın kesriyle; yukâlu: ْرَب أَِي اْلَباَب وا الدَّ  َسدُّ
 Ve اْلَكِبيَر

ٌب -Rûm vilâyetine ya¡nî dârü’l [Derb] َدرأ
harbe girecek medhale denir ki derbend 
ta¡bîr olunur. ¡Alâ-kavlin nâfiz olup ötesi 
açık olanına َدَرٌب [dereb] denir fethateyn-
le. Ve ötesi mesdûd olanına َدْرٌب [derb] de-
nir râ’nın sükûnuyla. Selefte Rûm ülkesi 
ki Anadolu’dan ve Rûmeli’den ¡ibârettir, 
bi’l-cümle a¡dâ-yı ¡Arab olmakla sınır ve 
serhadlarda olan derbendlere muhâfızlar 
nasb ve ta¡yîn ederler idi. O derbendler 
gûyâ ki havze-i memleket-i Rûm’un ka-
pılarıdır. Ve ümmehât-ı sâ™irede mutlakan 
derbend ile mersûmdur. Mü™ellifin vech-i 
tahsîsi ma¡lûm değildir. Ve 

ٌب  Hurmâ serip kurutacak yere [derb] َدرأ
denir. Ve 

ٌب  .Yemen’de bir karye adıdır [Derb] َدرأ
Ve Îrân’da Nehâvend şehrinde bir mevzi¡ 
adıdır.

َرُب ََّ ve (vezninde [ta¡ab] َتَعٌب) [ed-dereb] اَء

َبُة رأ َُّ  dâl’ın zammı ve râ’nın) [ed-durbet] اَء
sükûnuyla) Bir nesneyi hûy ve ¡âdet edin-

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [du√âb] ُدَطاٌب
Cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َجاَمَعَها ِإَذا  َوُدَحاًبا  َدْحًبا  َجاِرَيَتُه   َدْحَبأَ Niteki َدَحَب 
[da√be™e] dahi bu ma¡nâyadır; yukâlu: 
َجاَمَعَها أَْي  َدْحَبأًَة  يَُدْحِبئَُها   Lâkin bu َدْحَبأََها 
mâddeyi mü™ellif ne mehmûzda ve ne 
mu¡telde zikr eylemiştir, ¡âdeti üzere ilhâk 
için olsa dahi icmâlen zikr eder idi.

َطَبُة َُّ  ُهَمَزةٌ dâl’ın zammıyla) [ed-du√abet] اَء
[humezet] vezninde) Çok koyuna ve ke-
çiye denir.

َبُة -veznin [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [Du√aybet] ُدَطيأ
de) Bir hatun ismidir.

]د ح ق ب[
َقَبُة طأ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ed-da√…abet] اَء
vezninde) Bir kimseyi zor ve şiddetle 
arkasından kakıvermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َدْحَقَب ُفالًَنا ِإَذا َدَفَعُه ِمْن َوَراِئِه َدْفًعا َعِنيًفا

]د خ د ب[
َبُة ََ خأ ََّ  dâl’ların fethi ve) [ed-da«debet] اَء
kesriyle) Etine dolu gövdesi sımsıkı tık-
naz kıza denir; yukâlu: ٌَجاِرَيٌة َدْخَدَبٌة أَْي ُمْكَتِنَزة

]د د ب[
ُب ََ يأ ََّ -dâl’ların fethi ve yâ) [ed-deydeb] اَء
yı tahtiyyenin sükûnuyla) Yaban eşeği-
ne denir. Ve َرِقيٌب [ra…îb] ve َطِليَعٌة [†alî¡at] 
ma¡nâsınadır ki gözcü ve dîde-bân ta¡bîr 
olunur. Ve dîde-bân dâl’ın kesriyle 
Fârisîdir, mu¡arrebi َدْيَدَباٌن [deydebân]dır 
dâl’ın fethiyle.

بُوُن ََ يأ ََّ  (dâl’ın fethiyle) [ed-deydebûn] اَء
Lehv ve la¡ib ma¡nâsınadır. Nûn’u zâ™id 
olmakla mevzi¡-i zikri bu makâmdır, 
Cevherî nûn’u asliyye vehm eylemek-
le nûn bâbında zikr eylemiştir. Şârih der 
ki Ebû ◊ayyân ve İbn ¡U§fûr’dan َدْيَدبُوٌن 
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mürûr u ¡ubûra öğrenmiş alışık ikdi ve 
mu¡allem deveye denir. Mü™ennesi بٌة  ُمَدرَّ
[muderrebet]tir hâyla. Ve kâ¡ide-i mutta-
ridedendir ki her bir mâdde ki işbu ٌب  ُمَدرَّ
[muderreb] ma¡nâsında mufa¡¡al bünyesi 
üzere vârid ola, ¡ayn-ı fi¡lin fethi ve kes-
ri câ™izdir, ٌب  [mucerreb - mucerrib] ُمَجرَّ
ve ٌج ٌس ve [mu«arrec - mu«arric] ُمَخرَّ  ُمَجرَّ
[mucerres- mucerris] ve ٌس  -mu∂arres] ُمَضرَّ
mu∂arris] gibi, lâkin ٌب  [muderreb] ُمَدرَّ
kelimesinde hemân ¡ayn’ın kesri câ™iz 
değildir.

َراَبُة َُّ  ُدْرَبٌة (dâl’ın zammıyla) [ed-durâbet] اَء
[durbet] gibi ¡âdet ve cür™et ma¡nâlarınadır.

اِرُب ََّ  Şikâra öğrenip dadanan [ed-dârib] اَء
alıcı kuşa denir; yukâlu: َعَلى َداِرٌب   ُعَقاٌب 
ٌد ُمَتَعوَّ أَْي  ْيِد  -Kezâlik şikâra bavlımış ta الصَّ
zıya da denir; yukâlu: ْيِد الصَّ َعَلى  َداِرٌب   َكْلٌب 
أَْي َضاٍر
ِرَبُة ََّ -veznin [feri√at] َفِرَحٌة) [ed-deribet] اَء
de) َداِرٌب [dârib] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Bunda te™nîs mevsûfu olan ُعَقاٌب َداِرٌب َوَدِرَبٌة
 i¡tibârıyladır ki mü™ennes-i [u…âb¡] ُعَقاٌب
semâ¡îdir ve َداِرٌب [dârib] kelimesi lafzı 
i¡tibârıyladır, yoksa sıfat-ı hâssa değildir.

ُروُب ََّ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [ed-derûb] اَء
Ve

َربُوُت ََّ -vez [rekebût] َرَكُبوٌت) [ed-derebût] اَء
ninde) Ziyâdesiyle râm ve kullanılmış ol-
makla her şey™e alışık deveye denir; ¡alâ-
kavlin şol deveye denir ki sâhibi dudağın-
dan kavrayıp çehresine ve gözüne darb 
ve tahrîk eyledikte serkeşlik eylemeyip 
tâbi¡ ve mutâvi¡ ola; yukâlu: َجَمٌل َوَناَقٌة َدُروٌب 
ِبِمْشَفِرَها أََخْذَت  ِإَذا  الَِّتي  ِهَي  أَْو  َذلُوٌل  أَْي   َوَدَربُوٌت 
َوَنَهْزَت َعْيَنَها َتِبَعْتَك
ُة َباِنيَّ رأ ََّ  (dâl’ın fethiyle) [ed-derbâniyyet] اَء
Bir cins öküze denir ki tırnakları ve derisi 

mek ma¡nâsınadır ki dadanmak ta¡bîr olu-
nur; yukâlu: اِبِع ْيَء َدَرباً َوُدْرَبًة ِمَن اْلَباِب الرَّ  َدِرَب الشَّ
Ve ِإَذا َضِرَي ِبِه

َبٌة  Cenk ve (dâl’ın zammıyla) [durbet] ُدرأ
cidâle ve sâ™ir umûra cür™et ve ikdâmla 
¡âdet edip alışmağa denir. Şârih der ki bu 
tekrâr kabîlindendir, zîrâ ma¡nâ-yı evvelin 
mefâdıdır. Ve 

َبٌة -Hecîn olan öküzün hörgücü [durbet] ُدرأ
ne denir. Ve َهِجيٌن [hecîn] Babası cins ve 
anası nâ-cins olana denir.

ُب رُّ ََ ٌل) [et-tederrub] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi bir nesneyi hûy ve ¡âdet edip 
dadanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َب  َتَدرَّ
ْيَء ِبَمْعَنى َدِرَب الشَّ
َدَبُة رأ ََّ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [ed-derdebet] اَء
ninde) ٌب  ma¡nâsınadır ve [tederrub] َتَدرُّ
ma¡nâ-yı âherleri ¡an-karîb zikr olunur, 
inşâ™allâhu te¡âlâ.

ِريُج َأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tedrîb] اَءتَّ
Bir kimseyi bir nesneye dadandırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوِفيِه َعَلْيِه  َب  َوَدرَّ ِبِه  َبُه   َدرَّ
ِبِه اُه  َضرَّ أَْي  َعَلى :Ve tekûlu َتْدِريًبا  اْلَباِزَي  ْبُت   َدرَّ
ْيِد -Ya¡nî “Doğanı şikâra alıştırıp dadan الصَّ
dırdım.” Ve

ِريٌج َأ  Cenkte inhizâm hâletinde [tedrîb] َت
firâr eylemeyip sabr ve sebât eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َب ُفالٌَن ِفي اْلَحْرِب ِإَذا  َدرَّ
َصَبَر َوْقَت اْلِفَراِر
ُب رَّ ََ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muderreb] اَءأ
vezninde) Münecced ve mücerreb ya¡nî 
kerrâtla şecâ¡at ve cür™eti âzmûde dilîr 
ve mâzî ve kâr-güzâr minkâle adama de-
nir ki cemî¡-i umûru gûyâ ki kendisine 
mülk edip musahhar kılmış ola; yukâlu: 
ِباْلَبالََيا ُمَصاٌب  أَْي  ٌب  ُمَدرَّ -Ve arslana de َرُجٌل 
nir. Ve bineğe ve yüke ve derbendât gibi 
sa¡b yerlerden bî-tevakkuf ve bî-muhâbâ 
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]د ر د ب[
َدَبُة رأ ََّ -zelze] َزْلَزَلٌة) [ed-derdebet] اَء
let] vezninde) Bir nesneye dadanmak 
ma¡nâsınadır, niteki َدَرٌب [dereb] zeylinde 
zikr olundu. Ve

َدَبٌة -Havfından firâr eden kim [derdebet] َدرأ
senin seğirtmesi gibi seğirtmeğe denir ki 
arkasından gelir var vehmiyle hem kaçar 
hem câ-be-câ dönüp arkasına nazar ve 
iltifât eder; yukâlu: َعَدا أَْي  َدْرَدَبًة  َزْيٌد   َدْرَدَب 
َوَيْلَتِفُت َفَيْعُدو  َشْيًئا  َوَراِئِه  ِمْن  َيَتَوقَُّع  َكأَنَُّه  اْلَخاِئِف   َعْدَو 
Ve râm ve mutî¡ olmak, huzû¡ ve inkıyâd 
ma¡nâsınadır; ve minhu’l-meselu: َدْرَدَب“ 
َقاُف” الثِّ ُه  َعضَّ ا   ısırmak [∂∂a¡] َعضٌّ Ve َلمَّ
ma¡nâsınadır ve ِثَقاٌف [&i…âf] ِكَتاٌب [kitâb] 
vezninde mengeneye ve cendereye ve 
kısaca denir. Ya¡ni “Mengene kendisini 
sıktığı için rûy-i imtisâl gösterip mutî¡ ve 
münkâd oldu.” İbtidâ bir husûsta serkeşlik 
ve temerrüd edip ba¡dehu tazyîk oldukta 
itâ¡at ve inkıyâd eden kimse hakkında 
darb olunur.

َداُب رأ ََّ -vez [aycâb√] َحْيَجاٌب) [ed-derdâb] اَء
ninde) Tabl âvâzına denir.

َدِبيُّ رأ ََّ  (yâ-yı nisbetle) [ed-derdebiyy] اَء
Deblek çalan kimseye denir.

َدُب رأ ََّ -vez [kebkeb] َكْبَكٌب) [ed-derdeb] اَء
ninde) Şol başı taşra sokak süpürgesi 
¡avrete denir ki hânesinden geceler nâ-be-
mahal yerlere tereddüd eder ola; ma¡nâ-yı 
evvelden me™hûzdur; yukâlu: ِإَذا  ِإْمَرأَةٌ َدْرَدٌب 
ْيِل َكاَنْت َتْذَهُب َوَتِجيُء ِباللَّ

]د ر ع ب[
َباُب ِرعأ  [idri¡fâf] ِإْدِرْعَفاٌف [el-idri¡bâb] اَإِلدأ
vezninde ve mürâdifidir ki bir düzeye 
sür¡atle gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْت ِإْدَرَعبَِّت ْاِلِبُل أَِي اْدَرَعفَّ

yufka olup ve sırtında hörgücü olur.

اَبُة رَّ ََّ  َعالََّمٌة râ’nın teşdîdiyle) [ed-derrâbet] اَء
[¡allâmet] vezninde) Şol hatuna denir ki 
¡âkıle ve reşîde olup ¡amel ve sınâ¡atte pîş-
kâr ve hâzıka ve kâr-güzâr ola. Müzekkeri 
اٌب  dır. Ve[derrâb] َدرَّ

اَبٌة اَلةٌ [derrâbet] َدرَّ  ma¡nâsınadır [abbâlet†] َطبَّ
ki tabl ve kös çalmakta üstâd olan mihtere 
denir.

َبَيُة رأ ََّ -vez [sel…ayet] َسْلَقَيٌة) [ed-derbeyet] اَء
ninde) Bir kimseyi bir nesneye ilkâ eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َدْرَبى ُفالًَنا ِإَذا أَْلَقاُه 
Şârih der ki bir emr-i kerîhe ilkâ eylemeğe 
mahsûstur.

ُربُّ َُّ ) [ed-durubb] اَء  [vezninde [utull¡] ُعُتلٌّ
Nir nev¡ balıktır ki altın gibi sarı olur.

َبى …Irâ¡ (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [Derbâ] َدرأ
’ta bir mevzi¡dir. 

ُدَريأجب  [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Benû Dureyb] َبنُو 
vezninde) Bir cemâ¡attir; muhaddisînden 
A√med b. ¡Abdullâh ed-Dureybî onlara 
mensûbdur.

َباُن رأ ََّ  dâl’ın fethiyle ve) [ed-derbân] اَء
kesriyle câ™izdir) Kapıcıya denir, اٌب  َبوَّ
[bevvâb] ma¡nâsına. Ve bu lafz Fârisîdir, 
¡Arablar dahi isti¡mâl eylediler; zâhiren 
kesri ta¡rîbe mahmûldür.

]د ر ج ب[
َجَبُة رأ ََّ  َدْحَرَجٌة cîm’le) [ed-dercebet] اَء
[da√recet] vezninde) Nâka, yavrusunu öz-
leyip hanîn eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َدْرَجَبِت النَّاَقُة َوَلَدَها ِإَذا َرِئَمْتُه

]د ر ح ب[
َطاَبُة رأ َِّ  dâl-ı meksûre ve) [ed-dir√âbet] اَء
√â-yı mühmele ile) Bodur kimseye denir.
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lüp oynayıcı şa††âr ve şûh-meşreb adama 
denir. Evvelki sîgalar mübâlaga içindir; 
yukâlu: اَبٌة َوَدِعٌب َوُدْعُبٌب َوَداِعٌب أَْي الَِعٌب  َرُجٌل َدعَّ
Ve

 Şol suya ıtlâk olunur ki [dâ¡ib] َداِعٌج
neşâtından sağına ve soluna sıçrayarak 
giden at gibi beri öte oynayarak cereyân 
eyleye; yukâlu: َماٌء َداِعٌب ِإَذا َكاَن َيْسَتنُّ ِفي َسْيِلِه
ُبوُب عأ َُّ -vez [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [ed-du¡bûb] اَء
ninde) Siyâh karıncaya denir. Ve bir nev¡ 
siyâh dâneye denir ki me™kûldür; ¡alâ-
kavlin bir nev¡ sebze köküne denir ki ehl-i 
bâdiye soyup ekl ederler. Ve ziyâdesiyle 
muzlim geceye denir. Ve işlek ve açık 
yola denir ki şâh-râh ta¡bîr olunur. Ve bo-
dur ve bed-heykel ve bî-endâm kişiye de-
nir. Ve şol za¡îf ve nâ-tüvân kimseye denir 
ki za¡f ve nehâfeti cihetiyle halk kendisini 
hezl edip erişirler ola. Ve şûh ve şengül 
ve hoş-tab¡ ve neşît adama denir. Ve hîz 
ve muhannese denir ki müzekker-i semâ¡î 
ta¡bîr olunur. Ve oğuz ve ahmak kişiye de-
nir. Ve kurumu uzun gerimli ata denir.

ُج عُّ ََ ٌل) [et-teda¡¡ub] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Nâz ve şîve eylemek ve nâzlanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َب َعَلْيِه أَْي َتَدلََّل َتَدعَّ
اُعُج ََ -vez [telâ¡ub] َتالَُعٌب) [et-tedâ¡ub] اَءتَّ
ninde) Birbiriyle latîfe ve mizâh edişmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَداَعُبوا أَْي َتَماَزُحوا
َعُج َدأ  vezninde […a√ma] أَْحَمُق [el-ed¡ab] اَألأ
ve mürâdifidir.

ُة ِبيَّ عأ َُّ  (dâl’ın zammıyla) [ed-du¡biyyet] اَء
Pek şedîd olan yele denir; yukâlu: ٌِريٌح ُدْعِبيَّة 
أَْي َشِديَدةٌ

]د ع ت ب[
َتٌج  َجْعَفٌر tâ-yı fevkiyye ile) [Da¡teb] َدعأ
[ca¡fer] vezninde) Bir mevzi¡ adıdır.

]د ع ب[
ُج عأ ََّ  dâl’ın fethi ve ¡ayn’ın) [ed-da¡b] اَء
sükûnuyla) Bir kimseyi yâ bir nesneyi 
öte kakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َدَعَبُه 
َدَفَعُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  -Ve cimâ¡ eyle َدْعًبا 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َجاَمَعَها ِإَذا   َدَعَبَها 
Ve latîfe ve mizâh eylemek ma¡nâsınadır 
ki erişmek ta¡bîr olunur. Bu, ma¡nâ-yı 
mevzû¡îdir; yukâlu: َدَعَبُه ِإَذا َماَزَحُه
َعاَبُة َُّ  (dâl’ın zammıyla) [ed-du¡âbet] اَء
Oyuna denir, la¡ib ma¡nâsınadır ki murâd 
gülüp oynayacak oyundur, horata ta¡bîr 
olunur; yukâlu: ِفيِه ُدَعاَبٌة أَْي َلِعٌب Ve 

 Siyâh karıncaya denir. Ve [du¡âbet] ُدَعاَبٌة

 lafzından ki [ed¡abe] أَْدَعُب [du¡âbet] ُدَعاَبٌة
ahmak ma¡nâsınadır, ism olur, bönlük ve 
oğuzluk, humk ma¡nâsına; yukâlu: ُدَعاَبٌة  ِبِه 
أَْي ُحْمٌق
ُبُج عأ َُّ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [ed-du¡bub] اَء
de) Bu dahi la¡ib ve latîfe ma¡nâsınadır. 
Ve sıfat-ı mübâlaga olur, ziyâdesiyle 
la¡ib ve latîfeci kişiye denir, ke-mâ se-
yuzkeru. Ve hoş ve dil-keş nagamât eden 
hânendeye denir. Ve nâzük-beden ve 
nâzenîn mahbûb civâna denir; yukâlu: 
ا  Ve bir nev¡ nebât َرأَْيُت ُدْعُبًبا أَْي ُغالًَما َشابًّا َبضًّ
yemişine denir; ¡alâ-kavlin it üzümüne de-
nir, inebü’s-sa¡leb ma¡nâsına.

اَعَبُة ََ ُُ  [mulâ¡abet] ُمالََعَبٌة) [el-mudâ¡abet] اَءأ
vezninde) Biriyle mülâtafa ve mizâh ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َداَعَبُه ِإَذا َماَزَحُه
اَبُة عَّ ََّ -vez [allâmet¡] َعالََّمٌة) [ed-da¡¡âbet] اَء
ninde) ve

ِعُج ََّ ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [ed-da¡ib] اَء

ُبُج عأ َُّ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [ed-du¡bub] اَء
de) Niteki zikr olundu. Ve

اِعُج ََّ -Bi’t-tab¡ latîfeci ve gü [ed-dâ¡ib] اَء
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والَُب َُّ -dâl’ın zammı ve fet) [ed-dûlâb] اَء
hiyle) ٌَناُعوَرة [nâ¡ûret] e şebîh bir gûne kuyu 
çarhıdır ki onunla kuyudan su çekerler. Ve 
bu, Fârisîden mu¡arrebdir. Zâhiren fethası 
ta¡rîbe mahmûldür. Türkîde dahi dolâb 
denir. Mü™ellif ٌَناُعوَرة [nâ¡ûret]i dahi ُدوالٌَب 
[dûlâb] ile tefsîr eylemiştir. Lâkin ٌَناُعوَرة 
[nâ¡ûret] büyük ُدوالٌَب [dûlâb]a mahsûstur 
ki sesli olur, ◊amâ dûlâbı ve ◊aleb’de 
vâki¡ dûlâb gibi, ikisi de bâgçe dûlâbıdır. 
Ve

-Bir mev (dâl’ın zammıyla) [Dûlâb] ُدوالَُب
zi¡ adıdır.

]د ل ع ب[
ُج َءعأ َِّ  dâl’ın kesri ve lâm’ın) [ed-dila¡b] اَء
fethiyle ِسَبْحٌل [siba√l] vezninde) İri ve dız-
man deveye denir.

]د ن ب[
نَُّج َِّ  (vezninde [inneb…] ِقنٌَّب) [ed-dinneb] اَء
ve

نََّبُة َِّ ve (hâ’yla) [ed-dinnebet] اَء

نَّاَبُة َِّ  dâl’ın kesri ve nûn’un) [ed-dinnâbet] اَء
teşdîdiyle) ve

نََّباُت َِّ  dâl’ın kesri ve) [ed-dinnebât] اَء
nûn’un teşdîdiyle) Kasîru’l-kâme bo-
dur kimseye denir. Ve A√med b. 
Mu√ammed b. ¡Alî b. ¿âbit ed-Dunnâbî 
ki dâl’ın zammı ve nûn’un teşdîdiyledir, 
muhaddisîndendir. Zâhiren dâl’ın zammı 
tagyîr-i neseb kabîlindendir.

]د ن ح ب[
َحَبُة نأ ََّ  â-yı mühmele ile√) [ed-den√abet] اَء
-vezninde) Hıyânet eyle [da√recet] َدْحَرَجٌة
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َدْنَحَب َعَلْيِه ِإَذا َخاَن

]د و ب[
ُب وأ ََّ  (vezninde [evb&] َثْوٌب) [ed-devb] اَء

]د ع ر ب[
َبُة ََ عأ ََّ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ed-da¡rebet] اَء
ninde) Bed-hûy ve tîz-meşreb olmak, ٌَعَراَمة 
[¡arâmet] ma¡nâsınadır.

]د ع س ب[
َسَبُة عأ ََّ  sîn-i mühmele ile) [ed-da¡sebet] اَء
-vezninde) Bir gûne yelme [da¡rebet] َدْعَرَبٌة
ğe denir.

]د ع ش ب[
َشٌج  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Da¡şeb] َدعأ
Bir recül ismidir.

]د ك ب[
ُكوَبُة َأ َُ  [menkûbet] َمْنُكوَبٌة) [el-medkûbet] اَءأ
vezninde) Be-gâyet saht ve müştedd olan 
cenk ve kıtâle denir, َمْعُضوَضٌة  arb√] َحْرٌب 
ma¡∂û∂at] ma¡nâsına.

]د ل ب[
ءأُج َُّ  dâl’ın zammı ve lâm’ın) [ed-dulb] اَء
sükûnuyla) Çınar ağacına denir, َناِر  َشَجُر الّصِ
[şeceru’§-§inâr] ma¡nâsına. Vâhidi ُدْلَبٌة 
[dulbet]tir hâ’yla. Ve 

َبٌة .Karalık, sevâd ma¡nâsınadır [dulbet] ُدءأ

َءَبُة َأ َُ  mîm’in ve lâm’ın) [el-medlebet] اَءأ
fethiyle) Çınarlık olan yere denir; yukâlu: 
ْلِب أَْرٌض َمْدَلَبٌة أَْي َكِثيَرُة الدُّ
اِءُج ََّ  (vezninde [âlib√] َحاِلٌب) [ed-dâlib] اَء
Şol âteş közüne denir ki vâfir müddet sön-
meyip kala. Zâhiren çınar ağacının tab¡ı 
âteşîn olmakla ondan ahz olunmuştur. 
Hattâ kadîm çınarların cevflerinde bi’t-
tab¡ hırkat peydâ olur, niteki ِصَناٌر [§inâr] 
ve çınar lafzlarında dahi َناٌر [nâr] müstekin 
ve mündericdir.

 Bir sınf (dâl’ın zammıyla) [Dulb] ُدءأٌج
zengî tâ™ifesinin ismidir.



396ُدوَباُن BÂBU’L-BÂ™

FASLU’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME 
اِل اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الذَّ

]ذ أ ب[
ئأُج -âl’ın kesri ve hemze≠) [e≠-≠i™b] اَءّذِ
nin sükûnuyla ve hemzenin terkiyle 
ya¡nî harf-i medde ibdâlle câ™izdir) َكْلُب 
 ya¡nî yaban köpeği ki [kelbu’l-berr] اْلَبّرِ
sibâ¡dan kurt ta¡bîr olunan cânverin ismi-
dir. Cem¡i أَْذُؤٌب [e≠™ub] gelir أَْكُلٌب [eklub] 
vezninde ve ِذئَاٌب [≠i™âb] gelir, ِكالٌَب [kilâb] 
vezninde ve ُذْؤَباٌن [≠u™bân] gelir ≠âl’ın zam-
mıyla. Mü™ennesi ِذْئَبٌة [≠i™bet]tir hâ’yla.

أََبُة ذأ َُ -vez [ma¡§eret] َمْعَصَرةٌ) [el-me≠™ebet] اَءأ
ninde) Kurt çok olan yere denir; yukâlu: 
ْئِب أَْرٌض َمْذأََبٌة أَْي َكِثيَرُة الّذِ
ُؤوُب ذأ َُ  [mekrûb] َمْكُروٌب) [el-me≠™ûb] اَءأ
vezninde) Şol kimseye denir ki koyunla-
rına kurt girmiş ola; yukâlu: َرُجٌل َمْذُؤوٌب أَْي 
ْئُب ِفي َغَنِمِه َوَقْد ُذِئَب َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل  Ve َوَقَع الّذِ
mutlakan bir nesneden ve hâssaten kurttan 
korkmuş kimseye denir; yukâlu: ُجُل  ُذِئَب الرَّ
 :ve yukâlu َعَلى اْلَمْجُهوِل ِإَذا َفِزَع ِمْن أَّيِ َشْيٍء َكاَن
َمْذُؤوٌب َفُهَو  ْئِب  الّذِ ِمَن  َفِزَع  ِإَذا   َمْذُؤوٌب Ve ُذِئَب 
[me≠™ûb] ِذْئَبٌة [≠i™bet] nâm maraz-ı âti’z-
zikre uğramış hayvâna denir; yukâlu: ِبْرَذْوٌن 
ْئَبِة َمْذُؤوٌب أَْي أََصاَبُه َداُء الّذِ
َباُن ؤأ  ِذْئٌب (âl’ın zammıyla≠) [e≠-≠u™bân] اَءذُّ
[≠i™b]in cem¡idir ki zikr olundu. Ve 

َباٌن  Kurt gibi habîs ve dilîr olan [u™bân≠] ُذؤأ
hırsızlara ve harâmîlere ıtlâk olunur; ve 
minhu: ُذْؤَباُن اْلَعَرِب أَْي لُُصوُصُهْم َوَصَعاِليُكُهْم
َََضا اءأ  Benû Ka¡b [i™âbu’l-∏adâ±] ِذئَاُب 
b. Mâlik b. ◊an@ala kabîlesinin lakabı-
dır. َغَضا [πadâ] πayn’ın fethiyle bâdiye 
eşcârından meşhûr şecerdir ki kurt kısmı 
onun olduğu yerlerde îvâ edip ve ora-

-ma¡nâlarınadır ki mehmûzu’l [de™b] َدْأٌب
¡ayn’dır, mâddesinde beyân olundu; 
yukâlu: َداَب َيُدوُب َدْوًبا ِبَمْعَنى َدأََب
 (vezninde [ûbân»] ُخوَباٌن) [Dûbân] ُدوَباُن
Şâm diyârında ~ûr kal¡asına karîb bir 
karyedir.

]د هـ ب[
ُج هأ ََّ -Şi (vezninde [nehb] َنْهٌب) [ed-dehb] اَء
kest ve münhezim olmuş bozgun ¡askere 
denir; yukâlu: َعْسَكٌر َدْهٌب أَْي ُمْنَهِزٌم

]د هـ ل ب[
َلُج هأ ََّ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [ed-dehleb] اَء
Sakîl kimseye denir. Ve bir şâ¡ir ismidir.
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Ve tesniye olmak üzere ِذْئَباِن [±i™bân] َعَواِئُذ 
[¡Avâ™i≠] ile َفْرَقَداِن [Fer…adân] beyninde 
iki dâne beyâz kevkebe ıtlâk olunur. َعَواِئُذ 
[¡Avâ™i≠] ¢u†b-ı Şimâlî kurbünde Benât-ı 
Na¡ş-ı ~uπrâ nihâyetinde iki kevkebdir ki 
Dû-birâderân ta¡bîr ederler.

ئأِج اءّذِ اُر  َّ  Zikr olunan [E@fâru’≠-±i™b] أَظأ
¡Avâ™i≠ ve Fer…adân önlerinde bir niçe 
hurde kevâkibe ıtlâk olunur.

َباُن َؤيأ -Musaggar bünye [e≠-±u™eybân] اَءذُّ
siyle ¡Arab diyârında iki suya ıtlâk olunur.

-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te≠â™ub] اَءتََّذاُؤُب
de) َتَذأٌُّب [te≠e™™ub] ma¡nâsınadır ki vech-i 
mezkûr ile nâkayı korkutup gayrı köşeğe 
yakmaktan ¡ibârettir; yukâlu: ُجُل الرَّ  َتَذاَءَب 
َتَذأََّب ِبَمْعَنى   Ve za¡îf rüzgâr türlü türlü ِللنَّاَقِة 
ya¡nî başlı olmayıp âhestece gâh bu taraf-
tan ve gâh o taraftan esmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُهَنا ِمْن  ِفي َضْعٍف  َجاَءْت  ِإَذا  يُح  الّرِ  َتَذاَءَبِت 
 Şârih der ki Sîbeveyhi kavli üzere bu َوُهَنا
fi¡l, ِذْئٌب [≠i™b]den me™hûzdur, zîrâ zi™b ko-
yun sürüsüne bir kerre bir cânibden hücûm 
eder, çoban yâ kelb oradan mümâna¡at ey-
ledikte kaçıp bunlar bu tarafa meşgûl iken 
nâgâh öbür cânibden zuhûr eder. Ve bir 
nesneyi elden ele gezdirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا َتَداَولُوُه َتَذاَءَب اْلَقْوُم الشَّ
أأُب -Aşağı yu (âl’ın fethiyle≠) [e≠-≠e™b] اَءذَّ
karı çok inip çıkan kovaya denir ki kuyu 
pek işlek ola, kova aslâ boş durmaya; 
yukâlu: ُعوِد َوالنُُّزوِل  َغْرٌب َذْأٌب أَْي َكِثيُر اْلَحَرَكِة ِبالصُّ
Ve 

 Masdar olur, biriktirmek [e™b≠] َذأأٌب
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َذْأًبا  ْيَء  الشَّ  َذأََب 
 ;Ve korkutmak ma¡nâsınadır الثَّاِلِث ِإَذا َجَمَعُه
yukâlu: َفُه َخوَّ ِإَذا   Ve davar sürmek َذأََبُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َساَقُه ِإَذا  اْلِحَماَر   َذأََب 
Ve bir kimseyi horlamak ma¡nâsınadır; 

da perveriş bulan kurt kısmı pek ahbes 
olur. Kâbîle-i mezbûre ehli be-gâyet şirrîr 
ve ahbes olmalarıyla onunla mülakkab 
oldular.

آَبُة  (vezninde [arâfet@] َظَراَفٌة) [e≠-≠e™âbet] اَءذَّ
ve

أَُب  Bir kimse (fethateynle) [e≠-≠e™eb] اَءذَّ
kurt gibi muzır ve habîs ve mekkâr olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَذِئَب َذآَبًة  ُجُل  الرَّ  َذُؤَب 
ْئِب اِبِع ِإَذا َخُبَث َوَصاَر َكالّذِ  َذأًَبا ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس َوالرَّ
Ve kurttan korkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل َوَذِئَب َذأًَبا ِمَن اْلَباَبيِن اْلُمَذكََّرْيِن َوُذِئَب َعَلى  َذُؤَب الرَّ
ْئِب Ve اْلَمْجُهوِل ِإَذا َفِزَع ِمَن الّذِ

ٌل) [et-te≠e™™ub] اَءتََّذأٌُّب -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Kurtlanmak ya¡nî kurt gibi habîs ve 
ziyânkâr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْئِب ُجُل ِإَذا َخُبَث َوَصاَر َكالّذِ -Ve kurda te َتَذأََّب الرَّ
şebbühle gizlenip def¡aten kurt hey™etinde 
çıkmak sebebiyle nâkayı korkutup bu 
takrîble veledinin gayrısına yakıp em-
zirtmek ma¡nâsınadır. Sûreti budur ki bir 
nâkanın veledi helâk olup yâhûd bir kö-
şeğin anası helâk olup bir âher nâkayı ona 
yakmak murâd eyleseler bir kimse arka-
sına kurt postu gibi libâs giyip bir yerde 
istihfâ eder. O esnâda o veledi nâkanın 
yanına takrîb edip emzirtmek sadedine 
düşmeleriyle hemân o istihfâ eden kimse 
bagteten kurt hey™etinde zuhûr ve hücûm 
eylemekle nâka korkup râm olur ve o ve-
ledi bî-muhâbâ emzirir; yukâlu: ُجُل  َتَذأََّب الرَّ
ْئِب ِلَيْعِطَفَها َعَلى َغْيِر ًها ِبالّذِ  ِللنَّاَقِة ِإَذا اْسَتْخَفى َلَها ُمَتَشّبِ
َوَلِدَها
ئأَباُن -veznin [sir√ân] ِسْرَحاٌن) [e≠-≠i™bân] اَءّذِ
de) Devenin gerdanında ve dudağında olan 
kıllara denir. Ve devenin tüyü kavlayıp 
döküldükten sonra gövdesinde kalan tüy 
bakiyyesine denir. Ve bu lafz müfreddir. 
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ten zülf ve kâküle ıtlâk olunmuştur. ¡Alâ-
kavlin ُذَؤاَبٌة [≠u™âbet] o nâsiyenin menbi-
tine denir. Mütercim der ki Esâs’ta ُذَؤاَبٌة 
[≠u™âbet] Vasat-ı re™sten arkaya doğru sar-
kan gîsû ile mübeyyendir. İntehâ. Ve

 .Atın perçemine ıtlâk olunur [u™âbet≠] ُذَؤاَبٌة
Ve

ِل اءنَّعأ  Ayakkabının [u™âbetu’n-na¡l≠] ُذَؤاَبُة 
tabandan yere gelen yerine denir. Ve 

 İzz ve şeref ve sâ™ir nesne¡ [u™âbet≠] ُذَؤاَبٌة
cihetlerinden bâlâ-ter ve a¡lâsına ıtlâk olu-
nur, niteki َناِصَيٌة [nâ§iyet] dahi bu ma¡nâya 
isti¡mâl olunur; yukâlu: أَْي َقْوِمِهْم  ُذَؤاَبُة   ُهْم 
 Ve pâlân ensesine asılmış olan أَْشَراُفُهْم
meşine denir. Cem¡i َذَواِئُب [≠evâ™ib] gelir. 
Ve bunun aslı َذآِئُب [≠e™â™ib] idi, zîrâ ُذَؤاَبٌة 
[≠u™âbet]te olan elif ِرَساَلٌة [risâlet]te olan 
elif gibidir. Elif-i cem¡in hemzeteyn bey-
ninde bulunmasını istiskâl eylemeleriyle 
hemze-i ûlâyı vâv’a kalb eylediler.

َبُة ئأ  Rebî¡a (âl’ın kesriyle≠) [e≠-±i™bet] اَءّذِ
nâm şâ¡irin vâlidesi ismidir ve elif-lâmsız 
 âciz el-Ezdî nâm kimsenin◊ [i™bet±] ِذْئَبُة
feresi ismidir. Ve 

َبٌة -Bir marazdır ki davarın boğa [i™bet≠] ِذئأ
zında hâdis olur, kulağının dibini demir 
çuvaldız gibi nesne ile delip hurde darı 
dânesi gibi bir şey istihrâc eylemekle o 
marazdan halâs olur. Maraz-ı mezbûra 
uğramış davara َمْذُؤوٌب [me≠™ûb] derler. Ve 

َبٌة  At eyerinin ve semerin iki [i™bet≠] ِذئأ
deffesinin aralığında olan fürceye denir 
ki ön kaşıyla art kaşının aralığı olacaktır. 
Ve kaltağın ve semerin ve havudun iki 
tarafından kavuştuğu yerin ilerisinin mâ-
tahtına denir ki iki taraftan kürek kemik-
lerini sıktığı yer olacaktır.

ِئيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te≠™îb] اَءتَّذأ

yukâlu: َحَقَرُه أَْي  -Ve tard ve ib¡âd ey َذأََبُه 
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َطَرَدُه أَْي   َذأََبُه 
Ve devenin hatab dedikleri pâlân ağaç-
larını düzmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َذأََب 
َصَنَعُه أَْي   Ve cebheye kâkül komak اْلَقَتَب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلُه َعِمَل  ِإَذا  اْلُغالََم   َذأََب 
 ;Ve sür¡atle yürümek ma¡nâsınadır ُذَؤاَبًة
yukâlu: أَْسَرَع ِإَذا  ْيِر  السَّ ِفي  -Ve bir kim َذأََب 
seyi zem ve kadh eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه  Ve َذأََبُه ِإَذا َذمَّ

 ;Savt-ı şedîd ma¡nâsınadır [e™b≠] َذأأٌب
yukâlu: ُجُل ِإَذا َصاَت َشِديًدا َذأََب الرَّ
آُب -veznin [ikrâm] ِإْكَراٌم) [el-i≠™âb] اَإِلذأ
de) Bir nesneden belinleyip korkmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفِزَع ِإَذا  ِمْنُه   Ve أَْذأََب 
cebheye kâkül komak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْذأََب اْلُغالََم ِإَذا َعِمَل َلُه ُذَؤاَبًة
ِئيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te≠™îb] اَءتَّذأ
Bu dahi cebheye kâkül ve perçem komak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َذأََّبُه َتْذِئيًبا ِبَمْعَنى أَْذأََبُه
ئأِج اءّذِ  ,Açlık lakabıdır [dâ™u’≠-≠i™b] َداُء 
zîrâ kurdun açlıktan gayrı marazı yoktur; 
yukâlu: ْئِب أَِي اْلُجوُع أََصاَبُه َداُء الّذِ
ئأِج اءّذِ  Ezd kabîlesinden [Benu’≠-±i™b] َبنُو 
bir batndır.

َبَة  (tasgîr bünyesiyle) [Ebû ±u™eybet] أَبُو ُذَؤيأ
Ve

َبِة ئأ ُن اءّذِ  ve [İbnu’≠-±i™bet] ِابأ

 .el-¢a†îl »uveylid b [Ebû ±u™eyb] أَبُو ُذَؤيأجب
»âlid el-Hu≠elî ve

ُن أَِبي ُذَؤيأجب  Mu√ammed [İbn Ebî ±u™eyb] ِابأ
b. ¡Abdurra√mân muhaddisîndendir.

َؤاَبُة  ثَُماَمٌة âl’ın zammıyla≠) [e≠-≠u™âbet] اَءذُّ
[&umâmet] vezninde) Nâsiye ma¡nâsınadır 
ki fi’l-asl başın ön tarafından cebheye 
mülâsık olan yerine denir ki bıngıldayık 
ile cebhenin aralığıdır, ba¡dehu orada bi-
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 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [ubûb≠] ُذبُوٌب
İnsânın dudağı susuzluktan yâ gay-
rı ¡ârızadan nâşî kuruyup tepsirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َذبَّْت َشَفُتُه َذبًّا َوَذَبًبا َوُذبُوًبا 
ِلَغْيِرِه أَْو  َعَطًشا  ْت  َجفَّ  Ve beden arıklayıp ِإَذا 
mehzûl olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّذب 
 ;Ve nebât solmak ma¡nâsınadır ِجْسُمُه ِإَذا ُهِزَل
yukâlu: َذبَّ النََّباُت ِإَذا َذَوى Ve nehâr münkazî 
olup hemân bir lem¡a ve bakiyye kalmak 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َذبَّ النََّهاُر 
َبِقيٌَّة ِإالَّ  ِمْنُه  َيْبَق  َلْم   Ve bir kimsenin benzi ِإَذا 
bozulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َذبَّ ُفالٌَن ِإَذا 
Ve َشَحَب َلْونُُه

 َثْوٌر َوْحِشيٌّ ,Yaban öküzüne denir [ebb≠] َذبد
[&evr va√şiyy] ma¡nâsına. Ve ona َياِد  َذبُّ الّرِ
[≠ebbu’r-riyâd] dahi derler, bir yerde 
istikrâr eylemeyip beri öte çok gelip git-
tiğinden nâşî. Ve ِرَياٌد [riyâd] (ِكَتاٌب [kitâb] 
vezninde) َرْوٌد [revd] ma¡nâsınadır ki beri 
öte gidip gelmeğe denir. Ve ٌَّذب [≠ebb] dahi 
o ma¡nâya olmakla izâfeti mübâlagaya 
mahmûl vasf bi’l-masdardır. Ve 

َياِد َِّ اء  Nisvân züvvârı [ebbu’r-riyâd≠] َذبُّ 
olan zen-dosta ıtlâk olunur; yukâlu: َرُجٌل 
َساِء اٌر ِللنِّ َياِد أَْي َزوَّ َذبُّ الّرِ
ِبيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te≠bîb] اَءتَّذأ
Susuzluktan yâ gayrı ¡ârızadan dudak 
tepsirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَفُتُه  َذبََّبْت 
ْت َعَطًشا أَْو ِلَغْيِرِه  Ve yürümekte pek َتْذِبيًبا ِإَذا َجفَّ
cidd ü ikdâm edip ta¡ab ve zahmet çek-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َذبَّْبَنا َلْيَلَتَنا أَْي أَْتَعْبَنا 
ْيِر السَّ  Esâs’ın beyânına göre “Bu geceِفي 
o rütbe yürümekte cidd ü sa¡y eyledik ki 
yürümekten zubâbe ya¡nî bakiyye terk ey-
lemeyip havsala-i vüs¡ümüzde olan seyri 
bi’l-cümle ifrâg eyledik” demektir.

َذبُِّج ُُ ٌث) [el-mu≠ebbib] اَءأ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Şol yolcuya denir ki yalnız ba-

Cebhe üzere kâkül komak ma¡nâsınadır 
ki zikr olundu. Ve pâlâna ve eyere zikr 
olunan ِذْئَبٌة [≠i™bet] yapmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْئَبَة ُجُل َتْذِئيًبا ِإَذا َعِمَل َلُه الّذِ َذأََّب الرَّ
َذأَُّب ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu≠e™™eb] اَءأ
vezninde) Cebhesi üzere perçemi olan 
oğlana denir; yukâlu: ُذَؤاَبٌة َلُه  أَْي  ُمذأٌَّب   ُغالٌَم 
Bu gûne perçem ¡Arabistân’da ve A√şâm 
tâ™ifesinin etfâllerinde olur, bu taraflarda 
ma¡rûf değildir.

َؤيأِج اءذُّ -Musag [Dâretu’≠-±u™eyb] َداَرُة 
gar bünyesiyle Benu’l-A∂ba† cemâ¡atine 
mahsûs iki mevzi¡dir.

َءاُب ِتذأ  [istiπrâb] ِاْسِتْغَراٌب) [el-istiz™âb] اَاِلاأ
vezninde) Kurtlanmak ya¡nî sonradan kurt 
gibi cerî™ olmak ma¡nâsınadır; ve minhu’l-
meselu: ْئِب َكالّذِ َصاَر  ِإَذا  النََّقُد   َنَقٌد [Ve] ِاْسَتْذأََب 
[ne…ad] fethateynle bir cins koyundur 
ki ayakları kısa olur, Ba√reyn vilâyetine 
mahsûstur. Ve ِاْسَتْذأََب [iste≠™ebe] kelime-
sinin sîn’i sayrûret içindir, ِبأَْرِضَنا  “اَْلِبَغاُث 
 meseli gibidir. Ve mesel-i mezbûr َيْسَتْنِسُر”
mukaddem zelîl ve hakîr olup sonradan 
¡ulüvv ve rif¡at bulan kimse hakkında darb 
olunur.

]ذ ب ب[
بُّ  âl’ın fethi ve bâ’nın≠) [e≠-≠ebb] اَءذَّ

teşdîdiyle) Def¡ ve men¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعْنُه َدَفَع  ِإَذا  َذبًّا  َعْنُه   َذبَّ 
 Ve bir yerde karâr eylemeyip beri öte َوَمَنَع
gelip gitmek ma¡nâsınadır ki ُذَباٌب [≠ubâb] 
bundan me™hûzdur; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  َذبَّ 
َمَكاٍن ِفي  َيْسَتِقْم  َوَلْم   Ve yaz evâhirinde اْخَتَلَف 
su gölü çekilip kurumak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َِذبَّ اْلَغِديُر ِإَذا َجفَّ ِفي آِخِر اْلَحّر Ve 

ve [ebb≠] َذبد

ve (vezninde [ta¡ab] َتَعٌب) [ebeb≠] َذَبٌج
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vâhidi ٌُذَباَبة [≠ubâbet]tir. Cem¡i ٌأَِذبَّة [e≠ibbet]
tir hemzenin fethi ve ≠âl’ın kesriyle ve ِذبَّاٌن 
[≠ibbân] gelir ≠âl’ın kesriyle ve ٌُّذب [≠ubb] 
gelir ≠âl’ın zammıyla. Ve 

 At kısmının gözleri siyâhının [ubâb≠] ُذَباٌب
derûnunda hâl tarzında görünen nükte-i 
sevdâya ıtlâk olunur. Ve

يأِف اءسَّ -Kılıcın ağızı [ubâbu’s-seyf≠] ُذَباُب 
na ıtlâk olunur ki çalım yeridir; ¡alâ-kavlin 
kılıcın yalmanına denir ki ucu olacaktır; 
yukâlu: َطَرِفِه أَْو  ِه  َحّدِ أَْي  ْيِف  السَّ ِبُذَباِب   َضَرَبُه 
ِف  Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına اْلُمَتَطّرِ
göre îzâ husûsunda ْالُُذِن -ubâbu’l≠] ُذَباُب 
u≠un] kulak kemirtleğinin kenârına ıtlâk 
olunur ki rakîk ve hadîd olur, َسْيٍف  ُذَباُب 
[≠ubâbu seyf] gibi. Ve

ِحنَّاِء اءأ -Kına çiçeği [™ubâbu’l-√innâ≠] ُذَباُب 
nin henüz tâze açan şükûfesine ıtlâk olu-
nur. Ve

ِن َعيأ اءأ  Göz bebeğine [ubâbu’l-¡ayn≠] ُذَباُب 
ıtlâk olunur, merdüm-i çeşm ma¡nâsına; 
zübâb hey™etine yâhût tayerân-ı şu¡â¡ı 
tayerân-ı zübâba teşbîh olunmuştur. Ve

 ِبِه ُذَباٌب :Deliliğe denir; yukâlu [ubâb≠] ُذَباٌب
ُجنُوٌن  ِبِه :Ve uğursuzluğa denir; yukâlu أَْي 
 .Ve Medîne’de bir dağın adıdır ُذَباٌب أَْي ُشْؤٌم
Ve şerr-i dâ™im ma¡nâsınadır; yukâlu: أََصاَبُه 
Ve ُذَباٌب أَْي َشرٌّ َداِئٌم

.Esâmîdendir [ubâb±] ُذَباٌب

َذبَُّة َُ -mîm’in ve ≠âl’ın fet) [el-me≠ebbet] اَءأ
hiyle) ve

بُوَبُة ذأ َُ -Sineği çok yere de [el-me≠bûbet] اَءأ
nir; yukâlu: َباِب أَْرٌض َمَذبٌَّة َوَمْذبُوَبٌة أَْي َكِثيَرُة الذُّ
َذبَُّة ُِ  mîm’in ve ≠âl’ın) [el-mi≠ebbet] اَءأ
fethiyle) Sinekliğe denir, meges-rân 
ma¡nâsına.

بُوُب ذأ َُ -Mecnûn kimseye de [el-me≠bûb] اَءأ

şına olup ¡acele ve şitâb üzere ola; yukâlu: 
ُمْنَفِرٌد َعِجٌل  أَْي  ُمَذبٌِّب  َراِكٌب   Ve deveye َجاَءَنا 
mahsûs dûr u dırâz susuzluğa ıtlâk olunur 
ki ba¡îd yerden su talebiyle ta¡cîl ve şitâba 
bâ¡is ola; yukâlu: ِظْمٌء ُمَذبٌِّب أَْي َطِويٌل يَُساُر ِإَلى 
ْيِر ُل ِبالسَّ اْلَماِء ِمْن بُْعٍد َفُيَعجَّ

ابُّ  Teşdîd-i bâ’yla ki ism-i [e≠-≠âbb] اَءذَّ
fâ¡ildir, şol hayvâna denir ki aslâ bir yerde 
karâr ve ârâm eylemeyip beri öte cevelân 
ve hareket eder ola; yukâlu: َال أَْي  َذابٌّ   َبِعيٌر 
َيَتَقارُّ ِفي َمَكاٍن

َذبُّ ُِ  mîm’in kesri ve ≠âl’ın) [el-mi≠ebb] اَءأ
fethiyle) ve

بَّاُب اٌد) [e≠-≠ebbâb] اَءذَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Harîminden bîgânenin def¡i bâbında 
pek gayret ve ihtimâm eden hamiyyetli 
adama denir; yukâlu: َرُجٌل ِمَذبٌّ َوَذبَّاٌب أَْي َدفَّاٌع 
 Ve َعِن اْلَحِريِم

.Elkâbdandır [ebbâb±] َذبَّاٌب

-Yaban ökü (fethateynle) [el-e≠ebb] اَألََذبُّ
züne denir. Ve uzun nesneye denir. Ve de-
venin azı dişine denir.

ُبُج نأ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [e≠-≠unbub] اَءذُّ
de) Bu dahi yaban öküzüne denir.

بَّاَنُة -vez [reyyânet] َريَّاَنٌة) [e≠-≠ebbânet] اَءذَّ
ninde) Susuzluktan yâhûd harâretten tep-
sirmiş dudağa denir; yukâlu: أَْي َذبَّاَنٌة   َشَفٌة 
َذاِبَلٌة
َباُب -veznin [πurâb] ُغَراٌب) [e≠-≠ubâb] اَءذُّ
de) Sineğe denir ki Fârisîde meges derler. 
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre bir 
yerde karâr eylemeyip beri öte tereddüd 
ve hareketi sebeb-i tesmiyedir. Ba¡zılar 
bunu menhût ya¡nî آَب  kelimesinden ُذبَّ 
mürekkebdir dediler ki “Sürüldükçe yine 
¡avdet eder” demektir. Ve

 ;Bal arısına da ıtlâk olunur [ubâb≠] ُذَباٌب



ِرُب اَءذَّ 401BÂBU’L-BÂ™

mütereddid olup bir tarafa karârda olma-
yan kişiye denir; yukâlu: َويُْفَتُح ُمَذْبِذٌب   َرُجٌل 
ٌد َبْيَن أَْمَرْيِن أَْي ُمَتَرّدِ

]ذ ر ب[
َرُب ve (fethateynle) [e≠-≠ereb] اَءذَّ

َراَبُة -veznin [selâmet] َسالََمٌة) [e≠-≠erâbet] اَءذَّ
de) Kılıç ve bıçak makûlesi nesne keskin 
ve zağlı olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َذِرَب 
اِبِع ِإَذا َحدَّ ْيُف َذَرًبا َوَذَراَبًة ِمَن اْلَباِب الرَّ Ve السَّ

 İsm olur, lisân tîz ve fâsid [ereb≠] َذَرٌب
olup dâ™imâ fuhş ve hâtır-şiken söz söy-
lemesi hâletine denir; cem¡i أَْذَراٌب [e≠râb] 
gelir, أَْنَصاٌب [en§âb] gibi; yukâlu: ِلَساِنِه  ِفي 
-Ve yara fâsid ve tebâh ol َذَرٌب أَْي َفَساٌد َوَبَذاٌء
makla içerisi oyulup vüs¡atlenmeğe denir, 
¡alâ-kavlin yaradan sarı su akmağa denir; 
yukâlu: ِمْنُه َساَل  أَْو  َواتََّسَع  َفَسَد  ِإَذا  اْلُجْرُح   َذِرَب 
ِديُد Ve الصَّ

ve [ereb≠] َذَرٌب

 (vezninde [selâmet] َسالََمٌة) [erâbet≠] َذَراَبٌة
ve

 (vezninde [umûmet¡] ُعُموَمٌة) [urûbet≠] ُذُروَبٌة
Mi¡de fâsid olmak ma¡nâsınadır. Ve mi¡de 
iyi ve dürüst olmak ma¡nâsına olmakla 
zıdd olur; yukâlu: َذِرَبْت َمِعَدتُُه َذَرًبا َوَذَراَبًة َوُذُروَبًة 
 Ve َذِرَبْت َمِعَدتُُه ِإَذا َصَلَحْت :ve yukâlu ِإَذا َفَسَدْت
bir türlü devâ kabûl eylemeyip onulma-
yan maraz u ¡illete denir. Şârihin beyânına 
göre bu ma¡nâlarda masdardır. Ve

 Kılıç ve ayna makûlesinin [ereb≠] َذَرٌب
pâsına denir, ٌ  ma¡nâsına. Ve [™ade§] َصَدأ
fuhş ve hezeyân ve nâ-sezâ kelimâta denir.

ِرُب  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [e≠-≠erib] اَءذَّ
Keskin ve hadîd nesneye denir. Ve pa-
puççu bıçkısına denir. Ve hadîdü’l-lisân 
olup sözü cîger-dûz olan kimseye denir; 
yukâlu: َساِن أَْي َحِديُدُه َرُجٌل َذِرُب الّلِ

nir; yukâlu: ُجُل َعَلى اْلَمْجُهوِل َفُهَو َمْذبُوٌب ُذبَّ الرَّ

بِّيُّ  âl’ın fethi ve bâ-yı≠) [e≠-≠ebbiyy] اَءذَّ
müşeddede ile) Şıhne ve zâbit adamlarına 
denir, ِجْلَواٌز [cilvâz] ma¡nâsına, bu beldede 
kulluk çorbacısı ve kulluk neferleri gibi, 
nâsı yolsuz ef¡âl ve atvârdan men¡ eyle-
dikleri için.

َذَبُة بأ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [e≠-≠eb≠ebet] اَءذَّ
ninde) Havâda âvîze ve mu¡allak olan nes-
ne beri öte hareket eylemek ve salınmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَهْوَدِج َذَباِذَب   تَُذْبِذُب 
 Ve ehl ve müte¡allakât ve أَْي َتنُوُس ِفي اْلَهَواِء
müstecîrânı himâye eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحَماُهْم ِإَذا  َوأَْهَلُه  ِجَواَرُه   Ve halkı َذْبَذَب 
rencîde eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهَو 
يُْؤِذيِهْم أَْي  النَّاَس   Ve bir nesneyi tahrîk يَُذْبِذُب 
eylemek ma¡nâsınadır. Ve

َذَبٌة -İsm olur, lisâna ıtlâk olu [eb≠ebet≠] َذبأ
nur. Ve âlet-i tenâsüle ıtlâk olunur. Ve 
hâyeye ıtlâk olunur. Ve mihaffelere zînet 
için astıkları âvîze ve püskül makûlesine 
denir; taharrükleri için ıtlâk olunmuştur.

بأَذُب -veznin [fedfed] َفْدَفٌد) [e≠-≠eb≠eb] اَءذَّ
de) ve

َباِذُب  Cem¡ bünyesinde [e≠-≠ebâ≠ib] اَءذَّ
müfred olarak âlet-i tenâsüle ıtlâk olunur. 
Ve 

.Bâdiyede bir kuyu adıdır [eb≠eb±] َذبأَذٌب

َباَبُة -vez [umâmet&] ثَُماَمٌة) [e≠-≠ubâbet] اَءذُّ
ninde) Medyûn zimmetinde kalan borç 
bakiyyesine denir; yukâlu: َعَلى ُفالٍَن ُذَباَبٌة ِمْن 
 Ve Ece™ nâm cebel kurbünde bir َدْيٍن أَْي َبِقيٌَّة
mevzi¡ adıdır. Ve Yemen’de ¡Aden-i Eb-
yen nâm cezîrede bir mevzi¡ adıdır.

َذبأِذُب ُُ [el-mu≠eb≠ib] اَءأ

َذبأَذُب ُُ  ism-i fâ¡il ve ism-i) [el-mu≠eb≠eb]اَءأ
mef¡ûl bünyeleriyle) İki emrin beyninde 
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vezninde) Zehr ile suvarılmış kılıca denir; 
yukâlu: ٌب أَْي َمْسُموٌم َسْيٌف ُمَذرَّ
ِن َبيأ رأ  âl’ın fethi ve râ’nın≠) [e≠-≠erbeyn] اَءذَّ
sükûnu ve tesniye bünyesiyle) Şerr ve 
muhâlefete ıtlâk olunur; yukâlu: ْرَبْيِن  َرَماُه ِبالذَّ
ّرِ َواْلِخالَِف أَْي ِبالشَّ
َرُب  vezninde) Bir [¡temna] َتْمَنُع [Te≠reb] َتذأ
mevzi¡dir.

َرُب ذأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi≠reb] اَءأ
de) Lisâna ıtlâk olunur.

َرَبى -veznin [cemezâ] َجَمَزى) [e≠-≠erebâ] اَءذَّ
de) ve

َرِبيَّا  fethateynle ve yâ’nın) [e≠-≠erebiyyâ] اَءذَّ
teşdîdiyle) ¡Ayb u nakîsa ma¡nâsınadır. Ve

.Dâhiye ve âfete denir [erebiyyâ≠] َذَرِبيَّا

َربَّى  fetehâtla ve bâ’nın) [e≠-≠erebbâ] اَءذَّ
teşdîdiyle ki َحَبْرَكى ve َجَلْعَنى gibi fa¡allâ 
veznindedir) Bu dahi âfet ve dâhiye 
ma¡nâsınadır.

َيُج رأ  َطْرَيٌم âl’ın kesriyle≠) [e≠-≠iryeb] اَءّذِ
[†iryem] vezninde) Sarı çiçeğe denir.

َرِبيُّ -Şârihin takyîdi üze [el-E≠rebiyy] اَألَذأ
re ٌّأَْزَهِري [ezheriyy] vezninde) Îrân’da 
Â≠erbaycân eyâletinin ism-i mensûbudur. 
Şârih der ki bunda kıyâs olan ٌّأََذِري 
[E≠eriyy] denmektir, bilâ-yâ™, niteki 
Râme-hurmuz’de ٌَّراِمي [Râmiyy] denir. 
Ve bi’l-cümle mürekkebâtta şatr-ı ev-
vele nisbet olur, lâkin bâb mâddesinde 
tafsîl olunduğu üzere kıyâs-ı merkûm 
muttaride değildir. Ve bu, menhût cümle-
sinden olur. Ve işbu أَْذَرِبيَجان kelimesinde 
mevâni¡-i sarftan beş mâni¡ müctemi¡ ol-
muştur: ¡ucme ve ta¡rîf ve te™nîs ve terkîb 
ve elif ü nûn-ı mezîdetândır. Ve ma¡lûm 
ola ki asl أَْذَرِبيَجان kelimesi elifin meddiy-
ledir, Burhân-ı ¢â†ı¡’ın beyânı üzere lafz-ı 

ُب رأ  (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [e≠-≠erb] اَءذَّ
Bir nesneyi bileyip keskin eylemek ve zağ 
vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَف السَّ  َذَرَب 
ُه أََحدَّ ِإَذا   [¡men] َمْنٌع Mü™ellif vezninde َذْرًبا 
lafzını îrâd eylemekle kâ¡idesine mebnî 
bâb-ı sâlisten olur ki kıyâsa muhâliftir, 
lâkin ümmehât-ı sâ™irede َكْتٌب [ketb] lafzı 
mîzân olmakla bâb-ı evvelden olur.

ِريُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te≠rîb] اَءتَّذأ
Bu dahi bir nesneyi bileyip pek keskin 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتْذِريًبا َبُه   َذرَّ
ُه  Ve hatun çocuğunu kazâ-yı hâcete أَْي أََحدَّ
götürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبِت اْلَمْرأَُة  َذرَّ
ِطْفَلَها أَْي َحَمَلْتُه َحتَّى َيْقِضَي َحاَجَتُه
ُب رأ  َذِرٌب (âl’ın zammıyla≠) [e≠-≠urb] اَءذُّ
[≠erib] lafzından ki َكِتٌف [ketif] vezninde-
dir cem¡dir, seyf-i kâtı¡ gibi keskin adam-
lara denir; yukâlu: اُء َقْوٌم ُذْرٌب أَْي أَِحدَّ
َبُة رأ  Salîta ve (âl’ın kesriyle≠) [e≠-≠irbet] اَءّذِ
bed-zebân, dili zefîr karıya denir; yukâlu: 
َساِن الّلِ ِليَطُة  السَّ أَِي  ِذْرَبٌة   Ve boğazda çıkan ِإْمَرأَةٌ 
ur dedikleri yumruya denir. Cem¡i ِذَرٌب 
[≠ireb] gelir ≠âl’ın kesri ve râ’nin fethiyle 
.gibi [ireb…] ِقَرٌب ve [irbet…] ِقْرَبٌة

ُب رأ  âl’ın kesri ve râ’nın≠) [e≠-≠irb] اَءّذِ
sükûnuyla) Bed-zebân ve hadîdü’l-lisân 
kişiye denir. Ve

ٌب  Yumru gibi bir ¡ârızadır ki [irb≠] ِذرأ
insânın yâhûd dâbbenin boynunda zuhûr 
eder, küçük taş kadar olur. Şârih bunu 
dahi zikr olunan ٌة  ile beyân [πuddet] ُغدَّ
eylemiştir ki küçüğüne bez ve büyüğüne 
ur ta¡bîr olunur; ¡alâ-kavlin ِذْرٌب [≠irb] bir 
¡illet ismidir ki ciğerde zuhûr eder.

َراُب  (vezninde [turâb] تَُراٌب) [e≠-≠urâb] اَءذُّ
Ağuya denir, ٌُّسم [summ] ma¡nâsına.

ُب َذرَّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu≠erreb] اَءأ



َءِعجُّ ذأ ُُ اَءأ 403BÂBU’L-BÂ™

]ذ ع ل ب[
ِلَبُة عأ  âl’ın ve lâm’ın kesri≠) [e≠-≠i¡libet] اَءّذِ
ile) ve

ِلُج عأ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [e≠-≠i¡lib] اَءّذِ
Cüst ve çabuk nâkaya denir. Ve 

ِلَبٌة  Devekuşuna denir. Ve [i¡libet≠] ِذعأ
hâcet-i hafîfe ma¡nâsınadır. Ve libâsın 
eteği ucuna, ¡alâ-kavlin pârelenmiş eski 
ve yırtık libâsın salkım saçak salınan par-
çasına denir.

ُلوُب عأ -vez [uslûb] أُْسُلوٌب) [e≠-≠u¡lûb] اَءذُّ
ninde) ِذْعِلَبٌة [≠i¡libet] ile ma¡nâ-yı ahîrde 
mürâdiftir. Cem¡i َذَعاِليُب [≠e¡âlîb] gelir. 
Ve َذَعاِليُب [≠e¡âlîb] libâsa dahi sıfat olur; 
yukâlu, َخَلٌق أَْي  َذَعاِليُب   Cem¡iyyeti َثْوٌب 
eczâsı i¡tibârıyladır, gûyâ ki her salkım 
pâresi bir sevb i¡tibâr olunmuştur.

ِلُج َتَذعأ ُُ -mute] ُمَتَجْوِرٌب) [el-mute≠a¡lib] اَءأ
cevrib] vezninde) Hafîfü’s-siyâb olan 
kimseye denir. Ve gizlenerek gizlice gi-
den kimseye denir. Ve söykenip yanı üze-
re yatan kimseye denir.

]ذ ك ب[
ُكوَبُة ذأ َُ  [ma√bûbet] َمْحُبوَبٌة) [el-me≠kûbet] اَءأ
vezninde) Mütedeyyine ve sâliha hatuna 
denir. Zâhiren selefte olur imiş; yukâlu: 
ِإْمَرأَةٌ َمْذُكوَبٌة أَْي َصاِلَحٌة

]ذ ل ع ب[
َباُب ِءعأ  [i…şi¡râr] ِإْقِشْعَراٌر) [el-i≠li¡bâb] اَإِلذأ
vezninde) Yaydan çıkmış ok gibi hiddet 
ve sür¡atle gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu, 
ُجُل ِإَذا اْنَطَلَق ِفي ِجّدٍ َوِإْسَراٍع -Ve yan üze ِإْذَلَعبَّ الرَّ
re söykenip yatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا اْضَطَجَع ِاْذَلَعبَّ الرَّ

َءِعجُّ ذأ ُُ  Ondan ism-i [el-mu≠le¡ibb] اَءأ
fâ¡ildir, yanı üzere yatan kimseye denir. 

Fârisîdir. Fi’l-asl آذربايكان [Â≠erbâygân] 
dır ki Îrân’da vilâyet adıdır, Tebrîz onun 
kâ¡idetü’l-mülküdür. Menkûldür ki vaktâ 
ki Oπuz nâm emîr gelip o milketi nez¡ ve 
teshîr eyledikte Evcân nâm merg-zârı pek 
pesend edip emr eyledi her adam birer 
etek toprak getirip bir mahalde yığdılar, 
hattâ kendisi dahi getirdi. Ve bu vechi-
le yer ¡azîm ve ¡âlî tepe hâsıl olmakla o 
tepeye آذربايكان [Â≠erbâygân] dediler ki 
 بايكان lügat-ı Türkîde yüksek ve [â≠er] آذر
[bâygân] ¡uzamâ™ ma¡nâlarına olmakla 
ma¡nâ-yı Türkîsi kibâr tepesi demek olur, 
ba¡dehu o ülke onunla müştehir olmuştur. 
Ve mu¡arrebinde آذربايجان [Â≠erbâycân] ve 
tahfîfle آذربيجان [Â≠erbaycân] ve bilâ-med 
.derler [A≠erbeycân] أذربيجان

]ذ ع ب[
ُج ٌل) [et-te≠a¡¡ub] اَءتََّذعُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir kimseyi biri korkutmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْتُه اْلِجنُّ أَْي أَْفَزَعْتُه َتَذعَّ
ِذَعاُب -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in≠i¡âb] اَإِلنأ
ninde) Su muttasıl akmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْنَذَعَب اْلَماُء ِإَذا َساَل َواتَّصَل َجَرَيانُُه
َباُن عأ -veznin [u¡bân&] ثُْعَباٌن) [e≠-≠u¡bân] اَءذُّ
de) Genç kurda denir.

َعابُّ ذأ ُُ -mîm’in zammıy) [el-mu≠¡âbb] اَءأ
la ٌُّمْدَهام [mudhâmm] vezninde) ِإْذِعيَباٌب 
[i≠¡îbâb]dan ism-i fâ¡ildir ki bir kimseye 
mütâbi¡ ve peyrev olmak ma¡nâsınadır. 

-mütâbi¡ ve peyrev ola [mu≠¡âbb] ُمْذَعابٌّ
na denir; tekûlu: َرأَْيُتُهْم ُمْذَعابِّيَن أَْي َكأَنَُّهْم ُعْرُف 
َبْعًضا َبْعُضُهْم  َيْتُلو   Ya¡nî “Ben o gürûhu ِضْبَعاٍن 
gördüm ki sırtlan yelesi gibi birbiri ardın-
ca mütetâbi¡an ve müte¡âkiben giderler 
idi.”
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ma¡nâsına, ya¡nî “Gitmekten fârig olup 
ikâmet ve ârâm eyledi” diyecek yerde. Ve 
“Filân kimse cümleyi sebk ve takaddüm 
edip ferd-i vâhid kendisine yetişmedi” 
diyecek yerde, يِح الّرِ َذَنَب   derler. Ve َرِكَب 
“Nasîb-i nâkısa râzî ve kâni¡ oldu” diye-
cek yerde َرِكَب َذَنَب اْلَبِعيِر derler.

ِس ََ َّ اءأ  Bir niçe [enebu’l-Feres±] َذَنُج 
kevkeblerdir ki at kuyruğu şeklinde 
muntazımlardır.

َلِج  Türkîde dahi [enebu’&-&a™leb≠] َذَنُج اءثَّعأ
tilki kuyruğu dedikleri nebâttır.

ِل َبيأ اءأ -Türkîde ula [enebu’l-«ayl≠] َذَنُج 
ma yonca derler, teke sakalı dedikleri 
nebâttan bir nev¡dir.

ُحَليأِف اءأ  Benû [enebu’l-◊uleyf±] َذَنُج 
¡U…ayl yurdunda bir su adıdır. 

َناَبى -vez [uzâmâ»] ُخَزاَمى) [e≠-≠unâbâ] اَءذُّ
ninde) ve

نُبَّى  zammeteyn ve bâ-yı) [e≠-≠unubbâ] اَءذُّ
müşeddede ve elif-i maksûre ile) ve

ِنبَّى
-kesreteyn ve bâ-yı mü) [e≠-≠inibbâ] اَءّذِ

şeddede ve kasr ile) Bunlar da kuyruğa 
denir, َذَنٌب [≠eneb] ma¡nâsına.

َناُب -veznin [en§âb] أَْنَصاٌب) [el-e≠nâb] اَألَذأ
de) َذْنٌب [≠enb]in cem¡idir ki zikr olundu. 
Ve 

َناُب اءنَّاِس  ve [e≠nâbu’n-nâs] أَذأ

اءنَّاِس  Halkın [enebâtu’n-nâs≠] َذَنَباُت 
etbâ¡ına ve sefile ve erâziline ıtlâk olu-
nur; yukâlu: ُهْم أَْذَناُب النَّاِس َوَذَنَباتُُهْم أَْي أَْتَباُعُهْم 
َوِسْفَلُتُهْم
َناُب ِتذأ -Bir kimsenin kuy [el-isti≠nâb] اَإِلاأ
ruğunu salıvermeyip izini basarak git-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْذَنَبُه ِبَمْعَنى َذَنَبُه 
Ve bir iş tamâm olup ser-encâm bulmak 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: ِإْسَتْذَنَبُه 

Bu mâddeyi Cevherî’nin zikr olunan ِذْعِلٌب 
[≠i¡lib] zeylinde îrâdı, vehmine mebnîdir.

]ذ ن ب[
نأُج  âl’ın fethi ve nûn’un≠) [e≠-≠enb] اَءذَّ
sükûnuyla) Günâh ve ism ma¡nâsınadır. 
Cem¡i ُذنُوٌب [≠unûb] gelir, cem¡u’l-cem¡i 
 .gelir [unûbât≠] ُذنُوَباٌت

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre asl 
 fethateynle kuyruğa denir ve [eneb≠] َذَنٌب
bu ¡alâka ile her müte™ahhir ve rezl ve süflî 
olan şey™e ıtlâk olunur, meselâ: اْلَقْوِم  أَْذَناُب 
derler, َناٍس ِتالٍَع ma¡nâsına, ve أََساِفُل   َمَذاِنُب 
dahi ondan müste¡ârdır. Ve kuyruğunun 
kılları firâvân olan ata َذنُوٌب [≠enûb] ıtlâk 
ederler. Ve kuyruklu ya¡nî büyük olan ko-
vaya da ıtlâk ederler. Ve ondan hazz ve 
nasîb ma¡nâsı isti¡âre olunur, niteki ٌِّسِجل 
[sicill] dahi o ma¡nâda müsta¡meldir. Ve 

 Mâdde-i (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [enb≠] َذنأٌج
mezbûreden masdardır, bir nesnenin kuy-
ruğundan tutmak ve kuyruğuna dokunmak 
ve vurmak ma¡nâlarına. Ba¡dehu mutlakan 
vehîmü’l-¡âkıbet olan fi¡lde ism olarak 
isti¡mâl olundu; ¡âkıbetinden müteretteb 
olan vehâmet i¡tibârıyla ki murâd ism ve 
günâh olacaktır. İntehâ. Ve

-Masdar olur, bir kimsenin ar [enb≠] َذنأٌج
dına düşüp izinden ayrılmayarak gitmek 
ma¡nâsına ki kuyruğunu salıvermeyerek 
gitmek ta¡bîr olunur; yukâlu: ِمَن َذْنًبا   َذَنَبُه 
ِل َوالثَّاِني ِإَذا َتالَُه َفَلْم يَُفاِرْق أََثِرُه اْلَباِب ْالَوَّ
َناُب  (hemzenin kesriyle) [el-i≠nâb] اَألَذأ
Güneh-kâr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َصاَر َذا َذْنٍب أَْذَنَب الرَّ
َنُج -Kuyru (fethateynle) [e≠-≠eneb] اَءذَّ
ğa denir; cem¡i أَْذَناٌب [e≠nâb] gelir. Ve 
¡Arablar ِبَذَنِبِه ُفالٌَن   َثَبَت ve أََقاَم ,derler َضَرَب 
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َِ هأ ََّ  âl’ın zammı≠) [unâbetu’d-dehr≠] ُذَناَبُة اء
ve kesriyle) Derenin ayağına ve zamânın 
âhir ve encâmına ıtlâk olunur.

َناَبُة  (âl’ın zammıyla≠) [e≠-≠unâbet] اَءذُّ
Tâbi¡ ve peyrev ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهَو 
Veُذَناَبُة اْلَقْوِم أَْي َتاِبُعُهْم

ِل اءنَّعأ -Ayakkabının burnuna ıtlâk olu ُذَناَبُة 
nur. Ve bir bâgçeden bir bâgçeye akan 
cedvele denir. 

اِنُج  ¡Bu dahi tâbi [e≠-≠ânib] اَءذَّ
ma¡nâsınadır.

َناَبُة  Yolun (âl’ın kesriyle≠) [e≠-≠inâbet] اَءّذِ
doğru yüzüne ıtlâk olunur ki kuyruk tar-
zında çekilip gider; yukâlu: ِذَناَبَة الطَِّريِق  أََخَذ 
Ve أَْي َوْجَهُه

 Hısımlığa denir, rahim ve [inâbet≠] ِذَناَبٌة
karâbet ma¡nâsına; yukâlu: َبْيَنُهَما ِذَناَبٌة أَْي َرِحٌم 
-Ve bir mevzi¡ adıdır. Ve bir merg َوَقَراَبٌة
zârdan âher merg-zâra cârî olan cedvele 
denir. Ve

.Bir mevzi¡dir [§inâbetu’l-¡Î±] ِذَناَبُة اءأِعيِص

ِنيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te≠nîb] اَءتَّذأ
Hurmâ koruğu dibinden benlenip olmağa 
başlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َذنََّبِت اْلُبْسَرُة 
 Ve imâmenin ucunu َتْذِنيًبا ِإَذا َوكََّتْت ِمْن ِقَبِل َذَنِبَها
aşağı sarkıtmak ma¡nâsınadır ki taylasân 
komak ta¡bîr olunur; yukâlu: ِإَذا ِعَماَمَتُه   َذنََّب 
أَْفَضَل ِمْنَها َشْيًئا َوأَْرَخاُه
نُوُب -tâ’nın fethi ve zam) [et-te≠nûb] اَءتَّذأ
mıyla) Şol hurmâ kuyruğuna denir ki 
dibinden benlenip olmağa başlamış ola. 
Müfredi َتْذنُوَبٌة [te≠nûbet]tir hâ’yla.

َنُج ذأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi≠neb] اَءأ
de) Çömçeye denir ki ta¡âm kotarırlar, 
 gibi. Ve bir yere akan su [miπrefet] ِمْغَرَفٌة
yoluna denir. Ve alçağa cârî su akıntısına 
denir. Ve bir bâgçeden yâ bir merg-zârdan 

ْالَْمُر ِإَذا اْسَتَتبَّ
نُوُب -veznin [abûr§] َصُبوٌر) [e≠-≠enûb] اَءذَّ
de) Kuyruğunun kılları firâvân olan ata 
ıtlâk olunur. Ve şerr ü fitne ve kederi dûr 
u dırâz olan güne ıtlâk olunur; yukâlu: َيْوٌم 
َنِب ّرِ َيْعِني الَ َيْنَقِضي َكأَنَُّه َطِويُل الذَّ  َذنُوٌب أَْي َطِويُل الشَّ
Ve

 ,Kovaya denir; ¡alâ-kavlin [enûb≠] َذنُوٌب
hemân içinde su olan kovaya mahsûstur 
ve ¡alâ-re™yin dolu olan yâhûd dolma-
ğa karîb olana ıtlâk olunur. Ve haz ve 
nasîb ma¡nâsına isti¡mâl olunur. Cem¡i 
 َذَناِئُب gelir ve cem¡-i kesreti [e≠nibet] أَْذِنَبٌة
[≠enâ™ib] gelir ve ِذَناٌب [≠inâb] gelir ≠âl’ın 
kesriyle. Ve 

 .Kabr ve mezâra ıtlâk olunur [enûb≠] َذنُوٌب
Ve arkanın iki tarafının etine denir; ¡alâ-
kavlin kıça ve kıynağa denir.

نُوَباِن  (tesniye bünyesiyle) [e≠-≠enûbân] اَءذَّ
Arkanın iki tarafına denir, َمْتَناِن [metnân] 
ma¡nâsına.

َناُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [e≠-≠inâb] اَءّذِ
Şol ipe denir ki onunla devenin kuyruğu-
nu pâlânına bend ederler, tâ ki kuyruğunu 
vurup kaldırdıkça üzerinde olan kimseye 
reşâşe-i bevli sıçrayıp telvîs eylemeye. Ve

ِء يأ اءشَّ  O nesnenin [™inâbu’ş-şey≠] ِذَناُب 
¡akib ve mu™ahharına ıtlâk olunur ki en 
gerisi olacaktır. Ve her iki َتْلَعٌة [tel¡at] 
beyninde olan su yoluna denir. Ve َتْلَعٌة 
[tel¡at] yüksekten olan su akıntısına denir 
ve ihtilâfı mâddesinde meşrûhtur. Ve ِذَناٌب 
[≠inâb] kelimesinin cem¡i َذَناِئُب [≠enâ™ib] 
gelir. 

َواِدي ve [enebetu’l-vâdî≠] َذَنَبُة اءأ

َِ هأ ََّ ve (fetehâtla) [enebetu’d-dehr≠] َذَنَبُة اء

َواِدي ve [unâbetu’l-vâdî≠] ُذَناَبُة اءأ
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أََخَذُه ِإَذا  الطَِّريَق  -Ve sarığa taylasân sa َتَذنََّب 
lıvermek ma¡nâsınadır; yukâlu: َُّتَذنََّب اْلُمْعَتم 
أَْي َذنََّب ِعَماَمَتُه
َذاِنُج ُُ  [mucânib] ُمَجاِنٌب) [el-mu≠ânib] اَءأ
vezninde) Şol deveye denir ki dâ™imâ sü-
rünün yâ katarın âhirinde gider ola.

َذنُِّج ُُ ٌث) [el-mu≠ennib] اَءأ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Şol nâkaya denir ki doğururken 
buru ta¡bîr olunan zahmetin şiddetinden 
nâşî kuyruğunu uzatır ola.

]ذ و ب[
ُب وأ  âl’ın fethi ve vâv’ın≠) [e≠-≠evb] اَءذَّ
sükûnuyla) ve

َوَباُن  Erimek (fetehâtla) [e≠-≠evebân] اَءذَّ
ma¡nâsınadır ki donmak mukâbilidir; 
yukâlu: ْمُن َيُذوُب َذْوًبا َوَذَوَباًنا ِضدُّ َجَمَد  Ve َذاَب السَّ
güneşin harâreti iştidâd bulmak ma¡nâsına 
istimâl olunur, gûyâ ki şiddet-i harâretten 
cirm-i şems eriyip seyelân eder; yukâlu: 
َها َحرُّ اْشَتدَّ  ِإَذا  ْمُس  الشَّ -Ve dâ™imâ bal ye َذاَبِت 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َداَم  َذاَب الرَّ
اْلَعَسِل أَْكِل   Ve bir kimse ¡âkil ve reşîd َعَلى 
iken hamâkat peydâ eylemek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َحُمَق ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َذاَب 
 Ve bir kimse üzere hukûk sâbit ve َبْعَد َعْقٍل
lâzım olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: َذاَب ِلي َعَلْيِه َحقٌّ أَْي َوَجَب َوَثَبَت Ve bir 
nesne hâsıl ve peydâ olmak ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur, tekûlu: َما َذاَب ِفي َيِدي ِمْنُه َخْيٌر 
Ve أَْي َما َحَصَل

ٌب  [asel¡] َعَسٌل ,Bala denir [evb≠] َذوأ
ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin gömeçte ve yuva-
larda olanına yâhûd eritilip mumdan sâf 
ve revâk olanına denir.

 (hemzenin kesriyle) [el-i≠âbet] اَإِلَذاَبُة
Eritmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْمَن السَّ  أََذاَب 
 Ve şeb-hûn eylemek, nehb ve igâre ِإَذاَبًة

gayrılarına cârî olan cedvele denir. Ve 
uzun kuyruğa denir.

َنَباُن  ¡Bir nev (fetehâtla) [e≠-≠enebân] اَءذَّ
ottur; ¡alâ-kavlin mısır buğdayına şebîh 
bir nebâttır. Müfredi َذَنَباَنٌة [≠enebânet]tir 
hâ’yla. Şârihin beyânına göre الثَّْعَلِب  َذَنُب 
[≠enebu’&-&a¡leb] dedikleridir. Ve

 §Nevâhî-i Medîne’den ¡Î [enebân±] َذَنَباُن
nâhiyesine bir su adıdır.

َياُء َنبأ  âl’ın zammıyla≠) [™e≠-≠uneybâ] اَءذُّ
 vezninde) Bir nev¡ dânedir [™πubeyrâ] ُغَبْيَراُء
ki buğday içinde olmakla onu ayırtlayıp 
atarlar. Fârisîde dîv-gendüm ve Türkîde 
delice dedikleridir.

َناِئُج ve (âl’ın fethiyle≠) [e≠-±enâ™ib] اَءذَّ

َذاِنُج َُ ve (âl’ın fethiyle≠) [el-Me≠ânib] اَءأ

َناَبُة -vez [umâmet&] ثَُماَمٌة) [e≠-±unâbet] اَءذُّ
ninde) Birer mevzi¡ ismleridir.

ِبيُّ َنيأ ) [e≠-≠uneybiyy] اَءذُّ  [zubeyriyy] ُزَبْيِريٌّ
vezninde) Bir nev¡ kumaş adıdır.

أأَنَبُة -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [e≠-≠e™nebet] اَءذَّ
ninde) Doğurmak üzere olan kısrağın ku-
lunu içeriden iki uyluğun aralığına kadar 
çıkıp başında kaplı olan ince perde çıkıp 
görünmek üzere olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َذْأَنَبِت اْلَفَرُس ِإَذا َوَقَع َوَلُدَها ِفي اْلُقْحُقِح َوَدَنا 
ْقِي الّسِ -hud] ُهْدُهٌد [√u√…u…] ُقْحُقٌح Ve ُخُروُج 
hud] vezninde dübürü ihâta ede kemiğe 
denir ki iç taraftan iki uyluk orada kavu-
şur; ve yukâlu: َفَرٌس ُمَذْأِنٌب ِإَذا َصاَرْت َكَذِلَك
َنَبُة  Bâdiyede (fetehâtla) [e≠-±enebet] اَءذَّ
İmmere ve U∂â« nâm mahallerin beynin-
de bir su adıdır.

ٌل) [et-te≠ennub] اَءتََّذنُُّج -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Yol almak ma¡nâsınadır ki yolun 
nihâyetine varmaktan ¡ibârettir ve sâ™ir 
mevâdda dahi isti¡mâl olunur; yukâlu: 
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ُووُب -veznin [abûr§] َصُبوٌر) [e≠-≠evûb] اَءذَّ
de) Semiz tavlı nâkaya ıtlâk olunur, َذْوٌب 
[≠evb] olunmak şânından olan şahm sâhibi 
olmak mülâhazasına mebnîdir; yukâlu: ٌَناَقة 
َذُووٌب أَْي َسِميَنٌة
اُب وَّ اٌد) [e≠-±evvâb] اَءذَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Ashâbdan bir zâttır.

]ذ هـ ب[
َهاُب -veznin [avâb§] َصَواٌب) [e≠-≠ehâb] اَءذَّ
de) ve

ُهوُب -veznin [rukûb] ُرُكوٌب) [e≠-≠uhûb] اَءذُّ
de) ve

َهُج ذأ َُ -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-me≠heb] اَءأ
de) Yürüyüp gitmek, seyr ma¡nâsınadır; 
¡alâ-kavlin geçip gitmek, mürûr 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َذَهاًبا َوُذُهوًبا  َذَهَب الرَّ

َمرَّ أَْو  َساَر  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن   Ve bâ ile َوَمْذَهًبا 
ta¡diye olundukta gidermek ve iletmek 
ma¡nâsına olur; yukâlu: َذَهَب ِبِه أَْي أََزاَلُه
اِهُج ve [e≠-≠âhib] اَءذَّ

ُهوُب  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [e≠-≠ehûb] اَءذَّ
İsm-i fâ¡illerdir.

َهاُب ذأ ِ -Gi (hemzenin kesriyle) [el-i≠hâb] اَإلأ
dermek ve iletmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أََزاَلُه أَْي  ِبِه  َوأَْذَهَب   Ve bir nesneye altın أَْذَهَبُه 
sürüp yaldızlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َهِب أَْذَهَبُه أَْي َطالَُه ِبالذَّ
َهُج ذأ َُ -vez [ma†lab] َمْطَلٌب) [el-me≠heb] اَءأ
ninde) Masdâr-ı mîmîdir, niteki zikr olun-
du. Ve ism-i mekân olur, gidecek yere 
denir. Bu münâsebetle edeb-hâneye ıtlâk 
olunmuştur, memşâ gibi. Ve gidecek yola 
denir, tarîkâ ve meslek ma¡nâsına; yukâlu: 
 Bu ¡alâka َذَهَب ُفالٌَن َمْذَهًبا َحَسًنا أَْي َطِريًقا َوَمْسَلًكا
ile mu¡tekad olan tarîka-i müctehidîne 
ıtlâk olunur ki İslâm’da olan müctehid-
lerden muktedâ ittihâz olunan imâmların 

ma¡nâsına isti¡mâl olunur, yukâlu: أََذابُوا 
ُبوا -Ve bir nesneyi ıslâh ey َعَلْيِهْم أَْي أََغاُروا َوَتَنهَّ
lemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
أََذابُوا أَْمَرُهْم أَْي أَْصَلُحوُه
ِويُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te≠vîb] اَءتَّذأ
Bu dahi eritmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أََذاَبُه ِبَمْعَنى  ْحَم  َب الشَّ  Ve oğlanın cebhesine َذوَّ
kâkül komak ma¡nâsınadır; yukâlu: َب  َذوَّ
ُذَؤاَبًة َلُه  َعِمَل  ِإَذا   Bunda asl olan hemze اْلُغالََم 
ile olmaktır, zîrâ ُذَؤاَبٌة [≠u™âbet] kelimesi-
nin ¡ayn’ı mehmûzdur, niteki mâddesinde 
zikr olundu, lâkin bu hilâf-ı kıyâs üzere 
vâv ile vârid olmuştur. Ve

ِتَذاَبُة اأ ِ -taleb ey [evb≠] َذْوٌب [el-isti≠âbet] اَإلأ
lemek ma¡nâsınadır, tekûlu: ِإْسَتَذْبُتُه أَْي َطَلْبُت 
ِة َما َيُدلُّ َهَذا اْلِبَناُء ْوَب َعَلى َعامَّ ِمْنُه الذَّ
َوُب ذأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi≠veb] اَءأ
de) Nesne eritilecek kaba denir, gûyâ ki 
âlet-i َذْوٌب [≠evb]dir, tava ve pota gibi.

َوَبُة ذأ ُِ -vez [miπrefet] ِمْغَرَفٌة [el-mi≠vebet] اَءأ
ninde ve mürâdifidir ki çömçeye denir ki 
ta¡âm kotarırlar.

َواُب ve [el-i≠vâb] اَإِلذأ

َواَبُة  (hemzelerin kesriyle) [el-i≠vâbet] اَإِلذأ
Şol kere yağına denir ki eriyip semn-i sâfî 
olmak için çömleğe vaz¡ oluna, hâlâ çöm-
lekte oldukça ona izvâb ve izvâbe denir 
ve eriyip tuluma çekildikte ıtlâk olunmaz. 
Ve bunlar ismlerdir, ِإْعَصاٌر [i¡§âr] ve ِإْمَخاٌض 
[im«â∂] gibi.

وَباُن ve (âl’ın zammıyla≠) [e≠-≠ûbân] اَءذُّ

يَباُن  Atın yâ (âl’ın kesriyle≠) [e≠-≠îbân] اَءّذِ
devenin boyunlarında kalan tüy ve kıl ba-
kiyyesine denir.

اُب  Ayb¡ (vezninde [nâb] َناٌب) [e≠-≠âb] اَءذَّ
u nakîsa ma¡nâsınadır; yukâlu: َما ِفيِه َذاٌب أَْي 
َعْيٌب
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¡aynı harf-i halk-ı meksûr olursa. Ve

 Yumurtanın sarısına ıtlâk [eheb≠] َذَهٌج
olunur. Ve Yemen ehline mahsûs bir 
gûne ölçek adıdır. Cem¡i ِذَهاٌب [≠ihâb] ge-
lir ≠âl’ın kesriyle ve أَْذَهاٌب [e≠hâb] gelir, 
 أََذاِهُب gibi. Ve cem¡u’l-cem¡i [esbâb] أَْسَباٌب
[ezâhib] أََقاِرُب [e…ârib] vezninde ve أََذاِهيُب 
[e≠âhîb] gelir, َمَراِكيُب [merâkîb] vezninde.

ِهيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te≠hîb] اَءتَّذأ
Bir nesneye altın sürmek ve yaldızlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َطالَُه أَْي  َتْذِهيًبا  َبُه   َذهَّ
َهِب ِبالذَّ
َهُج ذأ ُُ -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mu≠heb] اَءأ
ninde) ve

ِهيُج  (vezninde [πarîb] َغِريٌب) [e≠-≠ehîb] اَءذَّ
ve

ُج َذهَّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu≠ehheb] اَءأ
vezninde) Altın sürülmüş ve yaldızlanmış 
nesneye denir.

َهِبيُّوَن  َعَرِبيُّوَن) [e≠-±ehebiyyûn] اَءذَّ
[¡arabiyyûn] vezninde) Muhaddisînden 
bir cemâ¡attir.

َبُة هأ  (vezninde [irvet≠] ِذْرَوةٌ) [e≠-≠ihbet] اَءّذِ
Za¡îf yağmura denir, çisinti gibi; ¡alâ-
kavlin َجْوٌد [cevd] ma¡nâsınadır ki pek 
şedîd ve kesîr olan yağmurdur. Cem¡i 
.gelir ≠âl’ın kesriyle [ihâb≠] ِذَهاٌب

 Bir (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [ehûb±] َذُهوُب
hatun ismidir.

 Bir (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [uhâb±] ُذَهاٌب
mevzi¡dir.

َباُن  (vezninde [sa√bân] َسْحَباُن) [ehbân±] َذهأ
Yemen’de bir mevzi¡dir.

اُب هَّ اٌد) [e≠-±ehhâb] اَءذَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) ¡Amr b. Mâlik; ¡alâ-kavlin Mâlik b. 
Cendel eş-şâ¡ir lakabıdır.

 ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [ihâb±] ِذَهاٌب

meslek-i muhtârlarıdır, fürû¡da ◊anefî ve 
Şâfî¡î gibi ve ¡akâ™idde Mâturîdî ve Eş¡arî 
gibi radıyallâhu ¡anhum; yukâlu: ٌَّمْذَهُبُه َحَنِفي 
 asl [me≠heb] َمْذَهٌب Ve أَْي ُمْعَتَقُدُه الَِّذي َذَهَب ِإَلْيِه
ve esâs ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: َما 
يُْدَرى َلُه أَْيَن َمْذَهُبُه أَْي أَْصُلُه
َهُج ذأ ُُ -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-Mu≠heb] اَءأ
ninde) Ka¡be-i mu¡azzama’nın ismidir. Ve 
Ebrehe b. ¡Umeyr ve ∏anî b. A¡§ur nâm 
kimselerin feresleri ismidir. Ve âbdest 
esnâsında vesvese ilkâ eden şeytânın is-
midir. Ve bunda savâb olan hâ’nın kesriy-
le olmaktır, Cevherî vehmine mebnî fethle 
takyîd eylemiştir. Şârih der ki ¢ur†ubî ve 
muhaddisînden bir cemâ¡at hâ’nın fethiyle 
cezm eylediler.

َهُج  Cins-i (fethateynle) [e≠-≠eheb] اَءذَّ
ma¡denîden altına denir, ِتْبٌر [tibr] 
ma¡nâsına. Mü™ellif ِتْبٌر [tibr] mâddesinde 
¡ale’l-ihtilâf beyân eylemiştir. Meşhûru 
henüz ma¡denden çıkıp sikke ve sıyâgat 
görmemiş altına ِتْبٌر [tibr] ıtlâk olunur. Ve 
 müzekker ve mü™ennes dahi [eheb≠] َذَهٌب
olur. Vâhidi َذَهَبٌة [≠ehebet]tir hâ’yla; cem¡i 
 ve [uhûb≠] ُذُهوٌب gelir ve [e≠hâb] أَْذَهاٌب
 gelir ≠âl’ın zammeleriyle [uhbân≠] ُذْهَباٌن
ve bu sâhib-i Nihâye’den menkûldür. Ve 

 Masdar olur, bir kimse [eheb≠] َذَهٌج
nâgehânî ma¡dene yâ darb-hâneye girip 
harman harman altın kümelerini gördükte 
gözleri kamaşıp âşüfte ve deng ve hayrân 
kalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َذِهَب 
َذَهٍب َعَلى  اْلَمْعِدِن  ِفي  َهَجَم  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن   َذَهًبا 
َبَصُرُه َوَبِرَق  َعْقُلُه  َفَزاَل   Ve bu mâddenin َكِثيٍر 
fi¡linde Benî Temîm lügati üzere ِذِهَب 
[≠ihibe] dahi câ™izdir, ≠âl’ın ve hâ’nın 
kesreleriyle. Şârih der ki Ebû Mansûr’dan 
bu resm muttarid olduğu menkûldür, fi¡lin 
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FASLU’R-RÂ™İ’L-MÜHMELE 
اِء اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الرَّ

]ر أ ب[
أأُب ََّ -râ’nın fethi ve hemze) [er-re™b] اَء
nin sükûnuyla) Kırık ve çatlak zarfları 
kenâd eylemek ma¡nâsınadır ki birbirine 
kavuşturup ıslâh eylemekten ¡ibârettir; 
yukâlu: ْدَع َرْأًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أَْصَلَحُه  َرأََب الصَّ
-Ve müfterik olmuş cemâ¡ati barış َوَشَعَبُه
tırıp beynlerini ıslâh eylemek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: أَْصَلَح أَْي  َبْيَنُهْم   َرأََب 
Ve yerin yoncası yâ çayırı biçildikten son-
ra yeniden tâzelenip bitmek ma¡nâsınadır 
ki salâh ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: 
Ve َرأََبِت ْالَْرُض ِإَذا َنَبَتْت َرْطَبُتَها َبْعَد اْلَجّزِ

 Yetmiş mihâr deveye ıtlâk [re™b] َرأأٌب
olunur; vasf bi’l-masdardır, bu resme 
cem¡iyyeti sâhibinin salâh-ı hâl ve gınâsına 
medârdır. Ve bir kavmin ¡azîmü’ş-şân olan 
seyyid ve mihter ve ser-kârlarına ıtlâk olu-
nur, umûr u mesâlihlerinin medâr-ı salâh 
ve mâdde-i intizâmları olduğuna binâ™en; 
yukâlu: ْخُم ُدُهُم الضَّ ُهَو َرْأُب اْلَقْوِم أَْي َسّيِ
آُب  (vezninde [ikrâm] ِإْكَراٌم) [el-ir™âb] اَإِلرأ
Bu dahi kırık ve çatlak makûlesini kenâd 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْدَع الصَّ  أَْرأََب 
ِإَذا أَْصَلَحُه َوَشَعَبُه
أَُب َأ

ُِ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mir™eb] اَءأ
ve

اُب ءَّ ََّ اٌد) [er-re™™âb] اَء  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Kenâdcıya denir.

َبُة ؤأ َُّ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [er-ru™bet] اَء
Şol ağaç yâhûd demir pâresine denir ki 
onunla kırık ve çatlak nesneler kenâdlanıp 
ıslâh olur. Meşâhîr-i şu¡arâdan Ru™be b. 
el-¡Accâc b. Ru™be et-Temîmî bunun-

 vezninde câ™izdir) Bir cebel [πurâb] ُغَراٌب
adıdır.

 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [ehâb±] َذَهاٌب
Eyyâm-ı ¡Arab’dan bir yevm-i ma¡rûftur 
ki bir vak¡ayı müştemildir. Ve bir kabîle 
adıdır.

]ذ ي ب[
َيُج َذأ  أَْحَمُر yâ-yı tahtiyye ile) [el-e≠yeb] اَألأ
[a√mer] vezninde) Çok suya denir ve 
korku, َفَزٌع [feza¡] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْلَفَزُع أَِي  ْالَْذَيُب   [efkel] أَْفَكُل Ve bu أََخَذُه 
kabîlindendir ki ismdir. Ve cünbüş ve 
neşât ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبِه أَْذَيُب أَْي َنَشاٌط
يأُج  vezninde ve [ayb¡] َعْيٌب [e≠-≠eyb] اَءذَّ
mürâdifidir.
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sâhibine ıtlâk olunur; yukâlu: ْيِء أَْي  َربُّ الشَّ
َصاِحُبُه أَْو  ُه  َوُمْسَتَحقُّ  [erbâb] أَْرَباٌب Cem¡i َماِلُكُه 
gelir ve ُربُوٌب [rubûb] gelir râ’nın zam-
mıyla ve gâhca ٌَّرب [rabb] kelimesinin bâ-i 
sâniyesi tahfîf için yâ-yı tahtiyyeye ibdâl 
olunur; yukâlu: َوَربَِّك الَ  أَْي  َوَرْبِيَك   Ya¡nî الَ 
“Rabbin hakkı için öyle değildir yâhûd 
öyle etmem.”

َباَبُة َِّ ve (râ’nın kesriyle) [er-ribâbet] اَء

ُة بُوِبيَّ َُّ -râ’nın zammıy) [er-rubûbiyyet] اَء
la) Rab ve perverdigâr ma¡nâsından ism-
lerdir, besleyicilik ma¡nâsına, kezâlik 
mâlikiyyet ve sâhibiyyet ma¡nâlarına 
lâkin Râπıb’ın ve Esâs’ın beyânlarına 
göre ٌة  Hak ta¡âlâ’ya [rubûbiyyet] ُربُوِبيَّ
mahsûstur ve ِرَباَبٌة [ribâbet] gayrıda 
isti¡mâl olunur, tekûlu: َُّرب َوَجلَّ  َعزَّ   َواهللُ 
َباَبِة ُن الّرِ اِر َواْلَعْبِد َبّيِ بُوِبيَُّة َوُفالٌَن َربُّ الدَّ  ْالَْرَباِب َوَلُه الرُّ
Ve ٌَّرب [rabb] kelimesi masdar olur, cem¡ 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء َربًّا  َربَّ الشَّ
ِل ِإَذا َجَمَعُه  Ve artırmak ve ziyâde ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي ْعَمَة  النِّ  َربَّ 
-Ve bir mekânda dâ™imâ ikâmet ey َزاَدَها
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِباْلَمَكاِن   َربَّ 
َوأََقاَم  ;Ve ıslâh eylemek ma¡nâsınadır َلِزَم 
yukâlu: أَْصَلَحُه أَْي  ْالَْمَر   Ve dühn ve َربَّ 
¡asîr makûlesini ba¡zı hoş-bûy nesneler 
katmakla tatyîb eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبُه َطيَّ ِإَذا  ْهَن  الدُّ  Ve bir nesneye َربَّ 
mâlik olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّرب 
َمَلَكُه ِإَذا  ْيَء   Ve tulumu ba¡zı tılâlar ile الشَّ
terbiye ve ıslâh eylemek ma¡nâsınadır, 
râyihasını izâle için; yukâlu: ِإَذا قَّ  الّزِ  َربَّ 
ّبِ ِبالرُّ  Ve bunda râ’nın zammıyla da َربَّاُه 

lügattir. Ve çocuğu besleyip yetiştirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحتَّى َربَّاُه  ِإَذا  ِبيَّ  الصَّ  َربَّ 
-Ve bu ma¡nâda bâb-ı râbi¡den dahi lü أَْدَرَك
gattir, tekûlu: َرِبْبُتُه َكَسِمْعُتُه Bâbını ta¡yîn için 

la müsemmâ olduğu menkûldür. Ve 
¡inde’l-ba¡z َرْوٌب [revb]den me™hûzdur, 
mâddesinde mezkûrdur.

َتأَُب َأ ُُ  [murtecel] ُمْرَتَجٌل) [el-murte™eb] اَءأ
vezninde) ُمْغَتَفٌر [muπtefer] ma¡nâsınadır ki 
 dan me™hûzdur; ifti¡âlden ism-i[πafr] َغْفٌر
mef¡ûldür, vech-i lâyıkı üzere ıslâh olun-
muş nesneye denir; yukâlu: أَْي ُمْرَتأٌَب   َشْيٌء 
ُمْغَتَفٌر
 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [Ri™âb] ِرئَاٌب
Esâmîdendir: Hârûn b. Ri™âb ashâb-ı 
Bedr’dendir. Ve Ri™âb b. ¡Abdullâh 
muhaddisîndendir. Ve Ri™âb b. en-Nu¡mân 
ashâbdan Câbir b. ¡Abdullâh’ın ceddidir. 
Ve Ri™âb, Ümmü’l-mü™minîn Zeyneb bint 
Ca√ş cenâblarının ceddidir, radıyallâhu 
¡anhâ ve ¡anhum.

]ر ب ب[
ُب ََّ  râ’nın fethi ve bânın) [er-rabb] اَء
teşdîdiyle ve mu¡arref bi’l-lâm ola-
rak) Cümle-i mahlûkâtı besleyip terbi-
ye eden Hazret-i Perverdigâr’ın esmâ-i 
hüsnâsındandır, ¡azze ve celle ismuhu. Ve 
ba¡zen bâ’yı tahfîf olunur zarûrete mebnî. 

Mü™ellif Ba§â™ir’de bu resme beyân eyle-
miştir ki ٌَّرب [rabb] kelimesi fi’l-asl mas-
dardır, beslemek ve perverde eylemek 
ma¡nâsına; ba¡dehu ondan mübâlagaya 
mebnî ism-i fâ¡il isti¡âre olunmuş-
tur ki besleyici perverdigâr ma¡nâsına 
olur ve mu¡arref bi’l-lâm olarak hemân 
perverdigâr-ı ¡âlem ve mütekeffil-i 
mesâlih-i ¡âmme-i ümem olan zât-ı ecell 
ü a¡zama ıtlâk olunur. Kezâlik izâfetle de 
ıtlâk olunur, َربُّ اْلَعاَلِميَن gibi. Ve mâ-sivâya 
hemân izâfetle ıtlâk olunmaz. İntehâ. Ve

 Muzâf olduğu şey™in mâlik [rabb] َربد
ve müstehakkına yâhûd hudâvend ve 
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mensûbdur ki masdardır, zîrâ ¡âlim olan 
kimse dâ™imâ ¡ilmini terbiye ve tervîc ey-
lemek üzere olur yâhûd mensûbun ileyh 
olur, zîrâ ¡âlim elbette ¡ilmle nefsini ter-
biye eylemekle terbiye kendisine mensûb 
olur ve bunlar birbirine fi’l-hakîka 
mülâzımlardır, zîrâ nefsini ¡ilmle terbiye 
eden elbette ¡ilmini terbiye eylemiş olur; 
sûret-i ¡aksi dahi böylece. Ve ¡inde’l-
ba¡z ٌَّربَّاِني [rabbâniyy] rabb-ı hakîkî olan 
Hazret-i Perverdigâr’a mensûb demek-
tir. Elif ve nûn mübâlaga-i nisbet içindir, 
cemî¡-i ahvâl ü atvârda müstagrak fillâh 
olan insân-ı kâmile ıtlâk olunur. İntehâ.

بَُّة ََ َُ ٌة) [el-merebbet] اَءأ -vez [ma√abbet] َمَحبَّ
ninde) ve

َباَبُة َِّ  (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [er-ribâbet] اَء
Memleket ya¡nî mâlikiyyet ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َطاَلْت َمَربَُّتُه َوِرَباَبُتُه أَْي َمْمَلَكُتُه Ve

 (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [ribâbet] ِرَباَبٌة
¡Ahd ve mîsâk ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْيَنُهَما 
-Ve bir küme oklara denir; ¡alâ ِرَباَبٌة أَْي َعْهٌد
kavlin şol ipe denir ki onunla ok desteleri 
sarılıp bağlanır yâhûd ok sardıkları bez 
parçasına denir yâhûd şol yufka meşin 
pâresine denir ki kumar okları çıkaran 
kimsenin eline sararlar, tâ ki elini saldıkta 
sevdiği kimsenin okunu nişânıyla bulup 
çıkarmaya.

بُوُب َأ َُ  ,Kula ıtlâk olunur [el-merbûb] اَءأ
 ُهَو :ma¡nâsına; yukâlu [memlûk] َمْمُلوٌك
َعزَّ  ِ هلِلَّ َمْربُوبُوَن  َواْلِعَباُد  َمْمُلوٌك  بُوِبيَِّة  الرُّ ُن  َبّيِ أَْي   َمْربُوٌب 
َوَجلَّ أَْي َمْمُلوُكوَن
بُُّج ََ ٌل) [et-terebbub] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir kimse için yâ bir ¡arz için sâhibiyyet 
ve mâlikiyyet izhâr eylemek, ya¡nî o kim-
se yâhûd o yer kendinin memlûku olduğu-
nu iddi¡â eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 

idgâm olunmamıştır. Ve َربد [rabb] koyun 
kısmı doğurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اُة ِإَذا َوَضَعْت َربَِّت الشَّ

بُوِبيُّ ََّ -râ’nın fethiy) [er-rebûbiyy] اَء
le) Rabb’a mensûb demektir, »udâyî 
ma¡nâsına; yukâlu: ِإَلى َمْنُسوٌب  أَْي  َربُوِبيٌّ   ِعْلٌم 
ّبِ َعَلى َغْيِر ِقَياٍس  Niteki ¡ilm-i ledünnî dahi الرَّ
derler, min-gayri kesbin mahz ilhâm-ı 
ilâhiyle hâsıl olduğu için.

بَّاِنيُّ ََّ  râ’nın fethi ve bâ’nın) [er-rabbâniyy] اَء
teşdîdiyle) Müte™ellih ve müte¡abbid ve 
¡ârif-billâh olan adama denir. ْبُن ُد  ُمَحمَّ  َقاَل 
ا َماَت َعْبُد اهلِل ْبُن َعبَّاٍس اَْلَيْوَم َماَت َربَّاِنيُّ َهِذِه  اْلَحَنِفيَِّة َلمَّ
ُد اْلَعاِرُف ِباهلِل َعزَّ َوَجلَّ ِة َوُهَو اْلُمَتأَلُِّه اْلُمَتَعّبِ  Ve ْالُمَّ

-Ba¡lebek kasabasın [Rabbâniyy] َربَّاِنيد
da meşâyıh-ı sûfiyyeden Mu√ammed b. 
Ebi’l-¡Alâ™ lakabıdır. Ve

 Habr ya¡nî ¡âlim ve [rabbâniyy] َربَّاِنيد
dânâ kimseye ıtlâk olunur. Ma¡lûm ola 
ki lafz-ı mezbûre َربَّاٌن [rabbân] lafzına 
mensûbdur ki fa¡lân vezninde sıfattır. 
Fa¡lân vezni ekserî meksûru’l-¡ayn olan 
 ,bünyesinden masûg olur [fa¡ile] َفِعَل
 gibi. Ve [sekrân] َسْكَراُن ve [a†şân¡] َعْطَشاُن
ba¡zen meftûhu’l-¡ayn olanَفَعَل  [fa¡ale] 
bünyesinden binâ olunur, َنْعَساُن [na¡sân] 
gibi. Mâ-nahnu fîhi şıkk-ı sânîdendir. Ve 
¡inde’l-ba¡z ٌَّربَّاِني [rabbâniyy], ٌَّرب [Rabb]
a mensûb demektir, ٌِّإَلِهي [ilâhiyy] gibi. 
Elif ve nûn’u ٌِّلْحَياِني [Li√yâniyy] ve ٌَّشْعَراِني 
[Şa¡râniyy] kabîlindendir ki tagyîr-i neseb 
içindir, mübâlagayı mutazammındır; ¡alâ-
kavlin ٌَّربَّاِني [rabbânyyi] kelimesi lafz-ı 
Süryânîdir.

Mütercim der ki Râπıb Müfredât’ta bu 
gûne beyân eylemiştir ki ٌَّربَّاِني [rabbâniyy] 
kelimesi َربَّاٌن [rabbân] lafzına mensûbdur 
ki sıfattır, yâhûd ٌَّرب [rabb] kelimesine 
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zîr-i terbiyede ola.

ابُّ ََّ -Üvey ba (teşdîd-i bâ ile) [er-râbb] اَء
baya denir ki üvey oğlunun terbiyesinde 
kâ™im ola.

َباُب َِّ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [er-ribâb] اَء
¡Ahd ve mîsâk ma¡nâsınadır.

ِبيَبُة ََّ -veznin [πarîbet] َغِريَبٌة) [er-rebîbet] اَء
de) Bi-ma¡nâ fâ¡il olur, َحاِضَنٌة [√â∂inet]e 
ıtlâk olunur ki dâye ta¡bîr olunur. Ve üvey 
kıza denir ki zevcesinin zevc-i evvelinden 
kalıp ve taht-ı terbiyesinde ola; bunda bi-
ma¡nâ mef¡ûldür. Ve hânede sütü için bes-
lenen koyuna denir.

بَُّة ََّ ٌة) [er-Rebbet] اَء  (vezninde [abbet√] َحبَّ
Me≠√ic kabîlesine mahsûs bir beyt adı-
dır ki Ka¡be’ye taklîden binâ edip onda 
asnâmlarına ¡ibâdet ederler idi. Şeref-
yâb-ı İslâm olduklarında hedm eylediler. 
Ve

 â™if’te ¿a…îf kabîlesine‰ [Rabbet] َربٌَّة
mahsûs Lât nâm sanemin ismidir ki taş-
tan tırâşîde idi, niteki işbu hadîste vârid 
olmuştur: ا أَْسَلَم ُعْرَوُة ْبُن َمْسُعوٍد َوَعاَد ِإَلى َقْوِمِه  “َلمَّ
بََّة” َيْعِني  َدَخَل َمْنِزَلُه َفأَْنَكَر َقْوُمُه ُدُخوَلُه َقْبَل أَْن َيْأِتَي الرَّ
 Ve الالََّت

 Sarây-ı ¡azîme ve hâne-i kebîre [rebbet] َربٌَّة
denir.

بَُّة َِّ  ¡Bir nev (râ’nın kesriyle) [er-ribbet] اَء
nebât adıdır. Ve bir şecer ismidir; ¡alâ-
kavlin harnûb ağacına denir. Ve 

 ;Cemâ¡at-i kesîreye denir [ribbet] ِربٌَّة
cem¡i أَِربٌَّة [eribbet] gelir, ٌة  ;gibi [ecillet] أَِجلَّ
¡alâ-kavlin ِربٌَّة [ribbet] on bin nefere ıtlâk 
olunur. Bu ma¡nâda râ’nın zammıyla da 
câ™izdir.

بَُّة َُّ ٌة) [er-rubbet] اَء  (vezninde [ubbet…] ُقبَّ
Dirlik ve ma¡âş husûsunun vüs¡atine ve 

َعى أَنَُّه َربُُّهَما ُجَل َواْلَْرَض ِإَذا ادَّ -Ve ço َتَربََّب َزْيٌد الرَّ
cuğu besleyip yetiştirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبيَّ أَْي َربَّاُه َحتَّى أَْدَرَك َتَربََّب الصَّ
َباُب  Bir (hemzenin kesriyle) [el-irbâb] اَإِلرأ
yerde dâ™imî ârâm ve ikâmet eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلِزَم ِإَذا  ِباْلَمَكاِن   أََربَّ 
ِبِه  ;Ve pek yakın olmak ma¡nâsınadır َوأََقاَم 
yukâlu: أََربَّ ِمْنُه ِإَذا َدَناُه
ِبيُج َأ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-terbîb] اَءتَّ
de) Dühn ve ¡ıtr makûlesini ba¡zı hoş-
bû nesneler ile tatyîb ve ıslâh eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َتْرِبيًبا  ْهَن  الدُّ  َربََّب 
َبُه  Ve çocuğu bülûguna kadar beslemek َطيَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبيَّ أَْي َربَّاُه َحتَّى  َربََّب الصَّ
أَْدَرَك
بَُّة َِ ٌة) [et-teribbet] اَءتَّ -veznin [te√illet] َتِحلَّ
de) Bu dahi masdardır, َتْرِبيٌب [terbîb] gibi; 
yukâlu: ِبيَّ َتْرِبيًبا َوَتِربًَّة َربََّب الصَّ
ِتَباُب -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-irtibâb] اَإِلرأ
de) َتْرِبيٌب [terbîb] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِبيَّ ِبَمْعَنى َربََّبُه ِإْرَتبَّ الصَّ
ِبيُج ََّ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [er-rebîb] اَء
Fa¡îl bi-ma¡nâ mef¡ûldür, perverde ve 
 ma¡nâsınadır, memlûka da [merbûb] َمْربُوٌب
ıtlâk olunur. Ve mu¡âhede ma¡nâsınadır 
ki ism-i mef¡ûldür, kendisiyle bir husûsta 
¡akd-i ¡ahd ü mîsâk olunmuş kimsedir. Ve 
melik ma¡nâsınadır ki fa¡îl bi-ma¡nâ fâ¡il 
olur, pâdişâh demektir. Ve bir kimsenin 
zevcesinin zevc-i evvelden olan oğlu-
na denir ki üvey oğul ta¡bîr olur olunur, 
zevc-i sânînin zîr-i terbiyesinde olduğuna 
binâ™en. Ve üvey babaya denir, bunda bi-
ma¡nâ fâ¡ildir. Ve

 Esâmîdendir: Muhaddisînden [rebîb] َرِبيٌج
◊useyn b. İbrâhîm ceddidir.

بُوُب ََّ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [er-rebûb] اَء
Bi-ma¡nâ mef¡ûldür, üvey oğula denir ki 
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muhaddisînden bir zât ismidir. Ve 
kemânçe ta¡bîr olunan sâza denir. Nisbe-
tinde ٌَّرَباِبي [rebâbiyy] denir, Memdûd b. 
¡Abdullâh el-Vâsi†î er-Rebâbî kemânçe 
çalmakta pek mâhir olmakla ona nisbet 
olunmuştur. O bâbda mezbûr darb-ı mesel 
olmuştur.

 Bir (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [Rubâb] ُرَباٌب
mevzi¡dir.

َباِب َُّ اء  Bir muhaddistir [Ebu’r-Rebâb] أَبُو 
ki Ma¡…il b. Yesâr’dan rivâyet eylemiştir.

َباُب َِّ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [er-ribâb] اَء
¡Ahd ü peymân ma¡nâsınadır ki zikr olun-
du. Ve ِربٌَّة [ribbet] kelimesinden cem¡ olur 
ki onar bin onar bin cemâ¡atlere ıtlâk olu-
nur. Şârih mu¡âhidîne tahsîs eylemiştir. 
Mü™ellifin burada َوَجْمُع َربٍَّة kavli اَْلُعُشوُر laf-
zını ¡atf-ı tefsîrdir. Ve cemâ¡at-i kesîreye 
denir. Ve ashâb ve yârâna denir. Ve 

 abbe kabîlesi cemâ¡atine∞ [Ribâb] ِرَباٌب
ıtlâk olunur ki bir mâdde zımnında cüm-
lesi hem-dest-i ittihâd olmak için resm-i 
i¡râb üzere ellerini ٌُّرب [rubb]e batırıp 
¡akd-i ¡ahd ü peymân eylediler.

َبُج ََّ  Çok suya (fethateynle) [er-rebeb] اَء
denir.

بَّاُن َُّ  râ’nın zammı ve) [er-rubbân] اَء
bâ’nın teşdîdiyle) Her nesnenin evve-
line ve tâzeliği hengâmına; ¡alâ-kavlin 
mecmû¡una denir; yukâlu: ِلِه  أََخَذُه ِبُربَّاِنِه أَْي ِبأَوَّ
َجِميِعِه  .Bunda râ’nın fethiyle de câ™izdir أَْو 
Ve 

 Gemi mellâhlarının re™îsine [rubbân] ُربَّاٌن
denir, ٌُّربَّاِني [rubbâniyy] dahi denir yâ-
yı nisbetle. Lâkin mü™ellif nûn bâbında 
 [Rubbân]ُربَّاٌن mâddesi zeylinde “ر،ب،ن”
Ece™ nâm cebel erkânından bir rükn is-
midir ve gemiyi icrâ eden kimseye denir 

firâvânlığına denir; yukâlu: أَْي ُربٌَّة  َعْيِشِه   ِفي 
Ve َكْثَرةٌ َوَطْثَرةٌ

 Şühûrdan mâh-ı zülka¡denin [rubbet] ُربٌَّة
ism-i kadîmidir.

بُّ ََ
ُِ  mîm’in kesri ve râ’nın) [el-mirebb] اَءأ

fethiyle) Kesîretü’n-nebât olan yere denir. 
Ve mahal ve mekân-ı ikâmet ma¡nâsınadır. 
Ve nâsı cem¡ eden kişiye denir.

َباُب َأ
ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mirbâb] اَءأ

ninde) Nebâtı çok olan yere denir.

بَّى َُّ  (vezninde [ublâ√] ُحْبَلى) [er-rubbâ] اَء
Henüz doğurmuş olan koyuna denir. Ve 
kuzusu helâk olmuş koyuna denir. Ve 
doğurması pek karîb olan koyuna denir. 
Şârih der ki ¡inde’l-ba¡z doğurmasına iki 
ay kalarak ıtlâk olunur. Ve

 .İhsân ve ni¡met ma¡nâsınadır [rubbâ] ُربَّى
Ve hâcet ve zarûret ma¡nâsınadır. Ve 
metîn ve muhkem olan düğüme denir. 
Cem¡i ُرَباٌب [rubâb] gelir zamm-ı râ ile 
şuzûz üzere, zîrâ cumû¡ sîgasında fu¡âl 
vezni nâdirdir, ُرَخاٌل [ru«âl] kelimesi dahi 
bunun gibidir. Ve ُربَّى [rubbâ] kelimesinin 
ma¡ânî-i mezbûreden masdarı ِرَباٌب [ribâb]
dır, ِكَتاٌب [kitâb] vezninde. Ve

ve [rubbâ] ُربَّى

-Cemî¡an cumâde’l-ûlâ ayı [rubb] ُربد
nın ism-i kadîmidir, niteki ُربَّى[rubbâ]ve 
 cemî¡an cumâde’l-âhirenin [rubbet] ُربٌَّة
ismidir.

َباُب ََّ -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [er-rebâb] اَء
de) Beyâz buluta denir, َسَحاٌب أَْبَيُض [se√âb 
ebya∂] ma¡nâsına. Vâhidi َرَباَبٌة [rebâbet]tir 
hâ’yla. Ve

 Mekke-i mükerreme’de [Rebâb] َرَباٌب
bir mevzi¡dir. Ve Medîne-i münev-
vere ile Feyd beyninde bir dağdır. Ve 
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râ’ların fethiyle ََّرب [rabbe] ve َربََّت [rabbe-
te] ve َربََّما [rabbemâ] ve َربََّتَما [rabbetemâ] 
denir, teşdîd ve tahfîfle. Ve ُرُب [rubu] de-
nir, râ’nın ve bâ-yı muhaffefenin zammıy-
la ve ُرْب [rub] denir, ُمْذ [mu≠] gibi.

Mü™ellifin beyânına göre on sekiz lügattir. 
Mi§bâ√’ta tâ te™nîs için değildir, zîrâ te™nîs 
için olsa sâkin olur idi, lâkin mü™ennese 
muhtass olmak üzere mersûmdur. Şârih 
der ki Şeyhü’l-İslâm Zekeriyyâ el-En§ârî 
kuddise sırruhu Munferice şerhinde َُّرب 
[rubbe] için yetmiş lügat ta¡dâd eylemiştir, 
tâ’nın ahvâlini dahi derc etmiştir. İntehâ.

ابَُّة ََّ  (vezninde [dâbbet] َدابٌَّة) [er-râbbet] اَء
Pederin zevcesine denir ki üvey ana ola-
caktır, zîr-i terbiyesinde olmak şartıyla 
ıtlâk olunur; yukâlu: ِهَي َرابٌَّة َلُه أَِي اْمَرأَُة أَِبيِه
بََّياُت ََ ُُ  ُمَعظََّماٌت) [el-murabbeyât] اَءأ
[mu¡a@@amât] vezninde) Murabbâlardır 
ki أَْنِبَجاٌت [enbicât] dahi denir perverde 
ma¡nâsına ki şıra ile terbiye olan nesne-
lerdir, reçellerin envâ¡ı ve gülbeşeker ve 
hamîreler ve alma ve zencebîl murabbâları 
gibi; yukâlu: َمْعُموٌل أَْي  َوُمَربٌَّب  ُمَربَّى   َزْنَجِبيٌل 
ٌل أَْي َمْعُموٌل ِباْلَعَسِل ّبِ َكَما يَُقاُل ُمَعسَّ ِبالرُّ

بُّ َُّ  râ’nın zammı ve bâ’nın) [rubb] اَء
teşdîdiyle) Her meyvenin sıkıldıktan 
sonra çıkan koyu ve kıvâmlı şırasına 
denir. Beyne’l-etıbbâ™ tarîk-i ¡ameli bu-
dur ki murâd olunan meyvelerin yâhûd 
haşîşelerin ¡usâreleri yâhûd matbûhları 
ahz olunup bir mikdâr şeker yâhûd ¡asel 
ile yâhûd sâdece koyulup kıvâma gelince 
hafîf âteşte tabh olunmaktır ki fâsid ol-
maktan emîn olup vakt-i hâcette isti¡mâl 
oluna. Ve

 Koyu ve kıvâmlı tılâya ıtlâk [rubb] ُربد
olunur, tuluma sürülen kîr tılâsı gibi ve 

diye resm eylemiştir ki irtifâ¡ ma¡nâsından 
me™hûzdur. Burada elif ve nûn mezîd 
olmak üzere sebt eylemekle tenâkuzu 
müştemildir. Kaldı ki Bahr-i ¢ulzum’da 
meşhûd ve ma¡lûmumuz olduğu üzere 
bahr-i mezbûrda câ-be-câ şap dedikle-
ri taşlar olmakla o husûsta ¡ârif ve mâhir 
olan kimseye ُربَّاٌن [rubbân] ıtlâk ederler. 
Ve Dâv dedikleri oraya mahsûs sefîneye 
elbette bir rubbân istishâb olunup dümen-
ci onun delâletiyle ¡amel ederek giderler. 
O rubbân dâ™imâ sefînenin kıçında oturup 
bahre nazar eder. Şap zuhûrunda dümen-
ciyi âgâh edip dümeni ne tarafa kullanmak 
muktezî olduğunu i¡lân eyler. Ve Esâs’ta 
ِفيَنِة أَْي ُسكَّاِنَها َوَذَنِبَها  ibâretiyle¡ َقَعَد َعَلى ُربَّاِن السَّ
mersûm olmakla ona göre geminin düme-
ni olur. İntehâ. Ve

 Ece™ nâm cebel erkânından [Rubbân] ُربَّاٌن
bir rükn-i ¡azîme denir. Ve cemâ¡at ve 
gürûh ma¡nâsınadır.

-râ’nın zammı ve bâ-yı mü) [rubbe] ُربَّ
şeddedenin feth üzere binâsıyla) Harf-i 
cerdir, nekreden gayrıya dâhil olmaz. 
Ve ¡inde’l-ba¡z ismdir ki Kûfiyyûn mez-
hebidir. Ve ¡alâ-re™yin kelime-i taklîldir 
dâ™imâ. Ve ¡alâ-kavlin kelime-i teksîrdir 
dâ™imâ. Ve ¡inde’l-ba¡z taklîl ve teksîrde 
delâlet eder. Ve ba¡zılar dedi ki hemân 
mübâhat ve iftihâr mevki¡inde teksîre dâll 
olur. Ve ¡alâ-re™yin taklîl ve teksîrden bi-
rine mevzû¡ değildir, belki taklîl ve teksîr 
siyâk-ı kelâmdan müstefâd olur. Ve işbu 

-kelimesi lügât-ı ¡adîdeyi müş [rubbe] ُربَّ
temildir. Müşedded ve muhaffef olur. 
Ve ُربََّت [rubbete] denir, tâ’yla ve ُربََّما 
[rubbemâ] ve ُربََّتَما [rubbetemâ] denir, َما 
[mâ] ilhâkıyla ki duhûl-ı fi¡le vesîle olur. 
Ve bunlar müşedded ve muhaffef olur. Ve 
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ْك ِل ِإَذا ثَبَت وَلْم َيَتَحرَّ ُرتُوًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
تُُّج ََ ٌل) [et-terettub] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ُرتُوٌب [rutûb] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيُء ِبَمْعَنى َرَتَب َتَرتََّب الشَّ
ِتيُج َأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tertîb] اَءتَّ
Bir nesneyi bir yerde sâbit ve pâyidâr ey-
lemek ma¡nâsınadır; tekûlu: َرتَّْبُتُه َتْرِتيًبا ِبَمْعًنى 
-ıstılâhı ki her nes [tertîb] َتْرِتيٌب Ve أَْي أَْثَبْبُتُه
neyi yerli yerine vaz¡ ve isbât eylemekten 
¡ibârettir, bundan me™hûzdur.

تُُج َأ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [et-turtub] اَءتُّ
Yerinde sâbit ve pâyidâr olan şey™e denir. 
Ve cümle ve cemî¡ ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Bu ma¡nâ Türkîde tortop َجاُؤوا تُْرتًُبا أَْي َجِميًعا
ta¡bîrine akreb ve ondan muharref olmak 
aglebdir.

َتُج َأ -vez [cundeb] ُجْنَدٌب) [et-turteb] اَءتُّ
ninde) Bu dahi yerinde sâbit ve pâyidâr 
olan şey™e denir. Ve her dâ™im ve ebed 
ma¡nâsınadır. Ve bed-hûy köleye denir. 
Ve toprağa denir. Bunda ُقْنُفٌذ […unfu≠] vez-
ninde dahi lügattir.

ُة تُبَّ َأ ُة) [et-turtubbet] اَءتُّ -vez [ur†ubbet†] طُْرطُبَّ
ninde) Bi’l-fi¡l yol olmayıp lâkin yol şek-
linde olan tarîka denir, ba¡zı dağ sırtında 
ve meslûk olan çemen-zârda olduğu gibi; 
yukâlu: َيَطُؤُه َطِريٍق  أَْيِشْبَه  ًة  تُْرتُبَّ ُفالٌَن   Hattâاتََّخَذ 
yol yol alacası olan esvâba َمَراِتُب [merâtib] 
denir. 

َبُة تأ َُّ ve [er-rutbet] اَء

َتَبُة َأ َُ -vez [meşrebet] َمْشَرَبٌة) [el-mertebet] اَءأ
ninde) Pâye ve menzilet ma¡nâsınadır ki 
ma¡nâ-yı mezbûrdan me™hûzdur; yukâlu: 
َرِقَي ُرْتَبًةَعِليًَّة َوَمْرَتَبًة أَْي َمْنِزَلًة
َتُج ََّ  Şiddet (fethateynle) [er-reteb] اَءأ
ma¡nâsınadır ki sühûlet mukâbilidir; 
yukâlu: ٌة ِشدَّ أَْي  َرَتٌب  ْالَْمِر  َهَذا  ِفي   Ve dik َما 

yağ posasına ve tortusuna da ٌُّرب [rubb] 
ıtlâk olunur.

بَّاُن ََّ اٌد) [er-rabbân] اَء  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Gürûh ve cemâ¡at ma¡nâsınadır.

بَّاُب ََّ اٌد) [er-rebbâb] اَء  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Esâmîdendir: A√med b. Mûsâ el-Fa…îh b. 
er-Rebbâb ve Ebu’l-◊asan b. ¡Abdullâh 
e§-~ayrefî b. er-Rebbâb el-Mu√addi& 
meşâhîrdendir.

ُة بَّاِنيَّ ََّ  râ’nın fethi ve) [er-Rabbâniyyet] اَء
bâ’nın teşdîdiyle) Yemâme’de bir su 
adıdır.

َتجُّ َأ ُُ  dan[irtibâb] ِإْرِتَباٌب [el-murtebb] اَءأ
ism-i fâ¡il olur, in¡âm eden adama denir, 
mün¡im ma¡nâsına. Ve ism-i mef¡ûl olur, 
in¡âm olunan kimseye denir, mün¡amün 
¡aleyhi ma¡nâsına.

بِّيُّ َِّ -râ’nın ve bâ-yı mü) [er-ribbiyy] اَء
şeddedenin kesriyle) ِربِّيُّوَن [ribbiyyûn] 
kelimesinin müfredidir ki niçe bin nefer 
adamlara denir. Burada ٌِّربِّي [ribbiy] keli-
mesi ٌِربَّة [ribbet]ye mensûbdur ki cemâ¡at-i 
kesîreye denir, niteki zikr olundu. 

Mütercim der ki bunda vücûh-ı ¡adîde 
vardır. Tafsîli Bey∂âvî’de işbu ِمْن  ﴿َوَكأَيِّْن 
الية ِربِّيُّوَن﴾،  َمَعُه  َقاَتَل   kerîmesi tefsîrinde َنِبّيٍ 
meşrûhtur. İntehâ.

ُب ََ بأ ََّ  (vezninde [fedfed] َفْدَفٌد) [er-rebreb] اَء
Yaban sığırının sürüsüne denir. 

ٌة) [el-eribbet] اَألَِربَُّة  (vezninde [ecillet] أَِجلَّ
Ehl-i ¡ahd ü mîsâk olan cemâ¡ate denir. 
.in cem¡idir, niteki zikr olundu[rebîb] َرِبيٌب

]ر ت ب[
 ُقُعوٌد) tâ-yı fevkiyye ile) [rutûb] ُرتُوٌب
[…u¡ûd] vezninde) Bir yerde kat¡â kımılda-
mamak vech üzere sâbit ve pâyidâr olup 
durmak ma¡nâsınadır; ; yukâlu: ْيُء الشَّ  َرَتَب 
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eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َرِجَب ُفالًَنا ِإَذا 
Ve هاََبُه َوَعظََّمُه

 Şühur-ı isnâ-¡aşereden şehr-i [receb] َرَجٌج
ma¡rûf ismidir ki ma¡nâ-yı mezbûrdan 
me™hûzdur, zîrâ Câhiliyyet’te ona pek 
ta¡zîm ederler idi. Cem¡i أَْرَجاٌب [ercâb] 
gelir, أَْسَباٌب [esbâb] gibi ve ِرَجاٌب [ricâb] 
gelir râ’nın kesriyle ve َرَجَباٌت [recebât] 
gelir fetehâtla. Mi§bâ√’ta munsarıf olmak 
üzere mersûmdur. Ve ¡inde’l-ba¡z gayr-i 
munsarıftır, mu¡arref bi’l-lâm olan َجُب  اَلرَّ
[er-receb] kelimesinden ma¡dûddur.

ُج جأ ََّ ve (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [er-recb] اَء

ُجوُب َُّ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [er-rucûb] اَء
Bu dahi bir kimse göze büyük görünmekle 
heybetlenip ta¡zîm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا َهاَبُه َوَعظََّمُه ِل   َرَجَبُه َرْجًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
Ve َرْجٌب [recb] utanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َرَجَب ِمْنُه َرْجًبا ِإَذااْسَتْحَيا Ve ağaç yâhûd 
budağı çatal çıkmayıp yalnızca bitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخَرَج ِإَذا  اْلُعوُد   َرَجَب 
 Ve bir kimseye tasrîh veyâ kinâye ُمْنَفِرًدا
ile bed söz vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ٍءِإَذا َرَجَمُه ِبِه َرَجَب ُفالًَنا ِبَقْوٍل َسّيِ
ِجيُج َأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tercîb] اَءتَّ
Bu dahi bir kimseden mehâbetlenip ta¡zîm 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالًَنا َبُه   َرجَّ
 Ve receb ayında kurbân َتْرِجيًبا ِإَذا َهاَبُه َوَعظََّمُه
kesmek ma¡nâsınadır ki Câhiliyyet’te 
şehr-i mezbûrda asnâmlar için zebh-i 
karâbîn ederler idi. Ve َتْرِجيٌب [tercîb] hurmâ 
ağacının meyvesi firâvân olmakla dal ba-
sılıp kırılmasın için altına destek tarzında 
sedd ve seki binâ eylemek ma¡nâsınadır, 
¡alâ-kavlin hurmânın meyve-dâr olan 
şâhlarını sâ™ir şâhlara kavuşturup yaprak-
larıyla sarıp bağlamak ma¡nâsınadır, tâ ki 
rüzgâr silkip meyvelerini dökmesin için 

durmak, ِإْنِتَصاٌب [intisâb] ma¡nâsınadır ki 
ümmehât-ı sâ™irede münfehim olduğu 
üzere ِإْنِصَباٌب nüshası galattır; yukâlu: َرِتَب 
اِبِع ِإَذا اْنتَصَب ْيُء َرَتًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ Ve الشَّ

-Zemînin tümsek ve yüksek ye [reteb] َرَتٌج
rine denir. Ve şol kayalara denir ki birbi-
rine karîb ve ba¡zı ba¡zından mürtefi¡ ola. 
Ve ma¡âş husûsunun şedîd ve galîz olma-
sına denir. Ve serçe parmakla yanındaki 
parmağın kezâlik onunla orta parmağın 
aralıklarında olan fürceye denir. Ve baş 
parmaktan mâ-¡adâ dört parmağı birbirine 
yanaştırıp tahta pâresi gibi tutmağa denir.

َتاُب  (vezninde [ikrâm] ِإْكَراٌم) [el-irtâb] اَإِلرأ
Nüshaların muktezâsı üzere munsabb 
olmak ma¡nâsınadır, lâkin ümmehât-ı 
sâ™irenin beyânına göre ِإْنِتَصاٌب [intisâb] 
ma¡nâsınadır ve bu ma¡nâda müte¡addî 
ve lâzım olur bir nesneyi dikip durdur-
mak ve dikilip durmak ma¡nâsına; yukâlu: 
 dan[ka¡b] َكْعٌب [ve] أَْرَتَب اْلُغالَُماْلَكْعَب أَْي َنَصبُه
murâd aşık ta¡bîr olunan kemiktir ki ço-
cuklar onunla oynarlar; ve yukâlu: أَْرَتَب 
َقاِئًما اْنتَصَب  ِإَذا  ُجُل   Ve bir kimse mâl-dâr الرَّ
iken takallübât-ı dehriyye ile perîşân-hâl 
olup sâ™il ve gedâ olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َسأََل َبْعَد ِغنًى أَْرَتَب الرَّ
َباُء تأ ََّ  (vezninde [™amrâ√] َحْمَراُء) [er-retbâ] اَءأ
Şol nâkadır ki başını yukarı dikip soruta-
rak yürür ola.

]ر ج ب[
َجُج ََّ -râ’nın ve cîm’in fet) [er-receb] اَء
hiyle) Bir nesneden belinleyip korkmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرِجَب ِمْنُه َرَجًبا ِمَن اْلَباِب 
َفِزَع ِإَذا  اِبِع   ;Ve utanmak ma¡nâsınadır الرَّ
yukâlu: ِمْنُهأَِياْسَتْحَيا  Ve bir kimseden َرِجَب 
heybetlenip ya¡nî gözüne pek büyük ve 
mehîb görünmekle ona ta¡zîm ve tebcîl 
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hurmâ ağacına denir ki meyvesinin kes-
retinden vech-i mezkûr üzere altına des-
tek yapılmuş ola. Mezbûr ُرْجَبٌة [rucbet]e 
mensûb olmakla bu nisbetler hilâf-ı kıyâs 
üzeredir.

َجاُب رأ ِ -hemzenin kesriy) [el-ircâb] اَإلأ
le) Bu dahi heybetlenip ta¡zîm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْرَجَبُهأَْي َهاَبُه َوَعظََّمُه
ُج جأ َُّ  (râ’nın zammıyla) [er-rucb] اَء
Beden-i insânîde eyegü kemikleriyle döş 
ta¡bîr olunan ¡uzvun ki göğüs başıdır, ara-
lığına denir.

َجاُب َرأ -Ba (hemzenin fethiyle) [el-ercâb] اَألأ
ğırsaklarda denir, أَْمَعاٌء [em¡â™] ma¡nâsına. 
Müfredi yoktur, ¡alâ-kavlin müfredi َرَجٌب 
[receb]dir (fethateynle) yâhûd ُرْجٌب [rucb]
dur, ُقْفٌل […ufl] vezninde.

َواِجُج ََّ  ُرْجَبٌة ve [râcibet] َراِجَبٌة [er-revâcib] اَء
[rucbet]in cem¡idir ki ٌُجْرَعة [cur¡at] veznin-
dedir. Usûl-i esâbi¡de olan mefâsıla denir. 
Buna göre dip boğumlarının en ve oynak 
yerleri olur; her birine ٌَراِجَبة [râcibet] ve ٌُرْجَبة 
[rucbet] denir. ¡Alâ kavlin َرَواِجُب [revâcib] 
o enlerin iç yüzlerine denir yâhûd par-
makların dibinden uçlarına varınca kale-
mine denir yâhûd parmakların mutlakan 
mefâsılına denir yâhûd sülâmeyâtın ya¡nî 
parmak kemiklerinin arkalarına denir 
yâhûd parmak kemiklerinden boğumla-
rın aralığına denir yâhûd parmak uçlarına 
karîb ya¡nî baş boğumlarda olan mefâsıla 
denir. Ve

اِر َُ ِح -Eşek kıs [revâcibu’l-√imâr] َرَواِجُج اءأ
mının mahrec-i savtında ya¡nî hanceresin-
de olan damarlara ıtlâk olunur.

]ر ح ب[
ُج طأ َُّ  râ’nın zammı ve √â-yı) [er-Ru√b] اَء

ve ¡alâ-re™yin uğru yedinden muhâfaza 
için o meyve-dâr budaklar etrâfına çalılar 
ve dikenlikler vaz¡ eylemekten ¡ibârettir; 
ve minhu’l-meselu: اْلُمَحكَُّك ُجَذْيُلَها   “أََنا 
ُب” اْلُمَرجَّ -ke [cu≠eyl] ُجَذْيٌل Burada َوُعَذْيُقَها 
limesi ِجْذٌل [ci≠l] musaggarıdır ki cîmin 
kesriyle şol tomruk gibi kalın ağaca denir 
ki deve ağılına dikerler, deve ona sürü-
nüp kaşınmak için. Ve ُمَحكٌَّك [mu√akkek] 
 ُمَحكٌَّك ِبِه ,ten ism-i mef¡ûldür[ta√kîk] َتْحِكيٌك
ma¡nâsınadır. Ve ُعَذْيٌق [¡u≠ey…] َعْذٌق [¡a≠…]
ın musaggarıdır ki meyve-dâr olan hurmâ 
dalına denir. Ve bunlarda tasgîr ta¡zîm 
içindir. Ya¡nî “Ben onların gelip kaşınıp 
kesb-i râhat edecek dayağı ve intifâ¡ ey-
leyecek meyve-dâr budağıyım; dertleri 
oldukta gelip bana mürâca¡at ederler ve 
re™y ü tedbîr ü i¡ânetimle şifâ-yı sadr hâsıl 
ederler.” Mesel-i mezbûru yevm-i Sa…
îfe’de ◊ubâb b. Mun≠ir îrâd eylemiştir. 
Ve

ِم َأ َك اءأ ِجيُج  َأ  Tevek ve [tercîbü’l-kerm] َت
asma çubuklarını ve kollarını doğruldup 
ve düzeltip her birini yerli yerince herek-
ler ve kerevitler üzere vaz¡ eylemekten 
¡ibârettir; yukâlu: َب اْلَكْرَم ِإَذا اْسَتَوى َوَوَضَع  َرجَّ
Ve َمَواِضَعُه

َبُة جأ َُّ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [er-rucbet] اَء
Şol sedd ve seki tarzında binâya denir ki 
zikr olunduğu üzere destek olmak için 
hurmânın meyve-dâr olan dalları altına 
yapılır. Ve 

َبٌة  Şol binâya denir ki cânver [rucbet] ُرجأ
saydı için yapılır, içine ipe bağlı bir pâre 
et vaz¡ ederler. Cânver gelip eti çektikte o 
binâ-yı musanna¡ yıkılıp altında kalır.

ٌة -vez [umeriyyet¡] ُعَمِريٌَّة) [rucebiyyet] ُرَجِبيَّ
ninde ve cîmin teşdîdiyle lügattir) Şol 
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-ek] أَْكِرْم) [er√ibî] أَرِطبي [er√ib] أَرِطجأ
rim] أَْكِرِمي [ekrimî] veznlerinde ki emr-i 
hâzırlardır) At kısmını zecr ve âzâr 
mevki¡inde tekellüm olunur. Evvelki er-
keğe, ikinci kısrağa mahsûstur, “Öte git, 
gen yerde dur, alarga” makâmındadır.

َطُج َأ َُ  [ma†lab] مْطَلٌب) [el-mer√ab] اَءأ
vezninde) Masdar-ı mîmî olur, vüs¡at 
ma¡nâsına. Ve ism-i mekân olur, mahall-i 
vâsi¡ ma¡nâsına. Ve minhu kavluhum: 
َصاَدْفَتَسَعًة أَْي   Ya¡nî ¡Arablar َمْرَحًباَوَسْهالً 
vürûd eden mihmâna ًَوَسْهال  ,derler َمْرَحًبا 
“Müzâyakasız şâ™ibe-i istiskâlden ¡ârî şen 
ve âbâdân yere geldiniz, vüs¡at-i kalb-
le üns ü ülfet üzere olup kat¡â dil-gîr ve 
mütevahhiş olmamanız me™mûldür.” 
Ve yekûlûne: ِبَك َمْرَحًبا  َو  َوَمْسَهَلَك  اهللُ   َمْرَحَبَك 
َوَمْسَهالً ِبَك Şârih der ki اهللُ  َب  َوَرحَّ اهللُ  َبَك   َرحَّ

 kelimesi َمْرَحًبا ma¡nâsınadır, gûyâ kiاهللُ
 ;lafzının mevzi¡ine vaz¡ olunmuştur َتْرِحيًبا
 .kavli dahi böylecedir [meshelen] َمْسَهالً
Pes ikinci kelâmlar du¡â™iyye olur.

ِطيُج َأ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ter√îb] اَءتَّ
de) Bolaltmak, tevsî¡ ma¡nâsınadır. Ve 
bolluğa yâ bol mekâna da¡vet eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْحِب َبِبِهِإَذا َدَعاُهِإَلى الرَّ َرحَّ
َطَبُة ََّ  fetehâtla ve √â’nın) [er-ra√abet] اَء
sükûnuyla lügattir) Bir mekânın fezâ ve 
meydânına denir, avlu ve sâhası gibi ki 
açık ve arsası vüs¡atli yeri olacaktır, َرَحَبُة 
اِر ve [ra√abetu’l-mescid] اْلَمْسِجِد الدَّ  َرَحَبُة 
[ra√abetu’d-dâr] avlularıdır. Ve

َواِدي اءأ  Çayın ve [ra√abetu’l-vâdî] َرَطَبُة 
derenin suları aktığı akıntı yerleridir ki 
iki taraflı bayırlardan gelen sular oraya 
cereyân edip ve oradan akıp gider.

اِم َُ اءثُّ  O nebâtın [ra√abetu’&-&umâm] َرَطَبُة 
oyumuna ıtlâk olunur ki külliyyetli bittiği 

mühmelenin sükûnuyla) Hu≠eyl kabîlesi 
yurdunda bir mevzi¡dir.

َطاُب َُّ -veznin [πurâb] ُغَراٌب) [er-Ru√âb] اَء
de) ◊avrân’da bir mevzi¡dir. Ve

ٌج ve (râ’nın zammıyla) [ru√b] ُرطأ

-veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [re√âbet] َرَطاَبٌة
de) Masdarlardır, vâsi¡ olmak ma¡nâsına; 
yukâlu: َرُحَب اْلَمَكاُن َوَرِحَب ُرْحًباَوَرَحاَبًة ِمَن اْلَباِب 
اِبِع ِإَذا اتََّسَع  Bâbların tertîbi neşr-i اْلَخاِمِس َوالرَّ
müşevveş üzeredir. Ve َرَحاَبٌة [re√âbet] fi¡li 
müte¡addî olur şüzûz üzere, zîrâ bâb-ı 
hâmisten müte¡addî vârid olmaz, lâkin 
Ebû ¡Alî el-Fârisî Hu≠eyl kabîlesinden 
mâdde-i mezbûrenin ta¡diyesini nakl ey-
lemiştir. Ve minhu: َقَتَل ا  َلمَّ َسيَّاٍر  ْبَن  َنْصَر   أَنَّ 
ُخوُل َرُحَبُكُمالدُّ ِلَقْوِمِه  َقاَل  اَْلِكْرَماِنيََّوَصَلَبُه  ْبَنَعِلّيٍ   ُجَدْيَع 
 Pes bu takrîre göre Hu≠eyl ِفي َطاَعِتِه أَْيَوِسَعُكْم
lügatinde muttaride olur ve sâ™ire göre 
mürâdifi olan “وسع” mâddesine mahmûl 
ve makîs olur. Ve Mi§bâ√’ın beyânına 
göre bâ™ harfiyle müte¡addî olup ba¡dehu 
kesret-i isti¡mâlinden bâ’yı iskât ile telaf-
fuz eylediler.

ُج طأ ََّ  râ’nın fethi ve √â’nın) [er-ra√b] اَء
sükûnuyla ki َشْكٌس [şeks] veznindedir ve

ِطيُج ََّ ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [er-ra√îb] اَء

َطاُب َُّ -veznin [ucâb¡] ُعَجاٌب) [er-ru√âb] اَء
de) Bol ve vâsi¡ şey™e denir; yukâlu: َمَكاٌن 
 ِإْمَرأَةٌ ُرَحاٌب :ve yukâlu َرْحٌبَوَرِحيٌبَوُرَحاٌب أَْي َواِسٌع
أَْي َواِسعٌة َيْعِني اْلَفْرِج
 Ekûl (vezninde [emîr] أَِميٌر) [ra√îb] َرِطيٌج
ve pür-hâr kimseye ıtlâk olunur, rahîbü’l-
cevf olmak mülâhazasıyla.

َطاُب رأ ِ -veznin [ikrâm] ِإْكَراٌم) [el-ir√âb] اَإلأ
de) Lâzım ve müte¡addî olur, bol olmak 
ve bolaltmak ma¡nâlarına; yukâlu: أَْرَحَب 
َعُه :ve yukâlu اْلَمَكاُن ِإَذا اتََّسَع  ve أَْرَحبُه أَْي وسَّ
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olan Ra√be b. Mâlik b. ‰av… ismiy-
le müsemmâdır. Ve Dimaş… kazâsında 
bir karye ve Dimaş…’ta bir mahalle ve 
Kûfe’de bir mahalle ve Baπdâd kazâsında 
bir mevzi¡ ismleridir. Ve ‰ayyi™ ve 
±ubyân kabîleleri meyânında ¿elebût 
nâm mahalde bir deredir. Ve bâdiyede 
bir mevzi¡dir. Ve Yemâme kazâsında bir 
karye ve bir sahrâ™ adıdır ki kurâ-yı kesîre 
ve miyâh-ı vefîreyi müştemildir. Ve َرْحَبٌة 
[Ra√bet]in nisbetinde ٌَّرَحِبي [Ra√abiyy] de-
nir, fethateynle.

َبَة  Yemen’de ◊imyer [Benû Ra√bet] َبنُو َرطأ
kabîlesinden bir batndır.

-veznin [umâmet…] ُقَماَمٌة) [Ru√âbet] ُرَطاَبُة
de) Medîne’de bir mevzi¡dir.

 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [Ri√âb] ِرَطاٌب
Îrân’da Â≠erbaycân eyâletinin ve Der-
bend nâm şehr kazâsının ve Ermîniyye 
vilâyetinin ekser yerlerine şâmil bir 
nâhiye adıdır.

َرَطجب  (fethateynle) [Benû Ra√ab] َبنُو 
Yemen’de Hemdân kabîlesinden bir 
batndır.

َطُج  (vezninde [aπreb] أَْغَرُب) [Er√ab] أَرأ
¡Arabdan bir kabîledir; ¡alâ-kavlin bir yağ-
mur ismidir yâhûd bir mekân adıdır. َنَجاِئُب 
 ale’l-i«tilâf¡ [necâ™ib Er√abiyyât] أَْرَحِبيَّاٌت
ona mensûblardır. َنَجاِئُب [necâ™ib] kerîme 
olan develere denir.

اءتُُّبوِم  tâ-yı) [re√â™ibu’t-tu«ûm] َرَطاِئُج 
fevkiyye-i mazmûme ve «â-yı mu¡ceme 
ile) Aktâr-ı arzın nevâhî-i vesî¡a ve 
cevânib-i fesîhasına ıtlâk olunur ki her 
memlekete mahsûs تُُخوٌم [tu«ûm] ve aktâr 
onları müştemildir. Burada َرَحاِئُب [ra√â™ib] 
 [tu«ûm] تُُخوٌم in cem¡idir. Ve[ra√îbet] َرِحيَبٌة
dahi cem¡dir, sınırlara ve katarlara denir. 

mahaldir. Ve ثَُماٌم [&umâm] ُغَراٌب [πurâb] 
vezninde bir nebât-ı ma¡rûftur. Ve

 ,Üzüm serecek yere denir [ra√abet] َرَطَبٌة
niteki hurmâ serecek yere َجِريٌن [cerîn] der-
ler. Ve vüs¡atli çemen-zâr olan yere derler 
ki âyende ve revendenin ihtiyâr-ı nüzûl-
gâhları ola. Cem¡i ِرَحاٌب [ri√âb] gelir râ’nın 
kesriyle ve َرَحٌب [ra√ab] gelir fethateynle 
ki cem¡-i cinstir ve َرَحَباٌت [ra√abât] gelir 
fetehâtla ve hâ’ların sükûnuyla da lügattir.

َبى طأ َُّ  (vezninde [ublâ√] ُحْبَلى) [er-ru√bâ] اَء
Göğüste olan kaburgaların kürek gibi 
ziyâdesiyle ¡arîz olanına denir. Ve bir 
gûne dâg ve damga ismidir ki devenin yan 
tarafına basılır.

ْحَباِن  râ’nın zammı ve √â’nın) [er-ru√bân] اَلرُّ
sükûnuyla ki tesniye bünyesiyledir) Bede-
nin iki tarafında koltuklara mülâsık iki ka-
burgadır ki bi’l-cümle kaburgaların üstün-
de olurlar; ¡alâ-kavlin dirseklerin merci¡ 
ve medhalleri olan oynak yerlerine denir 
ki kollar büküldükten sonra açıldıkta o 
oynağa rücû¡ ederler. Ve ¡inde’l-ba¡z yü-
reğin iki taraflı oynayıp dokunduğu yer-
lerden ¡ibârettir.

َبُة طأ َُّ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [er-Ru√bet] اَء
Ece™ nâm cebelde bir su adıdır. Ve arz-ı 
Mekke’de ±î ±erevân nâm mahalde bir 
kuyu adıdır. Ve Hu≠eyl kabîlesi bilâdında 
Şemen§îr nâm cebele mülâsık derede bir 
kuyu adıdır. Ve ¡Irâ…’ta ¢âdisiyye karşı-
sında bir karyedir. Ve Yemen’de şehr-i 
~an¡â kurbünde bir deredir. Ve Medîne 
ile Şâm arasında Vâdi’l-¢urâ kurbünde 
bir nâhiyedir. Ve Lecât nâhiyesinde bir 
mevzi¡dir.

َبُة طأ ََّ -veznin [a√bet…] َقْحَبٌة) [er-Ra√bet] اَء
de) Furât üzerinde bir belde adıdır. Bânîsi 
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Şâmî ve ¡Irâ…î ve ◊icâzî ıstılâhlarında ِرْطٌل 
[ri†l] mütehâliftir. Ve َوْيَبٌة [veybet] yirmi 
iki ٌُّمد [mudd] olan mikdârdan ¡ibârettir. 
İntehâ. Ve

َدبد رأ ٌِ  [irdebb] Su yoluna döşedikleri künk-
lere denir.

َدبَُّة رأ ِ -Tuğla ile ya (hâ’yla) [el-irdebbet] اَإلأ
pılmış büyük ve vâsi¡ kârîze denir; yukâlu: 
اْلَخَزِف ِمَن  اْلَواِسَعَة  اْلَبالُوَعَة  أَِي  ْاِلْرَدبََّة  َم   Ve iri َرمَّ
tuğlaya ve kiremide denir.

دُُّب ََ ٌل) [et-tereddub] اَءتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir kimseyi esirgeyip rahm ve 
lutf ve nüvâzişle mu¡âmele eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبُه ِإَذا َرِئَمُه َوَتَلطََّفُه َتَردَّ

]ر ز ب[
ُب زأ ََّ  râ’nın fethi ve zâ-yı) [er-rezb] اَء
mu¡cemenin sükûnuyla) Bir yere yâ bir 
kimseye yâ bir ¡amele ayrılmamak vech 
üzere mülâzemet ve müdâvemet eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِل  َرَزَبُه َرْزًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
ِإَذا َلِزَمُه َفَلْم َيْبَرْح

َزبُّ رأ ِ  hemzenin kesriyle) [el-irzebb] اَإلأ

 vezninde) Bodur kimseye [irşebb…] ِقْرَشبٌّ
denir. Ve kebîrü’l-cüsse kimseye denir. 
Ve kalın ve yumru gövdeli dızman kim-
seye denir. Ve ¡avretin fercine; ¡alâ-kavlin 
yumru ve iri olanına denir.

َزاُب َأ
ُِ  [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mirzâb] اَءأ

vezninde) Oluğa denir, ِميَزاٌب [mîzâb] 
ma¡nâsına; yukâlu: اْلِميَزاُب أَِي  اْلِمْرَزاُب   َساَل 
Şârihin beyânına göre lüzûm ma¡nâsınadır. 
Ve büyük gemiye denir, kalyon gibi; ¡alâ-
kavlin çektiri ve fırkata gibi uzun gemiye 
denir; yukâlu: اْلَعِظيَمَة ِفيَنَة  السَّ أَِي  اْلِمْرَزاَب   َرِكَب 
أَِو الطَِّويَلَة
َزبَُّة ve [el-irzebbet] اَإِلرأ

َزبَُّة َأ
ُِ  hemzenin ve) [el-mirzebbet] اَءأ

 اَلتُُّخوُم kavli [ra√â™ibu’t-tu«ûm] َرَحاِئُب التُُّخوِم
َحاِئُب  َسَعُة أَْقَطاِر sebkindedir. Ve mü™ellifin الرَّ
.te™vîlindedir اَلَْقَطاُر اْلَواِسَعُة kavli ْالَْرِض

ٌج ve (râ’nın fethiyle) [Ra√b] َرطأ

ٌج طَّ ََ -vez [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [Mura√√ab] ُم
ninde) ve

َطٌج َأ  (vezninde [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [Mer√ab] َم
Esâmî-i ricâldendir. Ve

َطٌج َأ -vez [ma…¡ad] َمْقَعٌد ki) [Mer√ab] َم
nindedir) ¡Abdullâh b. ¡Abdul√anefî nâm 
kimsenin feresi ismidir. Ve Câhiliyyet’te 
◊a∂ramevt şehrinde bir sanem adıdır.

َطجب َأ  Sanem-i mezbûrun [û Mer√ab±] ُذو َم
hâdimi olan Rebî¡a b. Ma¡dîkereb’in 
lakabıdır.

]ر د ب[
ُب دأ ََّ  râ’nın fethi ve dâl’ın) [er-redb] اَء
sükûnuyla) Ötesi çıkmaz dipsiz sokağa 
ve yola denir, َطِريٌق َغْيُر َناِفَذٍة ma¡nâsına, َطِريُق 
.ma¡nâsına َكِذٍب َوِحيَلٍة

َدبُّ رأ ِ  hemzenin kesriyle) [el-irdebb] اَإلأ

 vezninde) Mı§ır vilâyetine [irşebb…] ِقْرَشبٌّ
mahsûs bir nev¡ büyük ölçek ismidir. 
Hâlen hemzenin fethiyle ٌّأَْرَدب dedikleri-
dir. Ba¡zılar dediler ki yirmi dört َصاٌع [§â¡] 
mikdârı nesne ve ¡alâ-kavlin altı َوْيَبٌة [vey-
bet] istî¡âb eden ölçeğe denir.

Mü™ellife göre َصاٌع [§â¡], dört ٌُّمد [mudd] 
olacaktır. Ve her ٌُّمد [mudd] bir ِرْطٌل [ri†l] 
ile bir ِرْطٌل [ri†l]in sülsüdür. Ve ِرْطٌل [ri†l] 
on iki okkadır. Ve her okka kırk ِدْرَهٌم [dir-
hem]dir. Ve Zema«şerî’ye göre َصاٌع [§â¡] 
dört ٌَّمن [menn] mikdârı nesne alan ölçektir. 
Ve ٌَّمن [menn] bir َبْطَماٌن [ba†mân]dır ki iki 
 takrîben [ri†l] ِرْطٌل mikdârıdır. Ve [ri†l] ِرْطٌل
otuz tahkîkan yirmi sekiz buçuk ِدْرَهٌم [dir-
hem] ve nısf-ı sübu¡ ِدْرَهٌم [dirhem]dir. Ve 
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ninde) Bir nesne suyun dibine çökmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَماِء ِفي  ْيُء  الشَّ  َرَسَب 
ِل َواْلَخاِمِس ِإَذا َذَهَب ُسْفالً َوَرُسَب ُرُسوًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
ُاوُب ََّ -veznin [abûr§] َصُبوٌر) [er-resûb] اَء
de)Âlet-i tenâsülün başına ıtlâk olunur, 
 ma¡nâsına, hîn-i cimâ¡da [kemeret] َكَمَرةٌ
batıp gittiği için. Ve kılıca ıtlâk olunur, 
darîbede gâ™ib ve gâ™ir olduğu için. Ve 
hâssaten Resûl-i ekrem sallallâhu ¡aley-
hi ve sellem hazretlerinin bir kılıçları 
ismidir; ¡alâ-kavlin seyf-i mezbûr Bil…
îs cenâblarının Suleymân Nebî ¡aleyhi’s-
selâm hazretlerine ihdâ eyledikleri süyûf-ı 
seb¡anın birisidir. Ve

-âri& b. Ebî Şimr el◊ [Resûb] َرُاوٌب
∏assânî nâm emîrin kılıcı adıdır. Ve

 Halîm ve nerm-hû ve [resûb] َرُاوٌب
mülâyim-meşreb adama ıtlâk olunur.

َاُج ََّ ve (fethateynle) [er-reseb] اَء

َاُج َُّ  (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [er-ruseb] اَء
ve

َاُج َأ
ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mirseb] اَءأ

de) Bunlar da kılıca ıtlâk olunur.

اِاُج ََّ  dan ism-i[rusûb] ُرُسوٌب [er-râsib] اَء
fâ¡ildir, dibe çöküp giden şey™e denir. 
Hafî olmaya ki sulu nesne içre mütemey-
yiz olup yüzünde yâ dibinde yâ ortasında 
görünen cüz™-i galîz eğer yüzünde olursa 
 ُمَعلٌَّق ve eğer ortasında olursa [âfî†] َطاِفي
[mu¡alla…] ve eğer dibinde olursa َراِسٌب 
[râsib] denir. Ve

 Halîm ve mülâyim-meşreb [râsib] َراِاٌج
adama ıtlâk olunur. Ve sâbit ve râsih 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur, gûyâ ki yerin-
den kımıldamayıp gittikçe yere batıp gi-
der; yukâlu: َجَبٌل َراِسٌب أَْي َراِسٌخ
Bir cemâ¡attir. Ve [Benû Râsib] َبنُو َراِاجب

mîm’in kesriyle ve bâ’ların teşdîdiyle; 
¡alâ-kavlin yalnız ِإْرَزبٌَّة [irzebbet] teşdîd 
iledir) Demir çomağa denir; yukâlu: َضَرَبُه 
ْرَزبَِّة َواْلِمْرَزبَِّة أَِي اْلُعَصيَِّة ِمْن َحِديٍد ِباْلِ
َزَبُة َأ َُ  [mer√alet] َمْرَحَلٌة) [el-merzebet] اَءأ
vezninde) Ehl-i Fürs’ün ya¡nî ¡Acem 
tâ™ifesinin re™îs ve ser-kâr olmasıdır ki 
merz-bân lafzından tasarrufla masdar kı-
lınmıştır; niteki ِدْهَقاٌن [dih…ân]dan َدْهَقَنٌة 
[deh…anet] masdar i¡tibâr olunmuştur; 
yukâlu: ُفالٌَن َعَلى َمْرَزَبِة َكَذا َوَلُه َمْرَزَبُة َكَذا َكَما يَُقاُل 
َلُه َدْهَقَنُة َكَذا
ُزَباُن َأ َُ  mîm’in fethi ve) [el-merzubân] اَءأ
zâ’nın zammıyla) ¡Acem tâ™ifesinin re™îs 
ve ser-gerdelerine denir. Cem¡i َمَراِزَبٌة 
[merâzibet] gelir, َهَياِطَلٌة [heyâ†ilet] gibi; 
yukâlu: ُهَو َمْرُزَبانُُهْم أَْي َرِئيُسُهْم
Ma¡lûm ola ki mü™ellifin ehl-i Fürs’ten 
murâdı Fürs-i kadîm ehlidir ki 
Mecûsîlerdir. Ve işbu َمْرُزَباٌن [merzubân] 
kelimesi lafz-ı Fârisîdir merz ile bân’dan 
mürekkebdir. “Merz”, Fârisîde serhad 
ve sınıra denir ve “bân”, gözetici, hâfız 
ma¡nâsına olmakla َمْرُزَباٌن [merzubân] ser-
had muhâfızı ve serhad beyi demek olur, 
ba¡dehu mutlakan re™îs ve ser-gerdede 
isti¡mâl olunmuştur ve ¡Arablar dahi ahz 
edip ِدْهَقاٌن [dih…ân] ve ٌَدْهَقَنة [deh…anet] gibi 
tasarruf eylediler.

ُة ُزَباِنيَّ َأ َُ  Baπdâd [el-Merzubâniyyet] اَءأ
kazâsında bir karye adıdır. 

أأَرِة َّْ اء ُزَباُن  َأ  Arslana [merzubânu’z-ze™ret] َم
ıtlâk olunur, bük bekçisi olduğu için.

ُزَباِن َأ َُ اءأ  Şehr-i [re™su’l-merzubân] َرأأُس 
Şi√r kurbünde bir mevzi¡dir.

]ر س ب[
ُاوُب َُّ -vez [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [er-rusûb] اَء
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içilir ve hâlen nargile dahi ederler.

اِشُج ََ َُ -vez [merâtib] َمَراِتُب) [el-merâşib] اَءأ
ninde) Köpeklerin ağızlarını sıvadıkları 
çamurlara denir. Mü™ellif müfredini beyân 
eylememiştir.

]ر ص ب[
َأُج ََّ -râ’nın ve §âd’ın fethiy) [er-ra§ab] اَء
le) Orta parmakla şehâdet parmağının dip-
ten olan aralığına denir.

]ر ض ب[
ُج ضأ ََّ  râ’nın fethi ve ∂âd-ı) [er-ra∂b] اَء
mu¡cemenin sükûnuyla) Ağız yarını emip 
sormak ma¡nâsınadır, gerek kendi ağı-
zının yarını içine çekip sorsun ve gerek 
mahbûbenin yarını emsin ki âb-dâr emrûd 
gibi sorulup emilir; yukâlu: ُجُل ِريَق  َرَضَب الرَّ
َرَشَفُه ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َرْضًبا   Ve yağmur اْلَمْرأَِة 
şiddet ve vefretle dökülmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَهَطَل َسحَّ  ِإَذا  اْلَمَطُر   Ve koyun َرَضَب 
yatağına girip yatmak, ُربُوٌض [rubû∂] 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اُة أَْي َرَبَضْت َرَضَبِت الشَّ
ُج ضُّ ََ ٌل) [et-tera∂∂ub] اَءتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bu dahi ağız yarını emip sormak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َب ِريَق اْلَمْرأَِة ِبَمْعَنى  َتَرضَّ
َرَضَبُه
َضاُب َُّ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [er-ru∂âb] اَء
Sorulan yâhûd sorulmak şânından olan 
ağız yarına denir; ¡alâ-kavlin ağız yarının 
ağız içre olan pârelerine denir. Ve bu بَُساٌق 
[busâ…]ın gayrıdır; yukâlu: َرَشَف ُرَضاَبَها َوُهَو 
يِق ِفي اْلَفِم يُق اْلَمْرُشوُف أَْو ِقَطُع الّرِ Ve الّرِ

 Kuru misk ufantılarına [ru∂âb] ُرَضاٌب
denir. Ve kar ve şeker ve dolu parçala-
rına denir. Ve اْلَعَسِل  [lu¡âbu’l-¡asel] لَُعاُب 
ma¡nâsınadır ki bal yüzünde hâdis olan 
köpük tarzında nesnedir. Ve çiğ ve şeb-
nem dedikleri rutûbetin şecer üzere düşen 

 .Bir arz-ı mahsûsa ismidir [Râsib] َراِاٌج

Mütercim der ki letâyiften olmak üze-
re ¡Arabın Na§reddîn Hoca’sı olan 
Cu√â nâm kimse bir gün giderken bir 
cem¡iyyete müsâdif oldu ki miyânlarında 
mübâhase-gûne kîl u kâl cereyân eder. Se-
bebini istifsâr eyledikte işbu şahs-ı müşâr 
Benû Râsîb cemâ¡atinden mi yoksa Benû 
‰ufâve’den midir iştibâhımız olmakla 
temyîzi zımnında kur¡a-endâz-ı makâl 
olmaktayız dediler. Cu√â dedi ki onun 
vech-i esheli vardır. Bu şahsı deryâya ilkâ 
edelim. Eğer dibine çöküp gider ise Benû 
Râsib’dendir ve eğer yüzüne çıkarsa Benû 
‰ufâve’dendir diye ta¡lîm-i tarîk eylediği 
bâ¡is-i hande-i cemâ¡at olmuştur. İntehâ.

َااُب رأ ِ -Aç (hemzenin kesriyle) [el-irsâb] اَإلأ
lığın şiddetinden göz içine batıp gitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َذَهَبْت ِإَذا  اْلَقْوُم   أَْرَسَب 
أَْعُينُُهْم ِفي ُرُؤوِسِهْم ُجوًعا
َاُج وأ ََّ -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [er-revseb] اَء
de) Âfet ve dâhiyeye ıtlâk olunur.

اِاُج ََ َُ -vez [merâtib] َمَراِتُب) [el-merâsib] اَءأ
ninde) أََواِسي [evâsî] ma¡nâsınadır ki metîn 
ve muhkem ustuvâne ve sütûnlara ıtlâk 
olunur; yukâlu: ِبَناٌء َلُه اْلَمَراِسُب أَِي ْالََواِسي Ve 
 أََواِسي in ve[merseb] َمْرَسٌب [merâsib] َمَراِسُب
[evâsî] آِسَيٌة [âsiyet]in cem¡leridir.

]ر س ت ب[

َتِبيُّ اأ َُّ ) [er-Rustebî] اَء -vez [rustemî] ُرْسَتِميٌّ
ninde) Muhaddisînden Ebû Şu¡ayb ~âli√ 
b. Ziyâd er-Rustebî’dir. Lâkin mü™ellif, 
nisbetini beyândan sükût eylemiştir.

]ر ش ب[
َبُة شأ َُّ  râ’nın zammı ve şîn-i) [er-ruşbet] اَء
mu¡cemenin sükûnuyla) İçi boş hindistân 
cevzine denir ki onunla kabak gibi su alıp 
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nesneye denir. Ve ter ü tâze ve mülâyim 
şey™e denir. Ve tâze hurmâya denir; 
yukâlu: َتْمٌر َرِطيٌب أَْي ُمْرِطٌب
طأُج َُّ ve (râ’nın zammıyla) [er-ru†b] اَء

طُُج َُّ  Tâze ve (zammeteynle) [er-ru†ub] اَء
yeşil çayırlığa ve çemen-zâra ve sebzevât 
bostânına denir. Ve tâze ve yeşil şecere 
denir; ¡alâ-kavlin tâze ve yeşil çayır ve çe-
men bölüğüne denir.

ِطَبُة َأ ُُ  [mu√sinet] ُمْحِسَنٌة) [el-mur†ibet] اَءأ
vezninde) Tâze ve yeşil çayırlık yere de-
nir; yukâlu: طُِب أَْرٌض ُمْرِطَبٌة أَْي َكِثيَرُة الرُّ
َطُج َُّ  (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [er-ru†ab] اَء
Nuzc bulmuş tâze hurmâya denir. Müf-
redi ُرَطَبٌة [ru†abet] hâ’yla; cem¡i أَْرَطاٌب 
[er†âb] gelir; yukâlu: َوُرَطَبُتُه النَّْخِل  ُرَطُب   َكثَُر 
اْلُبْسِر َنِضيُج  َوُهَو   ¡Ve tâze hurmâ bey َوأََرَطابُُه 
edene ٌُّرَطِبي [ru†abiyy] denir, A√med b. 
Selâme er-Ru†abî kibâr-ı Şâfî¡iyye’den 
fakîh-i meşhûrdur. Ve hafîdi ¢â∂î Ebû 
İs√â… İbrâhîm b. ¡Abdullâh b. A√med ve 
birâderzâdesi Mu√ammed b. ¡Ubeydullâh 
er-Ru†abî muhaddisîndendir, Ebu’l-
¢âsım b. el-Busrî râvîsidir.

ِطيُج َأ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [er-ter†îb] اَءتَّ
de) Hurmâ koruğu kemâlini bulup ُرَطٌب 
[ru†ab] olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َرطََّب 
ُرَطًبا َصاَر  ِإَذا  َتْرِطيًبا   Ve bir kimseye tâze اْلُبْسُر 
hurmâ yedirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َطَب الرُّ أَْطَعَمُهُم  ِإَذا  اْلَقْوَم   Ve bir nesneyi َرطََّب 
ıslatıp yaşartmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُه َرطََّب الثَّْوَب ِإَذا َبلَّ
َطاٌب رأ ٌِ  [ir†âb] (hemzenin kesriyle) Hurmâ 
koruğunun rutab olması zamânı gelip 
çatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: النَّْخُل  أَْرَطَب 
ُرَطِبِه أََواُن  َحاَن   Ve bir kimsenin hurmâsı ِإَذا 
kemâlini bulup rutab olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َنْخُلُهْم َرطَُب  ِإَذا  اْلَقْوُم   Ve bir أَْرَطَب 

pârelerine denir ki bölük bölük düştükte 
her bölüğü olacaktır.

اِضُج ََّ  ağacından [sidr] ِسْدٌر [er-râ∂ib] اَء
ki ¡Arabistân kirazı ta¡bîr olunur, bir 
nev¡ ismidir, Trabzon hurmâsı dedikleri 
dahi o nev¡dendir. Vâhidi َراِضَبٌة [râ∂ibet] 
ve َرَضَبٌة [ra∂abet]tir fetehâtla, lâkin َرَضَبٌة 
[ra∂abet] َراِضٌب [râ∂ib]in müfredi olmak 
nâ-mülâyimdir, zâhiren ¡ale’l-¡aks olmak-
tır, burada hadşe vardır. Ve َراِضٌب [râ∂ib] 
şiddet ve vefretle yağan yağmura denir; 
yukâlu: ٌَّمَطٌر َراِضٌب أَْي َسح
اِضيُج ََ َُ -mîm’in fethiy) [el-merâ∂îb] اَءأ
le) Mahbûb ve mahbûbelerin şîrîn ve 
şekkerîn olan ağızı yarlarına denir, 
َعْذَبٌة  ma¡nâsına ki emilip sorulmak أَْرَياٌق 
şânlarındandır.

]ر ط ب[
طأُج ََّ  râ’nın fethi ve †â’nın) [er-ra†b] اَء
sükûnuyla) Yaş ma¡nâsınadır ki kuru 
mukâbilidir; yukâlu: َياِبٍس ِضدُّ  أَْي  َرْطٌب   َشْيٌء 
Ve ter ü tâze ve mülâyim nesneye ıtlâk 
olunur; yukâlu: ُغْصٌن َرْطٌب َوِريٌش َرْطٌب أَْي َناِعٌم 
ve yukâlu: َساِء النِّ ِليُن  ِفيِه  أَْي  َرْطٌب   Ya¡nî ُغالٌَم 
“Mahbûbelerin pâlûze tenleri gibi ter ü 
nerm ve nâzük bedenli mahbûb oğlandır.”

طُوَبُة َُّ ve (râ’nın zammıyla) [er-ru†ûbet] اَء

َطاَبُة ََّ -veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [er-ra†âbet] اَء
de) Yaş olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َرطَُب 
اِبِع ْيُء َوَرِطَب ُرطُوَبًة َوَرَطاَبًة ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس َوالرَّ  الشَّ
Ve ِإَذا َنِدَى َوُهَو ِخالَُف اْلَياِبِس

 [ru†ab] ُرَطٌب Ağaçta hurmâ [ra†âbet] َرَطاَبٌة
olmak ma¡nâsınadır, ke-mâ se-yuzkeru; 
yukâlu: ِل ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َرَطاَبًة  َوَرطَُب  اْلُبْسُر   َرَطَب 
َطُب Burada َواْلَخاِمِس ِإَذا َصاَر ُرَطًبا -nüs َرَطَب الرُّ
halarını şârih taglît eylemiştir.

ِطيُج ََّ  Yaş (vezninde [emîr] أَِميٌر) [er-ra†îb] اَء



َبُة طأ ََّ 424اَء BÂBU’L-BÂ™

Ba§â™ir’de beyânına göre ُرْعٌب [ru¡b] 
derûn-ı insânî imtilâ-i havf u feza¡dan nâşî 
¡amel ve hareket ve ikdâmdan munka-
tı¡ olmak hâletine mevzû¡dur. Pes imtilâ™ 
ma¡nâsını mülâhaza ile ُرْعٌب [ru¡b] râ’nın 
fethi ve zammıyla doldurmak ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur, tekûlu: أَْي اْلَحْوَض   َرَعْبُت 
 ¡Ve inkıtâ¡ ma¡nâsı tasavvur ile kat َمَلْتُُه
ma¡nâsına ahz ve isti¡mâl olunur, tekûlu: 
َناَم أَْي َقَطْعُتُه İntehâ. Ve َرَعْبُت السَّ

ٌج  (râ’nın zammı ve fethiyle) [ru¡b] ُرعأ
Korkutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَعَبُه ُرْعًبا 
َفُه Ve ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َخوَّ

ٌج  Korkmak (râ’nın zammıyla) [ru¡b] ُرعأ
ma¡nâsına gelir; yukâlu: ِإَذا ُرْعًبا  ُجُل  الرَّ  َرَعَب 
Ve َفِزَع

ٌج  Okun temren girecek yerine [ru¡b] ُرعأ
denir, ُرْعٌظ [ru¡@] ma¡nâsına. Cem¡i ِرَعَبٌة 
[ri¡abet] ٌِقَرَدة […iredet] gibi. Ve

ٌج  Doldurmak (râ’nın fethiyle) [ra¡b] َرعأ
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َرَعَب 
َمَلَُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َرْعًبا  -Ve güver اْلَحْوَض 
cin bülend âvâz ile nagme ve tatrîb ede-
rek ötmek ma¡nâsınadır. Gûyâ ki o şedîd 
âvâza ve âhenkle sâ™ir güvercinleri korku-
tur yâhûd mecârî-i savtını o hengâme ile 
doldurur; yukâlu: َرَعَبْت اْلَحَماَمُة ِإَذا َرَفَعْت َهِديَلَها 
ْتُه  :Ve kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu َوَشدَّ
َناَم َوَغْيَرُه ِإَذا َقَطَعُه Ve َرَعَب السَّ

ٌج  Sihr ve büyü ve sîmyâya [ra¡b] َرعأ
müte¡allik rukye ve efsûna ıtlâk olunur 
ki gözü doldurup kalbi َمْرُعوٌب [mer¡ûb] 
eder, vasf-bi’l-masdardır. Ve va¡îd 
ma¡nâsınadır ki bir emr-i muzırr u kabîh 
îsâlini va¡d ile tahvîf eylemek hâletinden 
¡ibârettir. Ve ¡Arabların tescî¡ ve takfiye 
ile îrâd eyledikleri kelâma ıtlâk olunur. 
Bundan murâd selefte kehene-i ¡Arabın 

nesneyi ıslatıp yaşartmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه أَْرَطَب الثَّْوَب ِإَذا َبلَّ
َبُة طأ ََّ ) [er-ra†bet] اَء  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ
Yonca ta¡bîr olunan nebâta denir, ِفْصِفَصٌة 
[fi§fi§at] gibi. Cem¡i ِرَطاٌب [ritâb] gelir 
râ’nın kesriyle.

َبٌة  Nerm-ten ter ü tâze nâzenîn [ra†bet] َرطأ
mahbûbeye denir; yukâlu: أَْي َرْطَبٌة   َجاِرَيٌة 
َرْخَصٌة
طأُج ََّ  râ’nın fethi ve †â’nın) [er-ra†b] اَء
sükûnuyla) ve

طُوُب َُّ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [er-ru†ûb] اَء
Davara yonca yedirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َرْطَبًة َعَلَفَها  ِإَذا  َوُرطُوًبا  َرْطًبا  ابََّة  الدَّ  َرَطَب 
Ve bir kimseye tâze hurmâ yedirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْطَعَمُهُم ِإَذا  اْلَقْوَم   َرَطَب 
َطَب الرُّ
َطُج ََّ  Lisâna savâb (fethateynle) [er-ra†ab] اَء
ve hatâ ne gelirse söylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا َتَكلََّم ُجُل َرَطًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َرِطَب الرَّ
َواِب َواْلَخَطِإ ِبَما ِعْنَدُه ِمَن الصَّ
 َقَطاِم harf-i nidâ ile) [yâ ra†âbi] َياَرَطاِب
[…a†âmi] vezninde ki kesr üzere mebnîdir) 
Nisvâna mahsûs kelime-i sebb ü 
düşnâmdır, dâ™imâ martûbu’l-ferc olmak 
hasebiyle zinâ ve fücûrundan kinâyedir.

طُوُب َأ َُ -Rutûbetli kişiye de [el-mer†ûb] اَءأ
nir, gerek hissî ve gerek ma¡nevî olsun.

َطَبُة َأ َُ -vez [mer√alet] َمْرَحَلٌة) [el-mer†abet] اَءأ
ninde) Suyu şûr kuyular aralığında suyu 
tatlı olan kuyuya ve eşmeye denir; yukâlu: 
َرِكيٌَّة َمْرَطَبٌة أَْي َعْذَبٌة َبْيَن أَْمالٍَح

]ر ع ب[
ُج عأ َُّ  râ’nın zammı ve ¡ayn’ın) [er-ru¡b] اَء
sükûnuyla) İsmdir, korkuya denir ki 
derûna ¡ârız olur, َفَزٌع [feza¡] ma¡nâsına. 
Ve zammeteynle lügattir. Mü™ellifin 
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len hörgüç makûlesi nesneden bir pâreye 
denir. Cem¡i ِتْرِعيٌب [tir¡îb]dir; ba¡zı nüsha-
da َتَراِعيُب [terâ¡îb] mersûmdur.

ُبوَبُة عأ َُّ  (râ’nın zammıyla) [er-ru¡bûbet] اَء
 ,ma¡nâsınadır. Ve etine dolu [tir¡îbet] ِتْرِعيَبٌة
bâlâ-bülend, endâmlı mahbûbeye denir; 
¡alâ-kavlin tâze ve hûb-çehre ve sîm-ten 
ve şîrîn ve nâzenîn olanına yâhûd pâlûze 
gibi nerm-ten mahbûbeye denir. Ve pek 
cünbüşlü tayyâşe ve sebük-pâ nâkaye de-
nir. Ve hurmâ çiçeğinin dibine denir. 

ُبوُب عأ َُّ -bu dahi râ’nın zam) [er-ru¡bûb] اَء
mıyla) ve

ِبيُج عأ َِّ  ُرْعُبوَبٌة (râ’nın kesriyle) [er-ri¡bîb] اَء
[ru¡bûbet] ma¡nâsınadır ki ¡ale’l-ihtilâf 
vasf-ı mezkûr üzere olan mahbûbeye de-
nir; yukâlu: أَْي َوِرْعِبيٌب  َوُرْعُبوٌب  ُرْعُبوَبٌة   َجاِرَيٌة 
ةٌ أَْو َبْيَضاُء َحَسَنٌة َرْطَبٌة ُحْلَوةٌ أَْو َناِعَمٌة Ve َشْطَبٌة َتارَّ

ُبوٌب  Za¡îf ve cebân kimseye [ru¡bûb] ُرعأ
denir.

اِعُج ََّ ve [er-râ¡ib] اَء

اُب عَّ ََّ اٌد) [er-ra¡¡âb] اَء -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) َرْعٌب [ra¡b]-ı merkûmdan ism-i fâ¡ildir, 
efsûn-kâra denir ki göz bayıcı ta¡bîr olu-
nur. Ve va¡îd ile halkı tahvîf eden kimseye 
denir. Ve tescî¡ ve takfiye ile kelâm tekel-
lüm eden kâhine denir. Ve 

ٌة Bir arz-ı mahsûstur ki [Râ¡ib] َراِعٌج  َراِعِبيَّ
[râ¡ibiyyet] dedikleri güvercinler ora-
ya mensûbdur. Şârih der ki zikr olunan 
َحَماَمٍة  ma¡nâsından me™hûz olduğu َرْعُب 
menkûldür. İntehâ.

ِبُج عأ ََ ُُ -ism-i fâ¡il bünye) [el-mura¡bib] اَءأ
siyle) Bu dahi gövdesi lahm u şahm ile 
memlû olan insân ve hayvâna denir, َرِعيٌب 
[ra¡îb] gibi. Ve bunlar ¡uzva dahi sıfat 
olurlar.

ta¡bîrât-ı kâhiniyyeleri olan garîbü’l-elfâz 
tumturaklı müsecca¡ ve mukaffâ kelâmları 
olacaktır, niteki Sa†î√ nâm kâhinin bu res-
me ba¡zı kelâmları Târî«-i İbn »allikân ve 
sâ™ir kütüb-i siyer ü tevârîhte mastûrdur. 
Ve

ٌج  İşbu ma¡ânî-i selâseden masdar [ra¡b] َرعأ
olur bâb-ı sâlisten olarak. Ve 

ٌج  Bir kimsenin derûnuna ¡ârız [ra¡b] َرعأ
olan korkuyu tesliyet ve tatmîn yâhûd 
takviyet-i kalble kesr ve izâle eylemek 
ma¡nâsına gelir; yukâlu: َرَعَبُه ِإَذا َكَسَر ُرْعَبُه
ُعوُب َأ َُ -Bir nesneden kork [el-mer¡ûb] اَءأ
muş kimseye denir.

ِعيُج ََّ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [er-ra¡îb] اَء
-ma¡nâsınadır. Ve şol se [mer¡ûb] َمْرُعوٌب
miz insân ve hayvâna ıtlâk olunur ki be-
deninden gûyâ ki yağ tekâtur eder ola; 
dolmak ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: 
ُهَو َرِعيٌب أَْي َسِميٌن َيْقطُُر َدَسًما
ِعيُج َأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ter¡îb] اَءتَّ
ve

َعاُب َأ -veznin [te≠kâr] َتْذَكاٌر) [et-ter¡âb] اَءتَّ
de) Korkutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبُه  َرعَّ
َفُه -Ve güvercin âvâz-ı bü َتْرِعيًبا َوَتْرَعاًبا ِإَذا َخوَّ
lend ile tatrîb ederek ötmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبِت اْلَحَماَمُة ِبَمْعَنى َرَعَبْت  Ve kesmek َرعَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَطَعُه ِإَذا  َبُه   Ve bir َرعَّ
kimsenin korkusunu giderip te¡mîn ve 
tatmîn eylemek ma¡nâsınadır ki bâbı izâle 
içindir; yukâlu: َبُه أَْي أَْصَلَح ُرْعَبُه َرعَّ
ِتَعاُب  ;Korkmak ma¡nâsınadır [el-irti¡âb] اَإِلرأ
yukâlu: َبُه َفاْرَتَعَب َرعَّ
َعاَبُة َأ

 Pek (tâ’nın kesriyle) [et-tir¡âbet] اَءّتِ
korkak kimseye denir, َفُروَقٌة [ferû…at] 
ma¡nâsına.

ِعيَبُة َأ
-Kesi (tâ’nın kesriyle) [et-tir¡îbet] اَءّتِ
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yukâlu: اتََّسَع ِإَذا  ْيُء  الشَّ  Ba¡dehu bu َرِغَب 
münâsebetle irâde ve hâhişin vüs¡atli ya¡nî 
bir nesneyi pek arzû-mend ve taleb-kâr 
olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunmuştur. Ve 
mâdde-i mezbure ِفي ve ِإَلى ile ma¡nâ-yı 
mezkûrda müsta¡meldir ve َعْن ile tevellî 
ve i¡râz ma¡nâsında isti¡mâl olunur, gûyâ 
ki ondan rû-gerdân olup gayrı şey™e râgıb 
olmuş olur. Ve Mi§bâ√’ın beyânına göre 
bi-nefsihi dahi müte¡addî olur; yukâlu: 
َرِغْبَتُه َرْغًبا
ََاُب ِت -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-irtiπâb] اَإِلرأ
de) Bu dahi ragbet ve irâde mâ¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْرَتَغَب ِفيِه ِإَذا أََراَدُه
ََُج ََّ ve (fethateynle) [er-raπab] اَء

َبى َأ ََّ  râ’nın fethi ve zammı ve) [er-raπbâ] اَء
πayn’ın sükûnu ve elifin kasrıyla) ve

َباُء َأ ََّ -veznin [™a√râ§] َصْحَراُء) [™er-raπbâ] اَء
de) ve

ُبوُت ََ ََّ -vez [rehebût] َرَهُبوٌت) [er-raπabût] اَء
ninde) ve

ُبوَتى ََ ََّ  fethateyn ve elif’in) [er-raπabûtâ] اَء
kasrıyla) ve

َباُن ََ ََّ ve (fetehâtla) [er-raπabân] اَء

َبُة َأ َُّ -râ’nın zammı ve fet) [er-ruπbet] اَء
hiyle) Tezellül ve ihlâsla du¡â eylemek 
yâhûd yalvarıp zârî ve niyâz eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَرْغَبى َرَغًبا  ِإَلْيِه   َرِغَب 
أَِي ُك  َويَُحرَّ َوُرْغَبًة  َوَرَغَباًنا  َوَرَغُبوَتى  َوَرَغُبوًتا   َوَرْغَباَء 
َراَعُة َواْلَمْسأََلُة اْبَتَهَل أَْو ُهَو الضَّ
اُب ََ ve (hemzenin kesriyle) [el-irπâb] اَإِلرأ

يُج َِ
َأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-terπîb] اَءتَّ

Ragbet ettirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َبُه َتْرِغيًبا أَْرَغَبُه ِإَلْيِه َوَرغَّ
يَبُة َِ

ََّ -veznin [abîbet√] َحِبيَبٌة) [er-raπîbet] اَء
de) Ragbet olunan şey™e denir. Ve çok 
vergiye ıtlâk olunur. Cem¡i َرَغاِئُب [raπâ™ib] 

َعَبُة َأ َُ -vez [mer√alet] َمْرَحَلٌة) [el-mer¡abet] اَءأ
ninde) Şenliksiz tek ü tenhâ yere denir ki 
elbette insâna oradan vehm ve ru¡b ¡ârız 
u müstevlî olur, kafre-i muhîfe ma¡nâsına. 
Ve 

َعَبٌة َأ  ,Masdar-ı mîmî olur [mer¡abet] َم
sen gâfil kendi ¡âleminde iken bir kim-
se nâgehânî sıçrayıp yanına yâ üzerine 
düşmekle seni belinletmek ma¡nâsına; 
yukâlu: ِعْنَدَك َفَيْقُعَد  أََحٌد  َيِثَب  أَْن  َوِهَي  َمْرَعَبًة   َرَعَبُه 
َوأَْنَت َغاِفٌل
َبُج عأ َُّ -veznin [cundeb] ُجْنَدٌب) [er-ru¡beb] اَء
de) Bu dahi hurmâ çiçeğinin dibine denir.

َباُء عأ ََّ -veznin [™a√râ§] َصْحَراُء) [™er-Ra¡bâ] اَء
de) Bir mevzi¡dir.

]ر ع ب ل ب[
َبِليُج عأ ََّ -vez [zencebîl] َزْنَجِبيٌل) [er-ra¡belîb] اَء
ninde) Dâ™imâ mülâtafe ve mutâyebe eden 
mezzâha hatuna denir. Ve kâdir olduğu 
esvâbı ve sâ™ir nesneyi yırtıp pâreleyen 
insâna ve sâ™ir cânvere denir.

]ر غ ب[
ُج َأ ََّ  râ’nın fethi ve zammı ve) [er-raπb] اَء
πayn-ı mu¡cemenin sükûnuyla) ve

َبُة َأ ََّ -Bir nes (râ’nın fethiyle) [er-raπbet] اَء
neyi dileyip hâhiş eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُاِبِع ِإَذا أََراَده  َرِغَب ِفيِه َرْغًبا َوَرْغَبًة ِمَن اْلَباِب الرَّ
Ve َعْن kelimesiyle sıla olundukta i¡râz ey-
lemek ma¡nâsına olur; yukâlu: َرِغَب َعْنُه أَْي َلْم 
 َرِغَب ِبَنْفِسِه َعْنُه أَْي َرأَى ِلَنْفِسِه َعَلْيِه :ve yukâlu يُِرْدُه
 Ya¡nî “Kendi nefsinde filâna yâ şey™-i َفْضالً
âhere nisbet-i fazl u meziyyet müşâhede 
eylemekle ondan i¡râz edip kendi nefsine 
meşgûl ve mukayyed oldu.” 

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre asl 
-bir nesne mü [raπbet] َرْغَبٌة ve [raπb] َرْغٌب
tevessi¡ olmak ma¡nâsına mevzû¡dur; 
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Ma¡âş husûsunda muztarib olan kimselere 
denir.

اُب ََ َأ َُ  (mîm’in fethiyle) [el-Merπâb] اَءأ
Bir mevzi¡ adıdır. Ve Merv-i Şâhicân 
kazâsında bir nehr ismidir. Ve »orâsân’da 
şehr-i Herât a¡mâlinden bir karye adıdır.

اُب ََ َأ
ُِ -mîm’in kesriy) [el-Mirπâb] اَءأ

le) Mâlik b. ◊imâr nâm kimsenin kılıcı 
ismidir.

ِن اَبيأ ََ َأ  mîm’in fethi ve) [Mergâbeyn] َم
tesniye bünyesiyle) Ba§ra kazâsında bir 
mevzi¡dir.

اَبى ََ َُّ -vez [ruπâmâ] ُرَغاَمى) [er-ruπâbâ] اَء
ninde) Ciğerde olan ziyâdedir ki ciğer-
kûşe ta¡bîr olunur.

َباُء َأ  (vezninde [™a√râ§] َصْحَراُء) [™Raπbâ] َر
Bir kuyu adıdır.

َباُن َأ  (vezninde [a†şân¡] َعْطَشاُن) [Raπbân] َر
Esâmî-i ricâldendir: ¡Abdul¡a@îm b. ◊abîb 
b. Raπbân muhaddisînddendir. İmâm Ebû 
◊anîfe ¡aleyhi’r-rahmet hazretlerinden 
rivâyet-i hadîs eylemiştir. Sikadan olma-
makla metrûku’r-rivâyettir.

ُبوُن ََ َأ  mîm’in ve πayn’ın) [Merπabûn] َم
fethiyle) Bu«ârâ kazâsında bir karyedir.

َباَنُة َأ َُّ  (râ’nın zammıyla) [er-ruπbânet] اَء
Na¡leyn tasmasının yerden tarafa gelen 
¡ukdesine denir ki ¡Arab na¡leyninde olur.

]ر ق ب[
َِيُج ََّ  Esmâ-i (râ’nın fethiyle) [er-Ra…îb] اَء
hüsnâdandır, celle ismuhu. Hâfız ve 
nigeh-bân ma¡nâsınadır. Ve bir nesne-
nin zuhûr ve vukû¡unu gözetici muntazır 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُمْنَتِظٌر أَْي  َلُه  َرِقيٌب   ُهَو 
Ve bekçi, hâris ve pâs-bân ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُهَو َرِقيُب اْلَقْوِم أَْي َحاِرُسُهْم

gelir. 

Şârih der ki leyle-i raπâ™ib bundandır ki 
¡atâyâ-yı cezîle ve mevâhib-i celîle gece-
sidir. Mâder-i Nebî ¡aleyhi’s-selâm olan 
Âmine cenâbları peder-i vâlâ-güher-i 
nebevî olan ¡Abdullâh ile o gece zifâf 
ve rahim-i mûmâileyhâ sadef-i dürre-i 
nebâlet-ittisâf olmuştur ki evvelîn şeb-i 
cum¡a-i receb-i şerîftir.

ُج َأ َُّ -râ’nın zammı ve zamme) [er-ruπb] اَء
teynle) Kesret-i ekl ve şiddet-i şereh ü hırs 
ma¡nâsınadır ki soğumsuzluk ta¡bîr olu-
nur; yukâlu: اْلَخاِمِس اْلَباِب  ِمَن  ُرْغًبا  ُجُل  الرَّ  َرُغَب 
Ve ِإَذا َكاَن َكِثيَرا ْالَْكِل َوَشِديَد النََّهِم

ٌَُج  Şol pek ve (zammeteynle) [ruπub] ُر
metîn yere denir ki toprağının akıp gitme-
si matar-ı kesîre mevkûf ola yâhûd vâsi¡ 
ve toprağı mülâyim ve sehl ola. Ve şol de-
reye denir ki büyük ve içerisi vâsi¡ olmak-
la çok su istî¡âb eyleye. Ve 

ٌج َأ ve (râ’nın zammıyla) [ruπb] ُر

ٌَُج  Ma¡nâ-yı (zammeteynle) [ruπub] ُر
mezbûrlardan masdar olurlar; yukâlu: 
َرُغَب ُرْغًبا َوُرُغًبا ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس
يُج َِ

ََّ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [er-raπîb] اَء
Ekûl ve harîs kişiye denir ki soğumsuz 
ta¡bîr olunur. Ve şol dereye ve sâ™ir nes-
neye denir ki içerisi geniş olup çok su ve 
çok şey™ ala; yukâlu: َكِثيُر أَْي َضْخٌم  َرِغيٌب   َواٍد 
ْالَْخِذ َواِسٌع
اُب ََ ََّ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [er-raπâb] اَء
 أَْرٌض :ma¡nâsınadır; yukâlu [raπîb] َرِغيٌب
َرَغاٌب أَْي َرِغيٌب
ُج َِ

َأ ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-murπib] اَءأ
ninde) Zengin ve mâl-dâr kişiye denir; 
yukâlu: َرُجٌل ُمْرِغٌب أَْي ُموِسٌر
ُج َِ ا ََ َُ  (mîm’in fethiyle) [el-merâπib] اَءأ
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[ra…îbât] gelir ve ُرُقٌب [ru…ub] gelir zam-
meteynle. Ve

َِيٌج  Bir kimsenin evlâd ve akribâ [ra…îb] َر
ve ¡aşîretinden kendinden sonra yerinde 
kalan halefine ıtlâk olunur. Ve bu َرِقيٌب 
[ra…îb] kevkeb ma¡nâsınadan me™hûzdur; 
yukâlu: ُهَو َرِقيُبُه أَْي َخَلُفُه
َبُة َأ َِّ ve (râ’nın kesriyle) [er-ri…bet] اَء

َباُن َأ َِّ -veznin [irmân√] ِحْرَماُن) [er-ri…bân] اَء
de) ve

َُوُب َُّ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [er-ru…ûb] اَء
ve

اَبُة ََ ََّ -veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [er-ra…âbet] اَء
de) ve

َُوُب ََّ  (vezninde [abûl…] َقُبوٌل) [er-ra…ûb] اَء
ve

َبُة ََ ََّ  ,Gözetmek (fetehâtla) [er-ra…abet] اَء
intizâr ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَقَبُه ِرْقَبًة َوِرْقَباًنا 
اْنَتَظَرُه ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَرَقَبًة  َوَرُقوًبا  َوَرَقاَبًة   َوُرُقوًبا 
Ve bir nesneyi hıfz ve hirâset eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَرَسُه ِإَذا   Ve bir َرَقَبُه 
kimsenin gerdanına ip yâ pâleheng tak-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَقَب ُفالًَنا ِإَذا َجَعَل 
اْلَحْبَل ِفي َرَقَبِتِه
َُُّج ََ ٌل) [et-tera……ub] اَءتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir kimseyi gözetmek ve muntazır 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبُه أَِي اْنَتَظَرُه َتَرقَّ
ِتَقاُب -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-irti…âb] اَإِلرأ
de) َتَرقٌُّب [tera……ub] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْنَتَظَرُه أَِي   Ve yüksek yere çıkmak ِإْرَتَقَبُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْشَرَف ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْرَتَقَب 
َوَعالَ أَِي اْرَتَفَع َعَلى َمَكاٍن َعاٍل
َبُة ََ َأ َُ ve [el-mer…abet] اَءأ

ََُج َأ َُ  mîm’lerin ve …âf’ların) [el-mer…ab] اَءأ
fethiyle ism-i mekândır) Yüksek yere de-
nir ki dîde-bân oraya çıkıp etrâfı gözetir.

َبُة ََ ا ََ ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-murâ…abet] اَءأ

Râπıb’ın Müfredât’ta beyânına göre َرِقيٌب 
[ra…îb] lafzı َرَقَبٌة [ra…abet]ten me™hûzdur 
ki boyuna denir. Hâfız ve nigeh-bân olan 
kimse şey™-i mahfûzun rakabesini hıfz 
u ri¡âyet yâhûd muhâfazası hînde kendi 
rakabesini ref¡ eylemek münâsebetiyle 
iştikâkı sûret bulmuştur. İntehâ. Ve

َِيٌج  Kumar-bâzların emîn ve [ra…îb] َر
mu¡temedleri olan kimseye denir; ¡alâ-
kavlin َضِريٌب [∂arîb] ya¡nî kumar okları 
üzere nâzır ve mü™ekkel ta¡yîn olunan 
emînlerine denir. Ve kumar oklarından 
üçüncü oka denir. Ve َنْوٌء [nev™] kevkeble-
rinden ya¡nî yağmura delâlet eden kevkeb-
lerden şol kevkebe denir ki mukâbilinde 
olan kevkebe muntazır olur, ya¡nî o tulû¡ 
ettikte bu gurûb yâhûd o gurûb ettikte 
bu tulû¡ eder. Meselâ İklîl, ¿üreyyâ’nın 
rakîbidir, niteki َنْوٌء [nev™] mâddesinde 
beyân olundu. Ve şol kevkebe denir ki 
tâli¡de olup gâribe mürâkıb ola. Bunun 
mefhûmu evvelkiden e¡ammdır.Menâzil-i 
kamerden ehadühümâ âhere mürâkıb olan 
menzile ıtlâk olunur ki birisi tulû¡ ettikte 
mukâbilinde vâki olan gurûb eder kavl-i 
evvele göre, meselâ ışâ vaktinde ¿üreyyâ 
tulû¡ ettikde İklîl gurûb eder, ¡ale’l-¡aks 
dahi böylecedir. Ve kavl-i sânîye göre 
meselâ menzil-i ∏afr, Şera†eyn rakîbidir 
ve Şevle, He…¡a rakîbidir. Ve

َِيٌج  Zibri…ân b. Bedr’in feresi [Ra…îb] َر
ismidir. Ve

َِيٌج -Amuca-zâdeye ıtlâk olu¡ [ra…îb] َر
nur. Ve bu, muhâfaza ma¡nâsınadır 
yâhûd mîrâsı için intizâr ma¡nâsındandır; 
yukâlu: ِه  Ve bir gûne habîs ُهَو َرِقيُبُه أَِي اْبُن َعّمِ
ve mü™ezzî hayyeye denir ki ¡âşık rakîbi 
gibi muzır ve mel¡ûn olur. Cem¡i َرِقيَباٌت 
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َبُة َأ َِّ  .İsmdir (râ’nın kesriyle) [er-ri…bet] اَء
Tahaffüz ma¡nâsınadır ki havf u endîşe 
olunan nesneden gâfil olmayıp tabassur 
ile ondan sakınıp korunmak hâletine de-
nir. Ve korkuya ıtlâk olunur. Ve 

َبٌة َأ -Bir mâla âbâ™ ve ecdâd irsiy [ri…bet] ِر
le mâlik olmayıp kelâle cihetiyle vâris 
olmağa ıtlâk olunur, hafiyyü’n-neseb 
olmakla mîrâs kendisine teslîm olunma-
mak husûsundan havf u endîşe eylediğine 
binâ™en; yukâlu: َوِرَث ُفالٌَن َماالً َعْن ِرْقَبٍة أَْي َوِرَثٍة 
آَباِئِه َعْن  َيِرْثُه  َلْم  َمْجًدا :ve yukâlu َعْن َكالََلٍة   َوِرَث 
أَْمَجاًدا آَباُؤُه  َتُكْن  َلْم  ِإَذا  ِرْقَبٍة   َلْم Ve ¡Arablar َعْن 
 derler, “Ona hâricden mâlik ve َيِرْثُه َعْن َكالََلٍة
mutasarrıf olmadı, belki kurb ve istihkâkla 
mutasarrıf oldu” ma¡nâsına. Hülâsası ken-
di istihkâkıyla mâlik olmak mevki¡inde 
isti¡mâl olunur.

َبى َأ َُّ  (vezninde [buşrâ] بُْشَرى) [er-ru…bâ] اَء
-mâddesinden ismdir. Bir mül [ir…âb] ِإْرَقاٌب
kü bir kimseye şol şartla vermektir ki ge-
rek vâhib ve gerek mevhûbun-leh hangisi 
mukaddem vefât ederse, mülk-i mezbûr 
vâhibin veresesine rücû¡ ve intikâl eyleye; 
¡alâ-kavlin meselâ bir menzili bir kimse-
ye şol şartla tefvîz eylemektir ki o kimse 
müddetü’l-¡ömr onda sâkin olup ba¡de-
vefâtihi onda dîger filân kimse sâkin ola. 
¡Alâ-kile’t-takdîreyn mülkiyyet hemân ra-
kabeye ta¡alluk edip mülk müstakar olmaz 
ki vârislere intikâl eyleye; yukâlu: اُر  َهِذِه الدَّ
َفأَيُُّهَما َماَت َرَجَع ِمْلًكا  ِإْنَساًنا  ُرْقَبى َوِهَي أَْن يُْعِطَي   َلَك 
اْلِمْلُك ِلَوَرَثِتِه أَْو أَْن َيْجَعَلُه ِلُفالٍَن َيْسُكنُُه َفِإْن َماَت َفُفالٌَن
Şârih der ki işbu mes™ele-i ُرْقَبى [ru…bâ] 
kütüb-i fıkhiyyede mes™ele-i mahsûsadır. 
Ve ~i√â√ ¡ibâreti üzere meşrûhtur ki bir 
kimseye bu vech üzere mülkünü hibe ey-
lemeğe denir ki vâhib ile mevhûbun-leh 

vezninde) ve

ََاُب َِّ  Bu (râ’nın kesriyle) [er-ri…âb] اَء
dahi bir nesneyi hıfz ve hirâset eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َوِرَقاًبا  ُمَراَقَبًة   َراَقَبُه 
 i sûfiyye-[murâ…abet] ُمَراَقَبٌة [Ve] َحَرَسُه
dahi bu ma¡nâdandır ki her emrde rızâ-
yı Bârî tarafını muhâfaza edip kezâlik 
cemî¡-i ahvâline dâ™imâ ¡ilm-i ilâhî muhît 
olduğunu mülâhaza ile nefsini muhârese 
eylemekten ¡ibârettir. Ve ُمَراَقَبٌة [murâ…
abet] ehl-i ¡arûz ıstılâhındandır ki “bahr-i 
muzâri¡”in ve “bahr-i muktedab”ın ¡arûzu 
bir kerre َمَفاِعيُل [mefâ¡îlu] ve bir kerre 
.olmaktan ¡ibârettir [mefâ¡îlun] َمَفاِعيٌل

Şârih der ki zafer-yâb olduğumuz nüsha-
ların mecmû¡unda bu resme mersûmdur. 
Kezâlik mü™ellif hattıyla olan nüshada 
 .cüz™ünde yâ™ sâbittir [mefâ¡îlun] َمَفاِعيُلْن
Savâb olan yâ’nın sukûtuyla َمَفاِعُلْن 
[mefâ¡ilun] olmaktır, zîrâ yâ™ ve nûn’dan 
her biri âhere murâkıbdır. Vech-i tesmiye 
dahi budur ki َمَفاِعيُلْن [mefâ¡îlun] cüz™ünde 
âhir sebeb olan nûn kendiden mukad-
dem olan âhir sebeb ile ki yâ™dır, cemî¡an 
sâbit olmaz. ¡Ale’l-¡aks dahi böylece-
dir. Gûyâ ki ehadühümâ âherin sukûtuna 
murâkıbdır. Pes yâ™ sâbit olursa nûn sâkıt 
ve nûn sâbit olursa, yâ™ sâkıt olur. Bu 
sûrette َمَفاِعيُلْن [mefâ¡îlun] ¡unvânı zeyg-ı 
kaleme dûçâr olmuştur. Ve mü™ellif hemân 
“bahr-i muzâri¡”e misâl îrâd eyledi. Kaldı 
ki “bahr-i muktadab”da ٌُمَراَقَبة [murâ…abet], 
 cüz™ünde cârîdir ki [mef¡ûlâtün] َمْفُعوالٌَت
vâv’ı fâ’ya ve fâ’yı vâv’a murâkıbdır. 
Bir def¡a َمُعوالٌَت [me¡ûlât] olup َمَفاِعيُل 
[mefâ¡îlu] cüz™üne nakl olunur. Ve bir 
def¡a َمْفُعالٌَت [mef¡ulâtun] olup َفاِعالٌَت 
[fâ¡ilâtün] cüz™üne nakl olunur. İntehâ.
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َبٌة ََ  Köleye ve câriyeye ıtlâk [ra…abet] َر
olunur, َمْرُكوٌب [merkûb]a َرْأٌس [re™s] ve َظْهٌر 
[@ahr] ıtlâk olunduğu gibi; ¡âdetâ esîr ve 
memlûkun boynuna pâleheng takıp ve 
boynundan ahz olunmak mülâbesesiyle 
zâtından kinâye olunmuştur, tesmiyetü’l-
küll bi’smi’l-ba¡zi’l-mukaddem 
kabîlindendir: أَْعِتْق َقاَل  َفَكأَنَُّه  َرَقَبًة  أَْعِتْق  ِقيَل   ِإَذا 
Ve َعْبًدا أَْو أََمًة

َبُة ََ  Esâmîdendir: Ra…abe ki [Ra…abet] َر
Ca¡de-i sahâbî ¡abdidir, tâbi¡înddir. Ve 
Ra…abe b. Ma§…ale tebe¡-i tâbi¡îndendir. 
Ve Melî√ b. Ra…abe muhaddisîndendir.

ََُج  (vezninde [a…rab] أَْقَرُب) [el-ar…ab] اَألَرأ
Arslana denir. Ve kalın boyunlu kimseye 
denir.

َباِنيُّ ََ ََّ ve [er-ra…abâniyy] اَء

َباُن ََ ََّ  Bunlar da (fetehâtla) [er-ra…abân] اَء
kalın boyunlu kimseye denir.

ََُج ََّ  (vezninde [ta¡ab] َتَعٌب) [er-ra…ab] اَء
Ondan ismdir, kalın boyunluluğa denir.

َبِة يأ ََ َُّ  [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [u’r-Ru…aybet±] ُذو اء
vezninde) Elkâbdandır: ±u’r-Ru…aybe 
Mâlik el-¢uşeyrî şu¡arâdandır. Ve ±u’r-
Ru…aybe b. Mâlik b. ¡Abdurra√mân b. 
Ka¡b b. Zuheyr muhaddistir.

َباُن ََ .Bir mevzi¡dir (fetehâtla) [Ra…abân] َر

َباُن ََ ََّ اء  َُ َع  Bir [el-Eş¡aru’r-Ra…abân] اَألَشأ
şâ¡irdir.

ََّاَبُة ََّ اَبٌة) [er-ra……âbet] اَء -vez [ke≠≠âbet] َكذَّ
ninde) َوْغٌد [vaπd] ma¡nâsınadır ki bir kav-
min hizmet-kârıdır. Bâr-hânede kalıp on-
ların emti¡a ve eşyâlarını gözetip hıfz ve 
hirâset eder.

ََُّج ََ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mura……ab] اَءأ
vezninde) Şol deriye denir ki mezbûhun 
başı ve boynu tarafından yüzülmüş ola.

hangisi mukaddem vefât ederse mülk-i 
mezbûr bâkî kalan kimsenin ola. Pes her 
hâlde gûyâ ki ehadühümâ âherin vefâtına 
müterakkıb olmakla bu ma¡nâdan me™hûz 
olur. İntehâ.

ََاُب  (hemzenin kesri ile) [el-ir…âb] اَإِلرأ
Bir kimseye mülkünü zikr olunan ُرْقَبى 
[ru…bâ] cihetiyle hibe ve tefvîz eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْقَبى  :ve yukâlu أَْرَقَبُه الرُّ
اَر أَْي َجَعَلَها َلُه ُرْقَبى أَْرَقَبُه الدَّ
َُوُب ََّ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [er-ra…ûb] اَء
Şol ¡avrettir ki zevcinin fevtine muntazı-
ra ola ki yâ irsine mazhar yâhûd zevc-i 
âher ile behre-vâr ola; yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َرُقوٌب ِإَذا 
 Ve şol nâkaya denir ki َكاَنْت تَُراِقُب َمْوَت َبْعِلَها
müzâhame vaktinde havuza karîb olmayıp 
indifâ¡-ı müzâhameye terakkub eder ola. 
Bu, haslet-i mahmûdedir. Ve

َُوٌب -Evlâdı durmayan hatuna de [ra…ûb] َر
nir; ¡alâ-kavlin veledi fevt olmuş hatuna 
denir.

Şârihin beyânına göre ma¡nâ-yı ahîrde 
-recül ve mer™ede müşterek [ra…ûb] َرُقوٌب
tir. Evlâdı durmayan kimsenin bir veledi 
zuhûr eyledikte mu¡ammer olmayacağı-
nı bi’t-tecribe teyakkunu sebebiyle onun 
dahi vefâtına müterakkıb olur. Ve şıkk-ı 
sânîye göre veled-i cedîde yâhûd sevâb-ı 
uhrevîye muntazır olur.

َُوِب ََّ اء  Belâ™ ve [ummu’r-ra…ûb] أُمُّ 
dâhiyenin künyesidir.

َبُة ََ ََّ  ,Boyuna denir (fetehâtla) [er-ra…abet] اَء
 ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin boynun […unu¡] ُعنٌُق
ense tarafından köküne denir. Cem¡i ِرَقاٌب 
[ri…âb] gelir râ’nın kesriyle ve َرَقٌب [ra…ab] 
gelir fetehâtla ve أَْرُقٌب [er…ub] gelir, أَْفُلٌس 
[eflus] vezninde ve َرَقَباٌت [ra…abât] gelir, 
vezninde. Ve [arekât√] َحَرَكاٌت
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hurmâ ağacı dibinden çıkan şol fidan ile 
müfesserdir ki onun başka kökü olmaya, 
niteki ~i√â√’ta dahi bu gûnedir. İntehâ. Ve 

.Dağın tepesine ıtlâk olunur [râkib] َراِكٌج

ُكوُب ََّ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [er-rekûb] اَء
ve

كَّاُب ََّ اٌد) [er-rekkâb] اَء -vez [şeddâd] َشدَّ
ninde) Kesîrü’r-rükûb olan kişiye denir; 
yukâlu: ُكوِب Ve َرُجٌل َرُكوٌب َوَركَّاٌب أَْي َكِثيُر الرُّ

 ve [rekûb] َرُكوٌب

 Binit devesine (hâ’yla) [rekûbet] َرُكوَبٌة
denir ki yük vurulmayıp hâssaten binek 
ittihâz olunan devedir; ¡alâ-kavlin َرُكوٌب 
[rekûb] hâssaten binit davarına denir ki 
binilmeğe tahsîs olunmuştur; deve ve sâ™ir 
hayvândan dâbbe-i merkûbe ma¡nâsına. 
Ve

 Şol dâbbeye ıtlâk (hâ’yla) [rukûbet] َرُكوَبٌة
olunur ki hem rükûb ve hem i¡mâl olun-
mağa ta¡yîn oluna, ya¡nî hem binit ve hem 
iş davarı ola. Bu dahi gerek deve ve gerek 
sâ™ir davar olsun. Ve

 Kullanılmış ekti nâkaya [rekûbet] َرُكوَبٌة
denir, ke-mâ se-yuzkeru. Ve

 aremeyn beyninde bir◊ [Rekûbet] َرُكوَبُة
ٌة ya¡nî bir belin adıdır. Ve [eniyyet&] َثِنيَّ

اٌد) ki [Rekkâb] َركَّاٌب -vezninde [şeddâd] َشدَّ
dir) ¡Alî b. ¡Ömer nâm muhaddisin ceddi 
ismidir.

ُج كأ ََّ  râ’nın fethi ve kâf’ın) [er-rekb] اَء
sükûnuyla) İsm-i cem¡dir, hâssaten üştür-
süvâr olan gürûh ve kâfileye denir ki on 
nefer dahi ziyâde ola; ¡alâ-kavlin bu, َراِكٌب 
[râkib]in cem¡idir. Ve ba¡zen esb-süvârâna 
dahi ıtlâk olunur; ¡alâ-kavlin evvele göre 
cem¡i أَْرُكٌب [erkub] gelir, أَْفُلٌس [eflus] vez-
ninde ve ُرُكوٌب [rukûb] gelir. Ve

َبُة َأ َُّ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [er-ru…bet] اَء
Kaplan şikâr eylemek için kazılan çukura 
denir, niteki arslan saydı için kazılan çu-
kura ُزْبَيٌة [zubyet] denir.

]ر ك ب[
ُكوُب َُّ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [er-rukûb] اَء
ve

َكُج َأ َُ -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-merkeb] اَءأ
de) Binmek ve süvâr olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَمْرَكًبا  ُرُكوًبا  اْلَفَرَس   َرِكَب 
-Ve günâh yâhûd bir nâ-sezâ fi¡l iş ِإَذا َعالَُه
lemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur, gûyâ ki 
fi¡l-i mezbûre rükûb etmiş olur; yukâlu: 
ْنَب ِإَذا اْقَتَرَفُه َرِكَب الذَّ
َبُة كأ َِّ  ُرُكوٌب (râ’nın kesriyle) [er-rikbet] اَء
[rukûb]dan ismdir, binmek hâletine denir 
ki binme ve biniş ta¡bîr olunur.

ِتَكاُب -vez [iktisâb] ِإْكِتَساٌب) [el-irtikâb] اَإِلرأ
ninde) Bu dahi binmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َرِكَبُه ِبَمْعَنى   Ve günâh yâhûd ِإْرَتَكَبُه 
nâ-sezâ fi¡l işlemek ma¡nâsınadır, gûyâ ki 
ona binip yâhûd kendi üzerine bindirmiş 
olur; yukâlu: ْنَب ِبَمْعَنى َرِكَبُه ِإْرَتَكَب الذَّ
اِكُج ََّ  İsm-i fâ¡ildir, süvâr [er-râkib] اَء
ma¡nâsınadır ki piyâde mukâbilidir. 
Ba¡zılar bunu deveye rükûb edene tahsîs 
eylediler, niteki esb-süvâr olana َفاِرٌس 
[fâris] ve har-süvâr olan اٌر  [ammâr√] َحمَّ
ıtlâk olunur. Ve َراِكٌب [râkib]in cem¡i ُركَّاٌب 
[rukkâb] gelir râ’nın zammı ve kâf’ın 
teşdîdiyle ve ُرْكَباٌن [rukbân] ve ُرُكوٌب 
[rukûb] gelir râ’ların zammıyla ve ِرَكَبٌة [ri-
kebet] gelir, ِفَيَلٌة [fiyelet] vezninde. Ve

 Hurmâ ağacının yukarısında [râkib] َراِكٌج
olan şol dala denir ki aşağıya sarkmış olup 
lâkin yere yetişmemiş ola. 

Şârih der ki ba¡zı ümmehâtta َراِكٌب [râkib] 



ٌج 432َركأ BÂBU’L-BÂ™

davara ve gemiye ıtlâk olunur. Cem¡i َمَراِكُب 
[merâkib] gelir. Ve bu, ism-i mekândır.

كَُّج ََ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-murekkeb] اَءأ
vezninde) Asl ve menbit ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: ْالَْصِل أَِي  اْلُمَركَِّب  َكِريُم   ُفالٌَن 
-Ve şol kimseye ıtlâk olunur ki üze َواْلَمْنِبِت
rinde gazâ edip nısf-ı ganîmet kendisine 
¡â™id ve nısfını sâhibine vermek şartıyla at 
isti¡âre eyleye.

ِكيُج َأ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-terkîb] اَءتَّ
de) Bir kimseye üzerinde gazâ edip 
igtinâm eylediği ganâyimin nısfını ken-
disine vermek kavliyle at i¡âre eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََعاَرُه ِإَذا  اْلَفَرَس  َبُه   َركَّ
اْلَغِنيَمِة ِنْصُف  َلُه  َفَيُكوُن  َعَلْيِه   Ve bir şey™i ِلَيْغُزَو 
şey™-i âhere muktezâsınca yanaştırmak ve 
zamm ve ilsâk eylemek ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: َعَلى َبْعَضُه  َوَضَع  ِإَذا  َتْرِكيًبا  َبُه   َركَّ
َناَن :Ve minhu َبْعٍض َوالّسِ اْلَخاَتِم  ِفي  اْلَفصَّ   َركََّب 
 i nahvî bundan-[terkîb] َتْرِكيٌب [Ve] ِفي اْلَقَناِة
me™hûzdur.

َكاُب -Ta (hemzenin kesriyle) [el-irkâb] اَإِلرأ
yın binilmeğe salâhiyyeti vakti gelmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْن َحاَن  أَْي  اْلُمْهُر   أَْرَكَب 
يُْرَكَب
َباَنُة كأ ََّ  râ’nın fethi ve kâf’ın) [er-rekbânet] اَء
sükûnuyla) ve

َباُة كأ ََّ  kezâlik râ’nın fethi ve) [er-rekbât] اَء
kâf’ın sükûnuyla) ve

َكُبوُت ََّ -vez [alebût√] َحَلُبوٌت) [er-rekebût] اَء
ninde) Binilmeğe salâhiyyeti olan ya¡nî 
binek nâkasına denir; ¡alâ-kavlin çok bi-
nilip ve kullanılmakla ekti ve alışık olan 
nâkaya denir; yukâlu: ٌَناَقٌة َرُكوَبٌة َكَما ُذِكَر َوَرْكَباَنة 
َوَرْكَباةٌ َوَرَكُبوٌت أَْي تُْرَكُب أَْو ُمَذلََّلٌة
اِكَبُة ََّ ve [er-râkibet] اَء

اُكوُب ََّ ve [er-râkûb] اَء

ٌج -Masdar olur, bir kimsenin dizi [rekb] َركأ
ne vurmak ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin saçından 
tutup diziyle altına vurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُرْكَبَتُه َضَرَب  ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َرْكًبا   َرَكَبُه 
ِبُرْكَبِتِه َجْبَهَتُه  َفَضَرَب  ِبَشْعِرِه   Ve ¡alâ-re™yin َوأََخَذ 
mutlakan diz ile vurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َرَكَبُه ِإَذا َضَرَبُه ِبُرْكَبِتِه Ve

ٌج  Esâmîdendir: Rekb el-Mı§rî [Rekb] َركأ
ashâbdandır; ¡alâ-kavlin tâbi¡îndendir. Ve

ٌج -Eş¡ariyyûndan bir kabîle pe [Rekb] َركأ
derinin ismidir. 

ُكوُب  (hemzenin zammıyla) [el-urkûb] اَألُرأ
Zikr olunan َرْكٌب [rekb]den eksere ıtlâk 
olunur ki deve َراِكٌب [râkib]leridir.

َكَبُة ََّ -Aded ci¡ (fetehâtla) [er-rekebet] اَء
hetinden َرْكٌب [rekb]den ekall olan üştür-
süvârâne ıtlâk olunur ki on neferden ekall 
olur.

َكاُب َِّ  Binek (râ’nın kesriyle) [er-rikâb] اَء
develerine denir, ٌاَزة  .gibi [cemmâzet] َجمَّ
Müfredi َراِحَلٌة [râ√ilet]tir; lafzından müf-
redi yoktur. Cem¡i ُرُكٌب [rukub] gelir ُكُتٌب 
[kutub] vezninde ve ِرَكاَباٌت [rikâbât] gelir 
râ’nın kesriyle ve َرَكاِئُب [rekâ™ib] gelir. Ve

-Üzengiye denir ki at eye [rikâb] ِرَكاٌب
rinde olur, niteki pâlâna takılan ip ve ka-
yış üzengiye َغْرٌز [πarz] denir. Cem¡i ُرُكٌب 
[rukub] gelir ُكُتٌب [kutub] vezninde. Ve 
zeytûn yağının vasfında ٌِّرَكاِبي -dedik َزْيٌت 
leri ِرَكاٌب [rikâb] develerine tahmîl edip 
Şâm’dan celb olunduğuna mebnîdir. Ve

 Esmâdandır: Muhaddisînden [Rikâb] ِرَكاٌب
İbrâhîm b. »abbâz’ın ceddi ismidir.

َحاِب اءسَّ  Yele ıtlâk [rikâbu’s-se√âb] ِرَكاُب 
olunur, gûyâ ki sehâbın merkûbudur.

َكُج َأ َُ -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-merkeb] اَءأ
de) Merkeb-i berr ü bahre şâmildir, ya¡nî 
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ُبِل نأ اءسُّ َباُن   Bu [rukbânu’s-sunbul] ُركأ
ma¡nâdandır ki buğday sünbülesinin kap-
çıktan ibtidâ çıkan dânelerine ıtlâk olunur. 

ِم حأ -Deve hör [revâkibu’ş-şa√m] َرَواِكُج اءشَّ
gücünün ilerisinde birbiri üzere müterâkib 
yol yol ince tarîkalara ıtlâk olunur ki ya-
ğından uzun uzun tel şeklinde tarîkalardır; 
niteki gerisinde olana َرَواِدُف [revâdif] ıtlâk 
olunur.

َبُة كأ َُّ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [er-rukbet] اَء
َياٌن  dedikleri ot biçildikten [illiyân§] ِصّلِ
sonra yerde kalan köküne denir. Ve be-
dende uyluğun aşağısıyla baldırın yukarı-
sı kavuştuğu yere denir ki diz ta¡bîr olu-
nur; ¡alâ-kavlin hayvânın ön ayaklarında 
[¡irâ≠] ِذَراٌع ile ya¡nî baldır ile [va@îf] َوِظيٌف
ın ya¡nî kolun kavuştuğu yere denir, nite-
ki kıç ayağındaki mavsıla ُعْرُقوٌب [¡ur…ûb] 
derler. Kaldı ki bununla ma¡nâ-yı evvelin 
beyninde fark yoktur. Nihâyet evvelki 
insânla, ikinci sâ™ir hayvânla temsîldir, 
tahsîs değildir. Yâhûd ُرْكَبٌة [rukbet] insân 
ve hayvânın mirfak-ı zirâ¡ına denir. Buna 
göre e¡amm olur. Cem¡i ُرَكٌب [rukeb] gelir 
vezninde. Ve [urad§] ُصَرٌد

َبُة .â™if’te bir vâdî ismidir‰ [Rukbet] ُركأ

َبِة كأ َُّ .Bir şâ¡ir lakabıdır [u’r-Rukbet±] ُذو اء

َبَة  ki ismi, Ra…âşi’dir [Bint Rukbet] ِبنأُت ُركأ
 Ka¡b b. Luveyy ,(vezninde [a†âmi…] َقَطاِم)
b. ∏âlib’in vâlidesidir.

َكُج َُّ  (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [er-rukeb] اَء
 .in cem¡idir ki zikr olundu[rukbet] ُرْكَبٌة
Ve Mu√ammed b. Mes¡ûd b. Ebî Rukeb 
el-»uşenî kibâr-ı nuhât-ı Maπrib’dendir. 
Kezâlik oğlu Ebû ±err Mu§¡ab dahi kibâr-ı 
nuhâttandır, şârih-i Ma…âmât olan Şerîşî 
şeyhidir. Ve

كَّاَبُة ََّ اَبٌة) [er-rekkâbet] اَء -vez [ke≠≠âbet] َكذَّ
ninde) َراِكٌب [râkib]-i mezkûr gibi hurmâ 
ağacının bâlâsında olan şol şâha denir ki 
aşağıya sarkık olup lâkin yere dokunmaya.

كُُّج ََ ٌل) [et-terekkub] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

اُكُج ََ -vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-terâkub] اَءتَّ
ninde) َتْرِكيٌب [terkîb] den mutâvi¡dir, ُمَركٌَّب 
[murekkeb] olmak ma¡nâsına; yukâlu: َبُه  َركَّ
َتْرِكيًبا َفَتَركََّب َوَتَراَكَب
ِكيُج ََّ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [er-rekîb] اَء
Şey™-i âhere terkîb ya¡nî vaz¡ ve ilsâk olu-
nan şey™e denir, yüzüğe vaz¡ olunan kaş 
gibi ve temren geçirilmiş ok gibi. Ve bir 
kimse ile berâberce davara binen kimse-
ye denir ki hem-rikâb olacaktır. Ve tarla-
da evlek ta¡bîr olunan kıt¡aya denir, ٌَمَشاَرة 
[meşâret] ma¡nâsına ki bostânlarda tah-
ta ta¡bîr olunur; ¡alâ-kavlin mezra¡a ve 
besâtînde vâki¡ iki ٌَدْبَرة [debret]in ya¡nî iki 
 in ve iki tahtanın aralığında[meşâret] َمَشاَرةٌ
cereyân eden cedvele denir ki ondan tah-
talara su ifrâz ve icrâ olunur. Yâhûd iki 
hurmâlığın yâ iki bâgın mâ-beynine de-
nir. Yâhûd tarlaya denir, َمْزَرَعٌة [mezra¡at] 
ma¡nâsına. Cem¡i ُرُكٌب [rukub] gelir ُكُتٌب 
[kutub] vezninde. Esâs’ın beyânına göre 
iki nehr beyninde olan ada tarzında tepeye 
denir. Ve 

-Şol hurmâ ağaçlarına de [rekîb] َرِكيٌج
nir ki arkın kenârında yâhûd gayrı yerde 
mistarvârî sıra sıra dikilmiş ola; yukâlu: 
 َنْخٌل َرِكيٌب ِإَذا َكاَن َقْد ُغِرَس َسْطًرا َعَلى َجْدَوٍل أَْو َغْيِر
 .Sâ™ir eşcârda dahi isti¡mâl olunur َجْدَوٍل
Kâğıdhâne cedveli kenârına ârâste olan 
kara ağaçlar gibi.

َباُن كأ َُّ  َراِكٌب (râ’nın zammıyla) [er-rukbân] اَء
[râkib]in cem¡idir ki zikr olundu. 
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veznindedir. Cem¡i أََراِنُب [erânib] gelir ve 
 gelir, bâ’yı yâ’ya ibdâlle. Şârih [erânî] أََراِني
der ki Sîbeveyhi cem¡-i sânîyi zarûret-i 
şi¡re tahsîs eylemiştir: َثَعاِلٌب [&e¡âlib] ve 
gibi. Ve [a¡âlî&] َثَعاِلي

َنٌج  Bir nev¡ iri sıçana denir ki [erneb] أَرأ
kuyruğu kısa olur, ona َيْرَنٌب [yerneb] dahi 
derler, yâ-yı tahtiyye ile. Ve

َنٌج  Nisvân zînet ve [erneb] أَرأ
huliyyâtlarından bir nev¡ zînet ismidir. Ve 
bir hatun adıdır.

َنَباِنيُّ َأ َُ ) [el-mernebâniyy] اَءأ  َمْرَتَباِنيٌّ
[mertebâniyy] vezninde) Tavşan tüyünün 
renginde olan kilim ve çuka makûlesine 
denir; yukâlu: ِكَساٌء َمْرَنَباِنيٌّ أَْي ِبَلْوِن ْالَْرَنِب
َنُج رأ ََ ُُ  [muda√rec] ُمَدْحَرٌج) [el-mu™erneb] اَءأ
vezninde) ve

َنُج َأ َُ -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-merneb] اَءأ
de) Şol kilime denir ki ipine tavşan tüyü 
mahlût ola; yukâlu: ِكَساٌء ُمَؤْرَنٌب َوَمْرَنٌب ِإَذا َكاَن 
َقْد ُخِلَط َبَغْزِلِه َوَبُر ْالَْرَنِب
ِنَبُة َأ ُُ  [mu√sinet] ُمْحِسَنٌة) [el-murnibet] اَءأ
vezninde) ve

َنَبُة رأ ََ ُُ  ُمَدْحَرَجٌة) [el-mu™ernebet] اَءأ
[muda√recet] vezninde) ve

ِنَبُة رأ ََ ُُ -ism-i fâ¡il bünye) [el-mu™ernibet] اَءأ
siyle) Tavşanı çok olan yere denir; yukâlu: 
أَْرٌض ُمْرِنَبٌة َوُمَؤْرَنَبٌة َوُمَؤْرِنَبٌة أَْي َكِثيَرُة ْالَْرَنِب
َنَبُة  Burnun ucuna (hâ’yla) [el-ernebet] اَألَرأ
denir ki burun yumuşağıdır.

ِنَبُة -musaggar bünyesiy) [el-ureynibet] اَألَُريأ
le) Eşek kengerine şebîh bir nev¡ otluktur.

َنَباِنيُّ ) [el-ernebâniyy] اَألَرأ  َعْسَقالَِنيٌّ
[¡as…alâniyy] vezninde) Şol sûf ve ipek 
ve şâl makûlesine denir ki rengi karamtık 
ola, kahve rengi gibi; yukâlu: َخزٌّ أَْرَنَباِنيٌّ أَْي 
أَْدَكُن

.Yemen’de bir nâhiyedir [Rukeb] ُرَكٌج

َكُج  (vezninde [a…reb] أَْقَرُب) [el-erkeb] اَألَرأ
Dizleri büyük olan insân ve hayvâna denir; 
yukâlu: ْكَبِة الرُّ َعِظيُم  أَْي  أَْرَكُب   Ve dizinin َرُجٌل 
biri âherinden büyük olana denir; yukâlu: 
َبِعيٌر أَْرَكُب أَْي ِإْحَدى ُرْكَبَتْيِه أَْعَظُم ِمَن ْالُْخَرى
َكُج ََّ  Diz büyük (fethateynle) [er-rekeb] اَء
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َرَكًبا  َرِكَب الرَّ
اِبِع ِإَذا َعظَُمْت ُرْكَبُتُه  Ve ِمَن اْلَباِب الرَّ

 Kasık kılına denir; ¡alâ-kavlin [rekeb] َرَكٌج
kasık kılının bittiği yere denir. Yâhûd ¡av-
retin ve erkeğin ferclerine ya¡nî ud yerleri-
ne denir. Yâhûd ud yerinin taşra yüzlerine 
denir. Yâhûd kalçanın iç yüzüne denir ki 
üzerinde ud yerlerinin etleri vâki¡ olur. 
Tesniyesinde َرَكَباِن [rekebân] denir; ¡alâ-
kavlin َرَكٌب [rekeb] nisvâna mahsûstur. 
Cem¡i أَْرَكاٌب [erkâb] gelir, أَْعَراٌب [a¡râb] 
gibi ve أََراِكيُب [erâkîb] gelir, أََعاِريُب [a¡ârîb] 
gibi. Râπıb’ın Müfredât’ta beyânına göre 
 ferc-i mer™eden kinâyedir ki [rekeb] َرَكٌب
 ma¡nâsından olur, niteki [merkûb] َمْرُكوٌب
ٌة -dahi on [a¡îdet…] َقِعيَدةٌ ve [ma†iyyet] َمِطيَّ
dan kinâyedir.

ُكوٌب َأ  ¡icâz’da bir mevzi◊ [Merkûb] َم
adıdır.

ُة َكاِبيَّ َِّ  Medîne kurbünde [er-Rikâbiyyet] اَء
bir mevzi¡dir.

َباُن  (vezninde [sa√bân] َسْحَباُن) [Rekbân] َركأ
◊icâz’da bir mevzi¡dir.

]ر ن ب[
َنُج  [enseb] أَْنَسُب nûn’la) [el-erneb] اَألَرأ
vezninde) Tavşana denir. Fârisîde hargûş 
derler. İsm-i cinstir, erkeğine ve dişisine 
şâmildir; ¡alâ-kavlin erkeğine ُخَزٌز [«uzez] 
ve dişisine أَْرَنٌب [erneb] derler. Ve ُخَزٌز 
[«uzez] iki zâ-yı mu¡ceme ile ُصَرٌد [§urad] 
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havf u haşyet olmak hâleti mevki¡-i rahm 
ü şefkat olmak hâletinden hayrlıdır, zîrâ 
senin zâtında mâye-i şerr ü fesâd merkûz 
olmakla rahm ve müsâmaha olunduğun 
sûrette ibrâz ve icrâsına mecbûr olursun, 
lâkin dâ™imâ havf ve haşyet üzere olunca 
ser be-girîbân kendi hâline meşgûl olup 
durursun.” Mâr-ı sermâ-dîdeye Mevlâ gü-
neş göstermesin.

َهاُب hemzenin kesriyle ve [el-irhâb] اَإِلرأ

َهاُب َأ ِت  Korkutmak [el-istirhâb] اَإِلاأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفُه  أَْرَهَبُه َواْسَتْرَهَبُه أَْي َخوَّ
Ve

َهاٌب رأ ٌِ  [irhâb] َرْهٌب [rehb] olan deveye 
binmek ma¡nâsınadır, ke-mâ se-yuzkeru; 
yukâlu: ْهَب ُجُل ِإَذا َرِكَب الرَّ  Ve libâsın أَْرَهَب الرَّ
yeni ki َرَهٌب [reheb] denir, uzun olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه ُجُل ِإَذا َطاَل ُكمُّ  أَْرَهَب الرَّ
Ve deveyi havuza takarrübden şetm ü âzâr 
ederek geri ve tüskürmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْرَهَب اْلَبِعيَر ِإَذا َقَذَعُه َعِن اْلَحْوِض
ُج هُّ ََ ٌل) [et-terehhub] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir kimseyi va¡îd ile ya¡nî kendisine 
şerr ü mazarrat îsâlini müş¡ir kelimâtla 
tahvîf eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبُه  َتَرهَّ
َدُه  Ve »udâ-yı müte¡âle kemâl üzere ِإَذا َتَوعَّ
kulluk eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur 
ki havfın lâzımıdır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ َب   َتَرهَّ
َد َتَعبَّ
ُهوُب َأ َُ  ,Arslana ıtlâk olunur [el-merhûb] اَءأ
merhûbun-minhu olduğu için. Ve

ُهوٌب َأ  √Cumey√ b. e†-‰ammâ [Merhûb] َم
nâm kimsenin feresi ismidir. Ve bir recül 
adıdır.

اِهُج ََّ  ,Arslana ıtlâk olunur [er-râhib] اَء
âteşten ve sayhadan ve ba¡zı nâçîz nesne-
lerden havf eder olduğu için, niteki horo-
zun sesinden ve taşt ve leğen makûlesinin 

ُبوَبُة -vez [anbûret†] َطْنُبوَرةٌ) [Renbûbet] َرنأ
ninde) yâhûd ُبوَبُة -tir, (hem[Erenbûbet] أََرنأ
ze ile) Rey şehrinin kazâsında karyedir. 
İmâm Kisâ™î orada tebdîl-i kisve-i hayât 
eylemiştir. Şârih der ki İmâm Mu√ammed 
ile bir günde vefât edip ikisinin namazını 
Hârûn Reşîd edâ ve o hazîne-i fıkhiyye vü 
¡Arabiyyeleri onda defn ve îvâ eylediler, 
rahimehumullâhu ta¡âlâ.

.Bir mevzi¡dir [âtu’l-Erânib±] َذاُت اأألََراِنِج

َنُج َأ َُ -vez [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-merneb] اَءأ
ninde) Bir nev¡ iri fâreye denir. Şârihin 
beyânına göre zikr olunan أَْرَنٌب [erneb] 
olacaktır.

]ر ه ب[
َبُة هأ ََّ  râ’nın fethi ve hâ’nın) [er-rehbet] اَء
sükûnuyla) ve

ُج هأ َُّ ve (râ’nın zammıyla) [er-ruhb] اَء

ُج هأ ََّ ve (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [er-rehb] اَء

َهُج ََّ ve (vezninde [ta¡ab] َتَعٌب) [er-reheb] اَء

َباُن هأ َُّ ve (râ’nın zammıyla) [er-ruhbân] اَء

َهَباُن ََّ  Korkmak (fetehâtla) [er-rehebân] اَء
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوُرْهًبا َرْهَبًة  ُجُل  الرَّ  َرِهَب 
ِإَذا َخاَف اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَرَهَباًنا  َوُرْهَباًنا  َوَرَهًبا   َوَرْهًبا 
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre ta-
harrüz ve ıztırâba makrûn havf eylemeğe 
mevzû¡dur ki yılmak ve çekinmek ta¡bîr 
olunur.

َبى هأ ََّ  râ’nın fethi ve zammı ve) [er-rehbâ] اَء
elifin kasrı ve meddiyle) ve

َهُبوَتى ََّ  fethateyn ve kasr) [er-rehebûtâ] اَء
ile) ve

َهُبوُت ََّ -vez [melekût] َمَلُكوٌت) [er-rehebût] اَء
ninde) Ondan ismlerdir, korkmağa denir 
ve minhu: َرَهُبوٌت َخْيٌر ِمْن َرَحُموٍت” أَْي ِلَْن تُْرَهَب“ 
 Ya¡nî “Sana dâ™imâ mahzar-ı َخْيٌر ِمْن أَْن تُْرَحَم
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 .Bir recül ismidir [Râhib] َراِهٌج

Mütercim der ki Burhân-ı ¢â†ı¡’da 
 lafzı Fârisî olmak üzere [ruhbân] ُرْهَبان
mersûmdur, aslı بان  روه idi [rûh-bân] روه 
[rûh] zühd ve salâh ve بان [bân] sâhib 
ma¡nâsına olmakla ُروْهَبان [rûh-bân] zâhid 
ve sâlih demektir. Ba¡dehu tahfîfle vâv 
hazf olunup ُرْهَبان [ruhbân] dediler. Zâhiren 
mü™ellifin ifrâdı buna mebnîdir. İntehâ.

ُج هأ ََّ  râ’nın fethi ve hâ’nın) [er-rehb] اَء
sükûnuyla) Arık ve mehzûl nâkaya denir; 
¡alâ-kavlin yüksek ve bülend erkek deve-
ye denir. Ve yufka temrene denir, َنْصٌل َرِقيٌق 
[na§l ra…î…] ma¡nâsına. Cem¡i ِرَهاٌب [rihâb] 
gelir râ’nın kesriyle.

َهُج ََّ -Libâs ye (fethateynle) [er-reheb] اَء
nine denir, ٌُّكم [kumm] ma¡nâsına, tekûlu: 
َك ُكّمِ ِفي  َما  أَْي  َرَهِبَك  ِفي  ا  ِممَّ  Şârihin أَْعِطِني 
beyânına göre bu, ◊imyer lügatidir.

َهاَبُة ََّ -vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [er-rehâbet] اَء
ninde ve râ’nın zammıyla lügattir, 
lügaviyyûndan ◊irmâzî ikisinde dahi 
hâ’nın şeddesiyle rivâyet eylemiştir) Gö-
ğüste batn üzere müşrif bir geğrek kemiği-
ne denir ki köpek lisânı şeklinde olmakla 
 dahi derler. Havf [lisânu’l-kelb] ِلَساُن اْلَكْلِب
vaktinde yürek oynamakla o dahi muzda-
rib olur. Cem¡i َرَهاٌب [rehâb] gelir َسَحاٌب 
[se√âb] vezninde ki bu, lügat-ı ûlâya 
göredir.

َهاُب  (hemzenin fethiyle) [el-erhâb] اَألَرأ
Sayyâd olmayan kuşlara ıtlâk olunur.

َبى  Bir (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [Rehbâ] َرهأ
mevzi¡dir.

ِهٌج َأ  (vezninde [mu√sin] ُمْحِسٌن) [Murhib] ُم
Esâmîdendir.

ِهيُج َأ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-terhîb] اَءتَّ

çangırtısından ve ٌة  ten dahi[hirret] ِهرَّ
havf eder; şecâ¡atle muttasıf olduğu gibi, 
cebânetle de muttasıftır. Ve

-Na§ârâ tâ™ifesinin papazla [râhib] َراِهٌج
rına ıtlâk olunur, selefte nâstan inkıtâ¡ ve 
inzivâ birle ta¡abbüd ve tenessüke sa¡y 
ve mücâhede ve mülâzemet ederler idi. 
Cem¡i ُرْهَباٌن [ruhbân] gelir râ’nın zammıyla 
ve gâh olur ki ُرْهَباٌن [ruhbân] cem¡ olduğu 
gibi ثُْعَباٌن [&u¡bân] kelimesi vefkince müf-
red olur, fi’l-asl masdar olmak hasebiyle. 
Bu sûrette cem¡i َرَهاِبيُن [rehâbîn] ve َرَهاِبَنٌة 
[rehâbinet] gelir râ’nın fethiyle ve َرْهَبانُوَن 
[rehbânûn] gelir ki cem¡-i sâlimdir.

َبُة هأ ََّ ve [er-rehbet] اَء

ُة َباِنيَّ هأ ََّ -râ’ların fethiy) [er-rehbâniyyet] اَء
le) Ondan masdarlardır, râhib olmak ve 
râhiblik ma¡nâsına, lâkin Nihâye’den 
münfehim olan masdarı َرْهَبَنٌة [rehbenet] 
olmaktır ki َرْهَبٌة [rehbet]ten me™hûzdur; 
vezni fa¡lenet yâhûd fa¡lelettir, nûn’un as-
liyyetve ziyâdesi takdîri üzere. Ve

ٌة َباِنيَّ -Tagyîr-i neseb [rehbâniyyet] َرهأ
le َرْهَبَنٌة [rehbenet]e mensûb olmaktır 
ki lisânımızda hâsıl bi’l-masdar olarak 
râhiblik ile ta¡bîr olunur; ve minhu’l-
hadîs: ”ْاِلْسالَِم ِفي  َرْهَباِنيََّة   İşbu hadîste “الَ 
menhî olan ٌة  ten murâd[rehbâniyyet] َرْهَباِنيَّ
selef ruhbânlarının ahlâklarıyla mütehal-
lık olmaktır, ِاْخِتَصاٌء [i«ti§â™] gibi ki kendi 
mâdde-i rücûliyyetini izâle eylemek ve 
riyâzet için ve nefsine ezâ için gerdanına 
zincir geçirmek ve post giymek ve aslâ et 
kısmını ekl eylememek ve savm-ı visâl 
eylemek gibi. İmdi millet-i İslâmiyye, 
millet-i semhâ™ olup teşdîd ve taglîzden 
pâkîze olmakla bu gûne hâlât-ı şedîdeden 
nehy-i şer¡î sâdır olmuştur. Ve 
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söylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالٌَن  َراَب 
 Ve ¡akl ve zihn şûrîde ve muhtelit ِإَذا َكَذَب
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  َراَب 
َعْقُلُه -Ve ¡Arablar filân kimseyi boş اْخَتَلَط 
layıp “Kendi hâline terk eyle ki helâk pek 
yaklaştı” diyecek yerde َدْعُه َفَقْد َراَب َدُمُه der-
ler, niteki َيُفوُر َدُمُه dahi bu ma¡nâda isti¡mâl 
olunur.

ِويُج َأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tervîb] اَءتَّ
Sütü yoğurt çalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َراِئًبا َجَعَلُه  ِإَذا  َتْرِويًبا  َبَن  اللَّ َب   Ve pek yorulup َروَّ
fürû-mânde olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُتُه ِإَذا أَْعَيْت َبْت َمِطيَّ َروَّ
 (vezninde [inâbet] ِإَناَبٌة) [el-irâbet] اَإِلَراَبُة
Bu dahi sütü yoğurt çalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبَن ِإَراَبًة ِإَذا َجَعَلُه َراِئًبا أََراَب اللَّ
َوُب َأ

ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mirveb] اَءأ
de) Şol tuluma denir ki onda sütü çalka-
yarak yağını çıkarıp yoğurt ederler ki ya-
yık ta¡bîr olunur. Ba¡zı mahalde dibekte 
çalarlar.

ُب وَّ ََ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-murevveb] اَءأ
vezninde) Şol tuluma denir ki içinde süt 
uyutulup yoğurt çalınmış ola; yukâlu: ِسَقاٌء 
َب ِفيِه اللََّبُن ٌب أَْي ُرّوِ ُمَروَّ
َبُة وأ ََّ  râ’nın fethi ve zammı ve) [er-revbet] اَء
vâv’ın sükûnuyla) Yoğurt mâyesine denir 
ki ba¡zı diyârda damızlık ta¡bîr olunur; 
süte çalmakla uyuyup yoğurt olur; ¡alâ-
kavlin yoğurt çalınan sütün bakiyyesine 
denir. Ve buğur devenin kendi sulbünde 
müctemi¡ olan nutfesine denir. Yâhûd bu-
ğur devenin nâkaya aştıktan sonra rahi-
minde vâki¡ olan nutfesine denir, yoğurt 
mâyesine teşbîhen. Ve

 Hâcet ve zarûriyyet ma¡nâsına [rûbet] ُروَبٌة
isti¡mâl olunur. Ve medâr-ı ma¡âş ve 
kıvâm-ı zindegânî olan nesneye ıtlâk olu-

de) Nâka fevka’t-tâka yürümekten nâşî 
dermânde ve bî-tâb olmakla sâhibi yanı-
na oturup âheste âheste yemleyip tîmâr 
ederek cânı bedenine gelip teneffüs ey-
lemek ma¡nâsınadır. Ve bu zikr olunan 
 mâddesinden me™hûzdur. Ve [rehb] َرْهٌب
bâbı izâle için olmak dahi muhtemeldir; 
yukâlu: أَْي يَُحاِييَها  َفَقَعَد  َتْرِهيًبا  ّمِ  ِبالضَّ النَّاَقُة  َبِت   َرهَّ
ْيُر َفَعَلَفَها َحتَّى َثاَبْت ِإَلْيَها َنْفُسَها َجَهَدَها السَّ

]ر و ب[
ُب وأ ََّ ve (vezninde [evb&] َثْوٌب) [er-revb] اَء

ُؤوُب َُّ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [er-ru™ûb] اَء
Süt uyuyup yoğurt olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبُن َيُروُب َرْوًبا َوُرُؤوًبا ِإَذا َخثَُر Ve َراَب اللَّ

ٌب  َراِئٌب Yoğurda denir, niteki [revb] َروأ
[râ™ib] dahi denir; ¡alâ-kavlin َرْوٌب [revb] 
ve َراِئٌب [râ™ib] yayıkta yayılıp yağı çıkmış 
süte denir ki koyusuna yine yoğurt ve sı-
vığına ayran ta¡bîr olunur ki yağsız sâde 
olur. Ve

ٌب ve [revb] َروأ

 Mütehayyir ve âşüfte olmak [ru™ûb] ُرُؤوٌب
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: ُجُل  َراَب الرَّ
َتَحيََّر ِإَذا  َوُرُؤوًبا   Ve çok yemekten yâhûd َرْوًبا 
uyku basıp uyuklamak gibi ¡ârızadan 
nâşî vücûd ayran gibi süst ve fâtir olmak 
ma¡nâsınadır; ¡alâ-kavlin uykudan beden 
ve dimâgı mümtelî ve galîz ve ser-girân 
kalkmak ma¡nâsınadır ki mahmûr kalk-
ması gibi olur. Yâhûd uyku sarhoşu olmak 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki ziyâdesiyle 
uyku basıp uyumamakla yâhûd henüz uy-
kuya varmış iken kalkmakla şûrîde-dimâg 
olmaktan ¡ibârettir; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  َراَب 
 َفَتَرْت َنْفُسُه ِمْن ِشَبٍع أَْو نَُعاٍس أَْو َقاَم َخاِثَر اْلَبَدِن َوالنَّْفِس
 Ve pek yorulup fürû-mânde أَْو َسِكَر ِمَن النَّْوِم
ve durgun olmak ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur; yukâlu: أَْعَيا ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve yalan َراَب 
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kazâsında bir karyedir.

 Baπdâd (vezninde [ûbâ†] طُوَبى) [Rûbâ] ُروَبى
a¡mâlinden bir karyedir.

اُب ََّ  Kadr ve (vezninde [nâb] َناٌب) [er-râb] اَء
mikdâr ma¡nâsınadır; yukâlu: َهَذا َراُب َكَذا أَْي 
َقْدُرُه

]ر ي ب[
يأُج ََّ  (vezninde [ayb¡] َعْيٌب) [er-reyb] اَء
Hâdise-i rûzgâra denir, ْهِر -arfu’d§] َصْرُف الدَّ
dehr] ma¡nâsına. Mü™ellifin Ba§â™ir’de 
beyânına göre َرْيٌب [reyb] asl bir nesnede 
bir hâlet tevehhümüyle vâki¡ olan şekk 
ve şübhe ma¡nâsına mevzû¡dur. Ve sarf-ı 
rûzgâra ıtlâkı kevn ve husûlü cihetin-
de şekk ve gümân olmayıp belki vakt-i 
husûlü meşkûk olmak mülâbesesiyledir. 
Ve ümmehât-ı sâ™irenin beyânlarına göre 
 ,masdarlardır [rîbet] ِريَبٌة ve [reyb] َرْيٌب
nefs bir mâdde sebebiyle muztarib ve 
mütehaddiş olmak ma¡nâsına mevzû¡dur, 
tekûlu: َقَلُق َوِهَي  ِريَبٌة  ِفيَك  َحَصَل  ِإَذا  ْيُء  الشَّ  َراَبِني 
َواْضِطَرابَُها  Ba¡dehu onunka şekk ve النَّْفِس 
şübhe tesmiye olunmuştur, ıztırâb-ı nefs 
ve hadşe-i derûna sebeb olmak ¡alâkasıyla. 
Ve havâdis-i dehre ıtlâkı kezâlik sebebiy-
yet ¡alâkasına mebnîdir. Ve hâcet ma¡nâsı 
dahi bu bâbdandır. Ve İmâm Cuveynî 
tahkîki üzere şekk mefhûmu tarafeynin 
tesâvî ve i¡tidâlini mutazammındır. Ve 
 yakîn derecesine bâlig olmağa [reyb] َرْيٌب
meşrûttur, ke-mâ yukâlu: ُمِريٌب -ve lâ َشكٌّ 
yukâlu: ُمَشكٌَّك  mebde-i [şek] َشكٌّ Pes َرْيٌب 
 mebde-i [ilm¡] ِعْلٌم olur, niteki [reyb] َرْيٌب
 .dir[ya…în] َيِقيٌن

Hülâsası َرْيٌب [reyb] lisânımızda sû-i zann 
ve mazinne ve töhmet ta¡bîr eylediğimiz 
mefhûmlar olacaktır. Meselâ bir kimse-
yi mey-hâneden hurûc ederken gördükte 

nur ki Fârisîde mâye dahi bu ma¡nâyadır. 
Ve
َِ اأألَمأ  Bir mâddenin [rûbetu’l-emr] ُروَبُة 
cummâ¡ına ya¡nî topuna ve küllîsine ıtlâk 
olunur ki bi’l-cümle usûl ü eczâsı mücte-
mi¡ olarak hey™etinden ¡ibârettir. Ve

 Geceden bir bölüğe ve bir [rûbet] ُروَبٌة
mikdâra denir; meşâhîr-i şu¡arâdan 
Rûbe b. el-¡Accâc bu ma¡nâ cihetinden 
müsemmâdır. Ya¡nî geceden bir mikdâr 
geçtikte tevellüd eylemek mülâbesesiyle 
 ile tesmiye olunmuştur. Lâkin [Rûbet] ُروَبة
ba¡zılar ُرْؤَبٌة [ru™bet] mehmûz olduğuna 
zâhib oldular, niteki mâddesinde güzerân 
eyledi. Ve 

 Et pâresine de ıtlâk olunur. Ve [rûbet] ُروَبٌة
şol kısaca denir ki onunla inden cânver tu-
tup taşra çıkarırlar. Ve

 Fakr u fâka ma¡nâsınadır. Ve [rûbet] ُروَبٌة
alıç ağacına denir. Ve üşeniklik ve uyuşuk-
luk, kesel ü fütûr ve tüvânî ma¡nâsınadır. 
Ve nebât ve eşcârı kesîr, toprağı soy ve 
münbit olan makbûl ve mu¡teber yere 
denir.

اِئُج ََّ  Yoğurda denir, niteki [er-râ™ib] اَء
zikr olundu. Ve şol kişiye ıtlâk olunur ki 
kesret-i eklden yâhûd uyku basmaktan yâ 
çok uyumaktan yâ uyku sarhoşluğundan 
beden ve dimâgı mahmûr-ı sabâhî gibi 
şişkin ve dolgun ve ser-girân olmakla yo-
ğurt gibi süst ve fâtir ola. َرْوٌب [revb] laf-
zından me™hûzdur.

َوُب  (vezninde [a…reb] أَْقَرُب) [el-erveb] اَألَرأ
ve

وَباُن َُّ  َراِئٌب (râ’nın zammıyla) [er-rûbân] اَء
[râ™ib] ma¡nâsınadır.

 »Bel (vezninde [ûb†] طُوٌب) [Rûb] ُروٌب
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lemezler ise َوِريَبًة َرْيًبا  أَْمُرُه   unvânında¡ َراَبِني 
sülâsî olarak isti¡mâl ederler; ¡alâ-kavlin 
¡adem-i kinâyede dahi mezîd olarak 
isti¡mâl olunur, tekûlu: أََراَبِني ْالَْمُر ِإَراَبًة
Şârihin beyânına göre kinâyeden murâd, 
¡adem-i teyakkundur ki şübheyi mûris 
bir emâre ihsâsıyla gümâna düşmektir. 
Ve ¡adem-i kinâyeden murâd, yakînen 
sû-i zannı mûris töhmet müşâhede eyle-
mekle vech-i tahkîk üzere onda mazin-
ne belki o töhmetle muttasıftır demekten 
¡ibârettir, niteki Mi§bâ√’ta tekûlu: َراَبِني 
الظَّنَّ ِبِه  أََسْأَت  َفِإَذا  يَبَة  الّرِ ِمْنُه  اْسَتْيَقْنَت  ِإَذا  ْيُء   الشَّ
ِفيِه ُهَو  أَْمٌر  ِمْنُه  أََراَبِني  ُقْلَت  يَبَة  الّرِ ِمْنُه  َتْسَتْيِقْن   َوَلْم 
¡unvânıyla mersûmdur. Ve sâhib-i Nihâye 
dahi yukâlu: َشكََّكِني ِبَمْعَنى  َوأََراَبِني  ْيُء  الشَّ  َراَبِني 
يَبَة ِفيِه َفِإَذا  َوِقيَل أََراَبِني ِفي َكَذا أَْي َشكََّكِني َوأَْوَهَمِني الّرِ
-ibâretiyle îrâd eyle¡ اْسَتْيَقْنَتُه ُقْلَت َراَبِني ِبَغْيِر أَِلٍف
mekle beyân-ı mezbûra muvâfıktır. Kaldı 
ki şârih ‰ayyibî tevcîhine göre kinâyeden 
¡inde’l-Kûfiyyîn zamîr murâd olmakla ِإَذا 
-kelimesi eğer fi¡le zamîr ilhâk eder َكَنْوا
ler ise mezîd olarak ve illâ sülâsî olarak 
isti¡mâl olunur demektir. Buna göre أََراَب 
ْالَْمُر câ™iz olmayıp ْالَْمُر أَْمُرُه ve أََراَبِني   أََراَبِني 
¡unvânında olmak lâzımdır. İntehâ. Ve

َراَبٌة ٌِ  [irâbet] Şekk ve şübheli olmak 
ma¡nâsına gelir ki hemzesi sayrûret için 
olur; yukâlu: أََراَب ْالَْمُر ِإَذا َصاَر َذا َرْيٍب
اَبُة ََ ِت -Bir kimsede sû-i zan [el-istirâbet] اَإِلاأ
nı ve töhmeti mûris hâlet görmekle şekk 
ve şübheye düşmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْسَتَراَب ِبِه ِإَذا َرأَى ِمْنُه َما َيِريُبُه
يَّاُب ََّ اٌد) [er-reyyâb] اَء -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Şol nesneye ıtlâk olunur ki zâtında 
şübheli ve töhmetli olmakla fi¡l ve takar-
rübü tahvîf eder olduğunu onu işlemekten 
adam “müttehem olurum” diye ihtirâz 

¡ayyâş olması zımnında hâtıra hutûr edip 
dil-nişîn olan mazinne gibi. İntehâ. Ve

 Hâcet ma¡nâsına isti¡mâl [reyb] َريأٌج
olunur, mûcib-i ıztırâb-ı derûn olduğu 
için. Ve ِظنٌَّة [@innet] ve şekk ve şübhe 
ma¡nâsınadır. Ve töhmet ma¡nâsınadır ki 
ta¡yîb ve ta¡yîri mûcib olan hâlettir.

Şârih der ki gerçi mü™ellif َوالتَُّهَمُة نَُّة   َوالظِّ
¡ibâretiyle zâhiren tefkîk eylemekle her 
biri başkaca ma¡nâ olur. Lâkin ba¡zı 
usûlde كُّ َمَع التَُّهَمِة  unvânında müsebbet¡ اَلشَّ
olmakla ona göre töhmete makrûn şekk 
ve şübhe demek olur ki meselâ bir kimse 
hakkında bir bed ve nâ-sezâ fi¡l ile zan ve 
gümân eylemek gibi. İntehâ. Ve

ve [reyb] َريأٌج

 ,Masdar olur (râ’nın kesriyle) [rîbet] ِريَبٌة
bir kimseye bir nesne şekk ve şübhe îrâs 
eylemek ma¡nâsınadır ki bed gümân ey-
lemek ta¡bîr olunur, tekûlu: ْالَْمُر  َراَبِني 
َشكََّكِني أَْي  َوِريَبًة  َرْيًبا   Ve bir kimseyi َيِريُب 
şekk ve şübheye ve sû-i zanna düşürmek 
ma¡nâsınadır, tekûlu: يَبَة ِإَلْيِه ِرْبُتُه أَْي أَْوَصْلُت الّرِ
 Bu (hemzenin kesriyle) [el-irâbet] اَإِلَراَبُة
dahi bir kimseye bir nesne mazinne ve 
gümân îrâs eylemek ma¡nâsınadır, tekûlu: 
َشكََّكِني ِبَمْعَنى  ِإَراَبًة  ْالَْمُر  -Ve bir kimse أََراَبِني 
yi sû-i zanna ilkâ eylemek ma¡nâsınadır, 
tekûlu: أََرْبُتُه أَْي َجَعْلُت ِفيِه ِريَبًة Ve tukâlu: أََراَبِني 
يَبَة الّرِ ِفيَّ  َوَجَعَل  ِبِه  َذِلَك  َظَنْنُت   Ya¡nî “Filân أَْي 
kimse filânın hakkında bana şübhe îrâs 
eylemekle ben dahi öylece zann edip 
onu müttehem kıldım.” Ve kîle ma¡nâhu: 
يَبُة الّرِ  Ya¡nî “Bana şübhe ve gümân أَْوَهَمِني 
îrâs eylemekle beni onun hakkında bed-
gümân eyledi.” Ve ba¡zılar dediler ki eğer 
kinâye ederler ise elif ilhâkıyla mezîd 
olarak isti¡mâl ederler ve eğer kinâye ey-



ِتَياُب 440اَإِلرأ BÂBU’L-BÂ™

FASLU’Z-ZÂYİ’L-MU¡CEME
اِي اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الزَّ

]ز أ ب[
أأُب َّْ -zây’ın fethi ve hemze) [ez-ze™b] اَء
nin sükûnuyla) Bir ağır nesneyi yüklenip 
sür¡atle iletmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َزأََب 
 اْلِقْرَبَة َزْأًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َحَمَلَها ثُمَّ أَْقَبَل ِبِه َسِريًعا
Ve suyu şiddetle içmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َشِرَب ُشْرًبا َشِديًدا -Ve da َزأََب الرَّ
var sürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَل  َزأََب اْلِ
ِإَذا َساَقَها
ِدَءاُب زأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-izdi™âb] اَإلأ
de ki tâ’yı dâl’a kalb olunmuştur) Bu dahi 
bir ağır nesneyi yüklenip sür¡atle alıp git-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلِقْرَبَة   ِإْزَدأََب 
َحَمَلَها ثُمَّ أَْقَبَل ِبَها َسِريًعا
َؤاُب ُّْ -veznin [πurâb] ُغَراٌب) [ez-zu™âb] اَء
de) Tebeddül ve inkılâb ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْهُر الدَّ َزأََبُه  َوَقْد  اْنِقالٍَب  أَِي  ُزَؤاٍب  ُذو  ْهُر   اَلدَّ
َبُه َوَقلَّ َغيََّرُه   [zu™âb] ُزَؤاٌب Alâ-kavlin işbu¡ أَْي 
kelimesi َزْوآٌت [zev™ât] lafzından ki َسْوآٌت 
[sev™ât] veznindedir, musahhaftır. Ve 
 lafzının cem¡idir [zev™et] َزْوَءةٌ [zev™ât] َزْوآٌت
ki mevt sebebiyle hâdis olan hâdiseye de-
nir. Ve ْهُر  ,kelimesi dahi musahhaftır َزأََبُه الدَّ
savâb olan َزاَء [zâ™e] olmaktır ki َجاَء [câ™e] 
vezninde ve ِبِه kelimesi bâ™ ve zamîr ile 
başkaca sılasıdır, niteki ”ز،و،أ“mâddesinde 
beyân olundu.

]ز أ ن ب[
آِنُج َّْ -veznin [zerânib] َزَراِنُب) [ez-ze™ânib] اَء
de) َقَواِريُر […avârîr] ma¡nâsınadır ki ٌَقاُروَرة 
[kârûret]in cem¡idir, şişeler demektir. Bu 
kelimenin müfredi mesmû¡ değildir. Şârih 
der ki ba¡zılardan müfredi ِزْئَناٌب [zi™nâb] 
olduğu mesmû¡dur.

eder ola; yukâlu: أَْمٌر َريَّاٌب أَْي ُمْفِزٌع
ِتَياُب -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-irtiyâb] اَإِلرأ
de) Şekk ve şübhe eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِفيِه َشكَّ  ِإَذا  ْيِء  الشَّ ِمَن   Ve bir ِإْرَتاَب 
kimseyi bir nesne ile müttehem kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْرَتاَب ِبِه أَِي اتََّهَمُه ِبِه
يأُج ََّ  Bir (vezninde [ayb¡] َعْيٌب) [er-Reyb] اَء
mevzi¡ adıdır.

ُت َريأجب  Yemen’de bir hisâr [Beytu Reyb] َبيأ
adıdır.
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eyledi. Pes ¡Abdullâh, “Ezebb kimdir?“ 
diye su™âl eyledikte cinn tâ™ifesinden 
olduğunu ifâde eylemekle ¡Abdullâh 
tâziyânesini çevirip mezbûrun başına vaz¡ 
eyledikte hurdeliğinden nâşî altında müs-
tetir ve muhtefî oldu. Ve bey¡atu’l-¡A…abe 
hadîsinde اْلَعَقَبِة  bir [Ezebbu’l-¡a…abet] أََزبُّ 
şeytânın ismi olmak üzere vâriddir. Ve 
Nihâye’de ¡Abdullâh’ın tesâdüf eylediği 
şahs-ı merkûm ¡azîmü’l-lihye olmak üzere 
mersûm olmakla zâhiren vech-i tesmiyesi 
budur ve hadîs-i sânîde ُُّهَو َشْيَطاٌن ِاْسُمُه أََزب“ 
.ibâretiyle mübeyyendir¡ اْلَعَقَبِة َوُهَو اْلَحيَُّة”

َباُب زأ ِ -Gü (hemzenin kesriyle) [el-izbâb] اَإلأ
neş gurûba pek yaklaşmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِلْلُغُروِب َدَنْت  ِإَذا  ِإْزَباًبا  ْمُس  الشَّ  Ve أََزبَِّت 
üzümü ve inciri kuruyup َزِبيٌب [zebîb] ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلِعَنَب  أََزبَّ 
يَن ِإَذا َصيََّرُه َزِبيًبا َوالّتِ
ِبيُج ْأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tezbîb] اَءتَّ
 ma¡nâlarınadır. Ve tekellüm [izbâb]ِإْزَباٌب
ederken ağızı köpüklendirmekle avurdun 
iki tarafında köpük yığılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: يُق ِفي ُجُل َوَزبََّب ِشْدَقاُه ِإَذا اْجَتَمَع الّرِ  َزبََّب الرَّ
َتَكلََّم ُفالٌَن َحتَّى َزبََّب َفُمُه :ve yukâlu َصاِمَغْيِهَما
ِدَباُب -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-izdibâb] اَإِلزأ
de) Dolmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََزبَّ اْلِقْرَبة 
َفاْزَدبَّ ِإَذا َمَلََها َفاْمَتَلَْت
بَّاُء َّْ  zây’ın fethi ve bâ’nın) [™ez-zebbâ] اَء
teşdîdiyle) ُّأََزب [ezebb] kelimesinden 
mü™ennestir. Bu münâsebetle ِإْسٌت [ist] ve 
-a ıtlâk olunur, kesîretü’ş[ma…¡ad] َمْقَعٌد
şa™r olduğu için. Ve şedîd ve münker olan 
dâhiyeye ıtlâk olunur; yukâlu: َزبَّاُء  َداِهَيٌة 
َشِديَدةٌ  Nehr-i Furât sâhilinde bir belde أَْي 
adıdır. Ve ‰ayyi™ kabîlesinden U§aydif 
nâm kimsenin feresi ismidir. Ve ‰uheyye 
kabîlesi yurdunda bir su adıdır. Ve 

]ز ب ب[
َبُج َّْ  vezninde ve [zeπab] َزَغٌب [ez-zebeb] اَء
mürâdifidir ki mûy-ı mâder-zâdîdır, gerek 
sâ™ir hayvânda ve gerek tuyûrda olsun ki 
ibtidâ çıkan hurde sarıca tüylerdir. Ve 

-İnsân kısmında kıllar kesîr ol [zebeb] َزَبٌج
mağa denir. Ve deve kısmında çehresinin 
ve çenesinin altının tüyleri firâvân olmağa 
denir; yukâlu: اِبِع  Aslı َزبَّ َيَزبُّ َزبَّا ِمَن اْلَباِب الرَّ
”,olmakla idgâm olunmuştur َزَبٌب -َيَملُّ   “َملَّ
gibi. Ve güneş batmağa pek yaklaşmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َدَنْت ِإَذا  ْمُس  الشَّ  َزبَِّت 
Ve ِلْلُغُروِب

 ;Doldurmak ma¡nâsınadır [zebb] َزبد
yukâlu: ِل ِإَذا َمَلََها َزبَّ اْلِقْرَبَة َزبًّا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ

 fethateynle ve bâ’nın) [el-ezebb] اَألََزبُّ
teşdîdiyle) Kılları gür olan kişiye denir; 
yukâlu: ْعِر  Ve çehresi ve َرُجٌل أََزبُّ أَْي َكِثيُر الشَّ
çenesi altı pek tüylü olan deveye denir. 
Ve ucuzluk ve bolluk yıla ıtlâk olunur ki 
yağmurlu olmakla ekinler ve çayırlar ve 
çemenler firâvân olur; yukâlu: أَْي أََزبُّ   َعاٌم 
Ve ُمْخِصٌب

 Esmâ-yı şeyâtîndendir; ve [Ezebb] أََزبُّ
minhu hadîsu ¡Abdillâh b. ez-Zubeyr 
radıyallâhu ¡anhumâ mu«tasaran: َوَجَد  “أَنَُّه 
أَْنَت َمْن  َفَقاَل  َفأََتاُه  ْوَط  السَّ َفأََخَذ  ِشْبَراِن  طُولُُه   َرُجالً 
َفَقَلَب اْلِجّنِ  ِمَن  َرُجٌل  َقاَل  أََزبُّ  َوَما  َقاَل  أََزبُّ   َفَقاَل 
َباَص” َحتَّى  أََزبَّ  َرْأِس  ِفي  َفَوَضَعُه  ْوَط   Ve fî السَّ
hadîsi’l-¡A…abe: ”اْلَعَقَبِة أََزبُّ  ِاْسُمُه  َشْيَطاٌن   “ُهَو 
Ya¡nî ¡Abdullâh b. ez-Zubeyr hazretleri 
bir gece bâdiyede yalnız kalıp zarûrî bir 
mahalde ârâm ve tek ü tenhâ hâba varıp 
uyandıktan sonra râhilesinin pâlânı üze-
rinde gördü ki kaddi iki karış mikdârında 
bir kimse durur. Hemân tâziyânesini alıp 
yanına geldi ve sen kimsin diye su™âl ey-
ledikte “Bana Ezebb derler” diye cevâb 
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ismidir ki insânın ellerinde tahaddüs eder. 
Ve çok söyleyen miksâr kimsenin avur-
dunda zuhûr eden köpüğe denir.

ِبيَبَتاِن َّْ -tesniye bünyesiy) [ez-zebîbetân] اَء
le) Tekellüm ederken avurtların iki tara-
fında müctemi¡ olan köpüklere denir. Ve 
yılanın ve kelbin iki gözleri üzere olan iki 
siyâh noktalara denir.

بُُّج َْ ٌل) [et-tezebbub] اَءتَّ  [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
vezninde) Söylerken ağız köpürmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَزبََّد ِفي ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َتَزبََّب 
اْلَكالَِم
َباُب َّْ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [ez-zebâb] اَء
Bir nev¡ iri fâreye denir ki kulakları sağır 
olur; ¡alâ-kavlin tüyü kızıl olan yâhûd tüy-
süz olan fâreye denir. Ve 

-Esmâdandır: Zebâb b. Ru [Zebâb] َزَباُب
meyle eş-Şâ¡ir, Eşheb’in birâderidir.

ٌج  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Zubeyb] ُزَبيأ
İbn ¿a¡lebe’dir ki ashâbdandır. Benu’l-
¡Anber kabîlesindendir. Ve ¡Abdullâh b. 
Zubeyb tâbi¡îndendir. Yemen’de Cened 
nâm karyedendir.

بَّاُب َّْ اٌد) [ez-zebbâb] اَء -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) َزِبيٌب [zebîb] satan kimseye denir, nite-
ki ٌَّزِبيِبي [zebîbiyy] dahi derler. Ve

 .Esâmîdendir: ◊uceyr b [Zebbâb] َزبَّاٌب
Zebbâb, Benû ¡Âmir b. ~a¡§a¡a nese-
bi ricâlindendir. Ve ¡Alî b. İbrâhîm ez-
Zebbâb muhaddisîndendir.

ُة ِبيِبيَّ َّْ  (zây’ın fethiyle) [ez-Zebîbiyyet] اَء
Baπdâd’da bir mahalledir; muhaddisînden 
Ebû Bekr ¡Abdullâh b. ‰âlib ez-Zebîbî 
oradandır.

ِبيِبيُّ َّْ  Kuru (yâ-yı nisbetle) [ez-zebîbiyy] اَء
üzüm satana denir. Kezâlik kuru incir 
satana denir. Ve kuru üzüm ve incir hoş-

 Selefte cezîre-i İbn ¡Ömer [™zebbâ] َزبَّاُء
melikesi olan bir hatun lakabıdır. 
Mezbûre mülûk-i tavâ™iften ma¡dûdedir. 
Gîsûsu pek tavîl ve firâvân olması bâ™is-i 
telkîbdir. Melik-i ◊îre vü Enbâr olan 
Ce≠îme el-Abraş mûmâileyhânın pederini 
katl ve memleketine istîlâ eyledikten son-
ra mûmâileyhâ cidd ü sa¡y-ı bî-kerân ile 
yine memleketini âverde-i kabza-i teshîr 
ve bir takrîble Ce≠îme’yi katl ve tedmîr 
eylemiştir. Kıssası tevârîh ve emsâlde 
meşrûhadır.أَْنَفُه َقِصيٌر  َجَدَع  َما   meseli o لَْمٍر 
kıssa eczâsındandır. Ve

 Benû Suley† cemâ¡atine [™Zebbâ] َزبَّاُء
mahsûs bir su adıdır. Ve Yemâme’de bir 
çeşme adıdır.

بُّ ُّْ  zây’ın zammı ve bâ’nın) [ez-zubb] اَء
teşdîdiyle) Âlet-i tenâsüle denir, َذَكٌر [ze-
ker] ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin insân zekerine 
mahsûstur, kılları mülâhazasına mebnîdir, 
zîrâ bedevîlerde halk ve nûre olmaz. 
Cem¡i ٌّأَُزب [ezubb] hemzenin fethi ve 
zâ’nın zammıyla ve أَْزَباٌب [ezbâb] gelir ve 
 gelir fetehâtla. Ve [zebebet] َزَبَبٌة

 Sakala, ¡alâ-kavlin sakalın [zubb] ُزبد
mukaddemine denir. Ve burna denir, أَْنٌف 
[enf] ma¡nâsına.

ِبيُج َّْ -veznin [emîr] أَِميٌر) [ez-zebîb] اَء
de) Kuru üzüme ve kuru incire denir. 
Muhaddisînden İbrâhîm b. ¡Abdullâh el-
¡Askerî ve ¡Abdullâh b. İbrâhîm b. Ca¡fer 
ve Ebû Nu¡aym ki Mu√ammed b. Şerîk 
râvîsidir ve ¡Alî b. ¡Ömer es-Semer…andî 
ez-Zebîbiyyûn َزِبيٌب [zebîb] bey¡ ettikleri 
için ona nisbet olundular. Ve

 Suyun köpüğüne denir. Ve [zebîb] َزِبيٌج
yılanın ağızında olan zehre denir.

ِبيَبُة َّْ  Bir nev¡ yara (hâ’yla) [ez-zebîbet] اَء



ٌب َزرأ 443BÂBU’L-BÂ™

]ز خ ب[
َباُء خأ َّْ  â-yı mu¡ceme ile») [™ez-za«bâ] اَء
 vezninde) Yürümek [™a√râ§] َصْحَراُء
bâbında dayangan ve sulb ve metîn olan 
nâkaya denir.

]ز خ ز ب[
بُّ ُْ خأ ُّْ  zâ’ların zammı) [ez-zu«zubb] اَء

ve «â-yı mu¡cemenin sükûnu ve bâ’nın 
teşdîdiyle) Vücûdu galîz ve kavî ve 
şedîdü’l-lahm olan insân ve hayvâna 
denir.

]ز خ ل ب[
ِلُج خأ َْ ُُ -ism-i fâ¡il bün) [el-muza«lib] اَءأ
yesiyle) Dâ™imâ nâsı hezl ü istihzâ eden 
kimseye denir; yukâlu: َكاَن ِإَذا  ُمَزْخِلٌب   َرُجٌل 
َيْهَزأُ ِبالنَّاِس

]ز د ب[
ُب دأ ِّْ  Hisse ve (zây’ın kesriyle) [ez-zidb] اَء
nasîb ma¡nâsınadır. Cem¡i أَْزَداٌب [ezdâb] 
gelir.

]ز ذ ب[
َذاِبَيُة َّْ  âl-ı mu¡ceme ile≠) [ez-Ze≠âbiyet] اَء
 vezninde) Yemâme’de [emâniyet&] َثَماِنَيٌة
bir hânumân adıdır ki ehli hânedânlardır.

]ز ر ب[
ُب رأ َّْ (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [ez-zerb] اَء
Medhal ve duhûl-gâh ma¡nâsınadır. Ve 
hâssaten koyun ve keçi ağılına denir. 
Zây’ın kesriyle de lügattir. Cem¡i ُزُروٌب 
[zurûb] gelir. Ve

ٌب  Avcı gömeltisine denir. Ve [zerb] َزرأ
masdar olur, koyun ve keçi kısmına ağıl 
yapmak ma¡nâsına; yukâlu: َزْرًبا ِلْلَغَنِم   َزَرَب 
َلَها ْرَب  الزَّ َبَنى  ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب   Ve akmak ِمَن 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َزِرَب اْلَماُء َزْرًبا ِمَن اْلَباِب 

âbına denir.

-zây’ın ve bâ’nın fet) [Zibîbâ] ِزِبيَبى
hiyle [kesriyle]) Esâmîdendir: 
Mu√ammed b. ¡Alî b. Ebî ‰âlib b. Zibîbâ 
muhaddisîndendir.

ُب َْ بأ َّْ -veznin [πabπab] َغْبَغٌب) [ez-zebzeb] اَء
de Türkîde porsuk ta¡bîr olunan cânvere 
denir, Fârisîde şigâr derler; bâglarda üzü-
mün ¡adûsudur, vurdukça şişip kabarır. Ve

ٌب َْ -Bir gûne gemiye denir, çek [zebzeb] َزبأ
tiri dedikleri uzun gemi olacaktır.

َبُة َْ بأ َّْ -vez [kebkebet] َكْبَكَبٌة) [ez-zebzebet] اَء
ninde) Darılmak, gazab ma¡nâsınadır; 
¡alâ-kavlin cenkte bozulup kaçmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َغِضَب ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َزْبَزَب 
أَِو اْنَهَزَم ِفي اْلَحْرِب
بُِّج َْ ُُ ٌث) [el-muzebbib] اَءأ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) ve

بُّ ِْ ُُ ) [el-muzibb] اَءأ -vez [mukibb] ُمِكبٌّ
ninde) Mâlı çok zengin kimseye denir; 
yukâlu: َرُجٌل ُمَزبٌِّب َوُمِزبٌّ أَِي اْلَكِثيُر اْلَماِل
 (vezninde [abîbet√] َحِبيَبُة) [zebîbet] َزِبيَبُة
Esmâdandır: ¡Abdurra√mân b. Zebîbe 
ashâb-ı hadîstendir.

بَّاَواِن َّْ  zây’ın fethi ve) [ez-zebbâvân] اَء
bâ’nın teşdîdiyle) Âl-i ¡Abdullâh b. ¡Âmir 
b. Kureyz’e mahsûs iki bâgçedir.

]ز ج ب[
َبُة جأ ُّْ  zây’ın zammı ve cîm’in) [ez-zucbet] اَء
sükûnuyla) Kelime ve sühan ma¡nâsınadır, 
tekûlu: َما َسِمْعُت ُزْجَبًة أَْي َكِلَمًة

]ز ح ب[
ُج طأ َّْ  zây’ın fethi ve √â-yı) [ez-za√b] اَء
mühmelenin sükûnuyla) Bir nesneye pek 
yakın varıp çatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َزَحَب ِإَلْيِه َزْحًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َدَنا
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vezninde) yâhûd َبى رأ َْ نُ  [Aynu Zerbâ¡] َعيأ
(ki َسْكَرى [sekrâ] veznindedir) Sugûr-ı 
Şâmiyye’den Ma§î§a nâm kasaba kurbün-
de bir derbend adıdır.

َراِب ِّْ اء -zây’ın kesriy) [âtu’z-Zirâb±] َذاُت 
le) ◊aremeyn-i muhteremeyn beyninde 
Peygamber-i zî-şân ¡aleyhi’s-salâtu ve’s-
selâm mesâcidinden bir mescid ismidir.

ُبِع اءسَّ  Yırtıcı [¡zerîbetu’s-sebu] َزِريَبُة 
cânverlerin inlerine denir.

ِريِج َّْ اء ُم   Beyne’l-¡Arab [yevmu’z-zerîb] َيوأ
bir yevm-i ma¡rûftur.

َبى  (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [Zerbâ] َزرأ
Bir muhaddis ismidir ki rivâyet eylediği 
ehâdîs ekserî münker olmakla ma¡mûlün-
bih değildir. Mü™ellifin burada َوَزْرَبى 
َمَناِكيُر َمَناِكيُر kavli َلُه  أََحاِديُث  َلُه  ٌث  ُمَحّدِ  َوَزْرَبى 
sebkindedir.

]ز ر د ب[
َدَبُة رأ َّْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ez-zerdebet] اَء
vezninde) Boğmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َزْرَدَب ُفالًَنا ِإَذا َخَنَقُه

]ز ر غ ب[
ََُج رأ َّْ  πayn-ı mu¡ceme ile) [ez-zerπab] اَء
 [kiymu«t] ِكْيُمْخٌت (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر
ismidir ki sağrı ta¡bîr olunan deriye denir. 
Ve kiymuht kelimesi Fârisîdir, ¡Arab dahi 
isti¡mâl eylediler.

]ز ر ن ب[
َنُج رأ َّْ  [ca¡fer] َجْعَفٌر nûn’la) [ez-zerneb] اَء
vezninde) Bir nev¡ hoş-bû tîb adıdır; ¡alâ-
kavlin hoş-bû bir şecer ismidir. Müfredât-ı 
tıbbiyyede bir nebâtın varakıdır ki pek 
hoş-bû olmakla ¡ıtriyyât ve müferrihâttan 
ma¡dûddur. Fârisîde o nebâtâ serv-i 
Türkistânî ve ¡Arabîde اْلَجَراِد -riclu’l] ِرْجُل 

اِبِع ِإَذا َساَل الرَّ
ِريَبُة َّْ -veznin [πarîbet] َغِريَبٌة) [ez-zerîbet] اَء
de) Bu dahi koyun ve keçi ağılına ve avcı 
gömeltisine denir.

ُب رأ ِّْ  Su yoluna (zây’ın kesriyle) [ez-zirb] اَء
denir.

َياُب رأ ِّْ  yâ-yı tahtiyye ile) [ez-ziryâb] اَء
 ,vezninde) Altına denir [cilbâb] ِجْلَباٌب
 ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin altın [eheb≠] َذَهٌب
suyuna denir ki nesne tezhîb ederler. Ve 
mutlakan sarı nesneye ıtlâk olunur. Ve bu, 
zer-âb-ı Fârisî mu¡arrebidir ki altın suyu 
demek olur; zây’ı kesr ile ve elifin birini 
yâ’ya kalble ta¡rîb eylediler.

َراِبيُّ َّْ ) [ez-zerâbiyy] اَء  [şerâbiyy] َشَراِبيٌّ
vezninde) ٌِّزْرِبي [zirbiyy] kelimesinden 
cem¡dir; zây’ın kesri ve bâ-yı meksûre ile. 
Küçük yastığa denir, koltuk yastığı gibi. 
 ma¡nâsına. Ve döşemeye [numru…at] نُْمُرَقٌة
denir, kâlîçe ve zîlû ve kilim gibi Yâhûd 
mutlakan döşenilip ve ittikâ olunacak nes-
neye denir. Ümmehât-ı sâ™irede fâhir ve 
nefîs kâlîçe ve nihâlî ile müfesserdir ki 
Fârisîde şâdırvân denir ve Bey∂âvî’de ﴿
 kerîmesinde َوَنَماِرُق َمْصُفوَفٌة َوَزَراِبيُّ َمْبَثوَثٌة﴾ الية
fâhir ve nefîs bisât ile müfesserdir. Ve 

 ;Sararmış otlara denir [zerâbiyy] َزَراِبيد
¡alâ-kavlin kızarıp lâkin henüz kendide 
hudret eseri olan otlara denir ki ba¡zı nebât 
kurumağa yüz tuttukta o gûne olur.

ِرَباُب  [i√mirâr] ِإْحِمَراٌر) [el-izribâb] اَإِلزأ
vezninde) Ot vech-i mezkûr üzere ٌَّزَراِبي 
[zerâbiyy] olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْزَربَّ النََّباُت ِإْزِرَباًبا ِإَذا اْصَفرَّ َواْحَمرَّ َوِفيِه ُخْضَرةٌ
َراُب ْأ ُِ -veznin [mirzâb] ِمْرَزاٌب [el-mizrâb] اَءأ
de ve mürâdifidir ki zikr olundu.

َبَة َزرأ ُن   [temret] َتْمَرةٌ) [Aynu Zerbet¡] َعيأ
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¡ayn’ın sükûnuyla) ve

ُج عأ ِّْ -Bir bö (zây’ın kesriyle) [ez-zi¡b] اَء
lük mâla denir. Ve beyne’l-¡Arab mâl 
mevâşîden ¡ibârettir; yukâlu: ِمَن َلُه   َزَعَب 

اْلَماِل َزْعَبٌة َوُزْعَبًة َوِزْعًبا أَْي ِقْطَعًة ِمْنُه َكَما َمرَّ
ِعيُج َّْ  vezninde ve [na¡îb] َنِعيٌب [ez-za¡îb] اَء
mürâdifidir ki karga ötmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َزَعَب اْلُغَراُب َزِعيًبا ِإَذا َنَعَب
 (vezninde [â√ib§] َصاِحٌب) [Zâ¡ib] َزاِعٌج
Bir belde yâhûd bir kimse adıdır ki mız-
rak temrenleri düzer idi. ٌة  √rimâ] ِرَماٌح َزاِعِبيَّ
zâ¡ibiyyet] ona mensûbdur; ¡alâ-kavlin 
ٌة  şol kargıya denir ki pek [zâ¡ibiyyet] َزاِعِبيَّ
nerm ve sehl olmakla oynattıkta boğumla-
rının ba¡zı ba¡zına dokunur ola ve ba¡zen 
olur ki ucu başına dokunur olur. Ve bu, 
tedâfu¡ ma¡nâsından me™hûzdur. Ve

-Şol kimseye denir ki her ta [zâ¡ib] َزاِعٌج
rafı gezip seyr ü seyâhat eylemekle her 
semti ve her cânibi gereği gibi bildiğinden 
sâ™irlere dahi delâlet ve hidâyet eder ola.

ِعيُج َّْ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [ez-za¡îb] اَء
Karga ötmek ma¡nâsınadır ki zikr olundu. 
Ve

ِل -Arıların vızırtı [za¡îbu’n-na√l] َزِعيُج اءنَّحأ
sına ıtlâk olunur.

 (vezninde [se√âbet] َسَحاَبٌة) [Ze¡âbet] ِزَعاَبُة
Yemâme’de bir karyedir.

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [Zu¡âb] ُزَعاٌب
Medîne’de bir mevzi¡ adıdır; ¡alâ-kavlin 
savâb olan πayn-ı mu¡ceme iledir.

ٌج  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Zu¡ayb] ُزَعيأ
Esâmîdendir.

ٌج -vez [cild] ِجْلٌد zây’ın kesriyle) [Zi¡b] ِزعأ
ninde) Bir kabîle pederidir, Ma¡n b. Yezîd 
b. Zi¡b onlardandır. Merkûm Ma¡n ve pe-
deri ashâbdan oldukları mervîdir.

cerâd] dahi derler; onun için Türkîde çe-
kirge ayağı ta¡bîr olunur diye mersûmdur. 
Ve 

َنٌج  Za¡ferâna denir. Ve yaban [zerneb] َزرأ
sığırının mâyesine denir. Ve ¡avret fercine 
denir; ¡alâ-kavlin büyüğüne denir, yâhûd 
taşra yüzüne yâhûd َكْيَنٌة [keynet]in ense-
sinde olan yumruca etçeğize denir. Ve 
 vezninde fercin [temret] َتْمَرةٌ [keynet] َكْيَنٌة
dâhilinde gudde tarzında bir lahmedir.

]ز ع ب[
ُج عأ َّْ  zây’ın fethi ve ¡ayn’ın) [ez-za¡b] اَء
sükûnuyla) Doldurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َُناَء َزْعًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َمَلَه  Ve َزَعَب اْلِ
kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَطَعُه ِإَذا   َزَعَبُه 
Ve dere ve çay su ile dolmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َ َتَملَّ ِإَذا  اْلَواِدي   Ve dolu kırbayı َزَعَب 
götürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َزَعَب اْلِقْرَبَة 
-Ve cimâ¡ edip ¡avretin ferci ِإَذا اْحَتَمَلَها ُمْمَتِلَئًة
ni nutfe ile leb-rîz eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َزَعَب اْلَمْرأََة ِإَذا َجاَمَعَها َفَمَلََها َمِنيًّا Ve yük 
ağır olmakla deve güçle ağır ağır götürüp 
gitmek; ¡alâ-kavlin birbirini tedâfu¡ ederek 
gitmek ma¡nâsınadır ki bu dahi yük ağır-
lığından neş™et eder, zîrâ doğru gidemeyip 
birbirine dokunup kakıştırarak giderler; 
yukâlu: َتَداَفَع أَْو  ُمْثَقالً  ِبِه  ِإَذا َمرَّ  ِبِحْمِلِه  اْلَبِعيُر   َزَعَب 
Ve bir kimseye bir mikdâr mâl vermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َزْعَبًة اْلَماِل  ِمَن  َلُه   َزَعَب 
َوُزْعَبًة َوِزْعًبا ِباْلَكْسِر َكَما َسُيْذَكُر ِإَذا َدَفَع َلُه ِقْطَعًة ِمْنُه
ِدَعاُب -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-izdi¡âb] اَإِلزأ
de) Kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْزَدَعَبُه ِإَذا 
-Ve yük ağır olmakla deve güçle ağır َقَطَعُه
lanarak götürüp gitmek yâhûd birbirini 
tedâfu¡ ederek gitmek ma¡nâsınadır, َزْعٌب 
[za¡b] gibi; yukâlu: ََّمر ِإَذا  ِبِحْمِلِه  اْلَبِعيُر   ِإْزَدَعَب 
ِبِه ُمْثَقالً أَْو َتَداَفَع
َبُة عأ َّْ  zây’ın fethi ve zammı ve) [ez-za¡bet] اَء
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ma¡sûm veyâhûd yavru yâhûd pîr adam o 
gûne sarı ve hurde tüylenmek ma¡nâsına; 
yukâlu: َنَبَت ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َزَغًبا  ِبيُّ  الصَّ  َزِغَب 
Ve َزِغَب اْلَفْرُخ ِإَذا َصُغَر ِريُشُه :ve yukâlu َزَغُبُه

ٌََج  Her nesnenin henüz tâze ve [zeπab] َز
mutarrâ ve turfandasına denir; yukâlu: 
أََخَذُه ِبَزَغِبِه أَْي ِبِحْدَثاِنِه
يُج َِ ْأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tezπîb] اَءتَّ
Bu dahi ma¡sûm ve kuş yavrusu yeni tüy-
lenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُِّبي الصَّ  َزغََّب 
َواْلَفْرُخ ِبَمْعَنى َزِغَب
يَباُب َِ -vez [i√mîrâr] ِإْحِميَراٌر) [el-izπîbâb] اَإِلزأ
ninde) Ma¡nâ-yı mezbûrdan mübâlagadır; 
yukâlu: ِبيُّ َواْلَفْرُخ ِإْزِغيَباًبا ِإْزَغابَّ الصَّ
اَبُة ََ ُّْ -veznin [u™âbet≠] ُذَؤاَبٌة) [ez-zuπâbet] اَء
de) ve

اَبى ََ ُّْ -vez [cumâdâ] ُجَماَدى) [ez-zuπâbâ] اَء
ninde) َزَغٌب [zeπab]dan asgar olan tüye 
denir ki karınca ayağı gibi pek hurde olur. 
Ve

اَبٌة ََ -Pek az nesneye ıtlâk olu [zuπâbet] ُز
nur, tekûlu: َما أََصْبُت ِمْنُه ُزَغاَبًة أَْي َشْيًئا َيْعِني َقْدَر 
َغاَبِة Ve الزُّ

اَبٌة ََ  Medîne kurbünde bir [Zuπâbet] ُز
mevzi¡dir.

َبُة َأ ُّْ -veznin [cur¡at] ُجْرَعٌة) [ez-zuπbet] اَء
de) Fâreye şebîh bir hayvân ismidir. Ve 
Cerîr nâm şâ¡irin hımârı ismidir. Ve bir 
mevzi¡ adıdır; bunda zây’ın fethiyle de 
câ™izdir. Ve İmâm Müslim’in şeyhi ¡Îsâ b. 
◊ammâd’ın lakabıdır. Ve muhaddisînden 
A√med b. ¡Îsâ b. A√med b. »alef’in pede-
rinin ceddi ismidir.

ََُج  (vezninde [a…reb] أَْقَرُب) [el-ezπab] اَألَزأ
Bir nev¡ incire denir ki kebîr olur. Ve ala-
ca ve ablak ata denir. Ve aklı karalı alaca 
ipe denir.

ُج عُّ َْ ٌل) [et-teza¡¡ub] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Neşâtlanıp şâdân olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا َنِشَط ُجُل  َب الرَّ  Ve harâretlenip َتَزعَّ
gazaba gelmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َتَغيََّظ َب الرَّ  Ve ekl ü şürb husûsunda َتَزعَّ
çoğa gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َب  َتَزعَّ
أَْكَثَر ِإَذا  َوُشْرِبِه  أَْكِلِه  -Ve bir nesneyi bölüş ِفي 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَماَل اْلَقْوُم  َب   َتَزعَّ
ِإَذا اْقَتَسُموُه
ُبوُب عأ ُّْ  (zây’ın zammıyla) [ez-zu¡bûb] اَء
Zâtında le™îm ve nâkes olan bodura denir. 
Cem¡i şâzz olarak ُزْعٌب [zu¡b] gelir zây’ın 
zammıyla.

َعُج  (vezninde [a¡ceb] أَْعَجُب) [el-ez¡ab] اَألَزأ
 ma¡nâsınadır. Ve kalın ve [zu¡bûb] ُزْعُبوٌب
galîz olan şey™e denir.

ُبُج عأ ُّْ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [ez-Zu¡bub] اَء
de) Esmâdandır.

َبُة عأ ُّْ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [ez-Zu¡bet] اَء
Bir hımâr adıdır.

َباُن -veznin [sa√bân] َسْحَباُن) [Za¡bân] َزعأ
de) Esmâdandır: Mu√ammed b. Ni¡me b. 
Ma√mûd b. Za¡bân müte™ahhirînden bir 
şâ¡irdir.

]ز غ ب[
ََُج َّْ  zây’ın ve πayn-ı) [ez-zeπab] اَء
mu¡cemenin fethiyle) Hurde ve yumuşak 
kıllara ve tüylere denir, insânın yüzünde 
ve kulağında olan tüyler gibi. Kezâlik ku-
şun yeleklerinde ve gövdesinde olan hur-
de ve yumuşak tüylere denir; ¡alâ-kavlin 
ma¡sûmun ve yavrunun ibtidâ zuhûr eden 
sarı tüylerine denir ki ma¡sûmda mûy-i 
mâder-zâd ta¡bîr olunur. Ve pîr ve ihtiyâr 
adamın kıllarına za¡f ve rikkat geldiği 
hengâmda başında kalan kıllara denir. Ve

ٌََج  ,Bu ma¡nâlardan masdar olur [zeπab] َز
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de) Çok suya denir. Ve çok sidiğe denir, 
bevl-i kesîr ma¡nâsına. Ve gâh olur ki 
su mahalline vasf olur; yukâlu: َزْغَرٌب  َبْحٌر 
َوَزْغَرَبٌة َزْغَرٌب  َوِبْئٌر  ِللتَّْأِكيِد  َوأَْحَمِريٌّ  َكأَْحَمُر   َوَزْغَرِبيٌّ 
اْلَماِء َكِثيَرُة   Ve kesîrü’l-feyz ve’l-ihsân أَْي 
olan kimseye ıtlâk olunur; yukâlu: َرُجٌل 
َزْغَرُب اْلَمْعُروِف أَْي َكِثيُرُه
َبُة ََ َأ َّْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ez-zaπrebet] اَء
vezninde) Gülmek, َضِحٌك [∂a√ik] 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َضِحَك َزْغَرَب الرَّ

]ز ق ب[
ُج َأ َّْ  zây’ın fethi ve …âf’ın) [ez-za…b] اَء
sükûnuyla) Bir nesneyi daracık yere sok-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي اْلُجْرَذ   َزَقَب 
ِفيِه أَْدَخَلُه  ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َزْقًبا  -Ve so اْلُحْجِر 
kulmak ma¡nâsına lâzım olur; yukâlu: َزَقَبُه 
َفَزَقَب ُهَو أَْي أَْدَخَلُه َفَدَخَل
ََاُب ِْ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inzi…âb] اَإِلنأ
ninde) Bu dahi sokulmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َزَقَبُه َفاْنَزَقَب
ََُج َّْ -Dara (fethateynle) [ez-ze…ab] اَء
cık yollara denir. Müfredi َزَقَبٌة [ze…abet]
tir hâ’yla, ¡alâ-kavlin müfredi ve cem¡i 
müsâvîdir. Ve kurb ma¡nâsınadır, tekûlu: 
َرَمْيُتُه ِمْن َزَقٍب أَْي ِمْن ُقْرٍب
َباُن ََ -hemzenin ve …âf’ın fet) [Ez…abân] أَزأ
hiyle) Bir mevzi¡ adıdır.

َِيُج ْأ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tez…îb] اَءتَّ
de) Çoban aldankıcı dedikleri kuş ötmek 
ma¡nâsına hasâ™istendir; yukâlu: َزقََّب اْلُمكَّاُء 
َت َتْزِقيًبا ِإَذا َصوَّ

]ز ق ل ب[
َأالٌَب  (vezninde [sirbâl] ِسْرَباٌل) [Zi…lâb] ِز
İbn ◊akeme’dir ki Emeviyyeden Velîd b. 
¡Abdulmelik b. Mervân’ın hâzil ve mud-
hiki olan kimsedir.

ُبُج َأ ُّْ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [ez-zuπbub] اَء
de) Bahîl ve nâ-merd olan bodura denir.

ََُج ُّْ  (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [ez-zuπab] اَء
Aklı karalı alaca ipe denir.

َباُء َأ َّْ -vez [™a√râ§] َصْحَراُء) [™ez-Zaπbâ] اَء
ninde) Fera¡ nevâhîsinden ¢ibeliyye 
nâhiyesinde bir dağın ismidir. Ve bir kim-
senin adıdır.

َبُة يأ ََ -veznin [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [Zuπaybet] ُز
de) Mekke ile Ba§ra beyninde Semîrâ™ 
nâm mevzi¡in şarkîsinde bir su adıdır.

ٌج َأ -zây’ın zammıy) [Zuπb] ُز
la) Esmâdandır: ¡Abdullâh b. Zuπb 
ashâbdandır.

اُب ََ  Bâg (hemzenin kesriyle) [el-izπâb] اَإِلزأ
ve asma çubuklarına su yürümekle hurde 
hurde yaprakları belirmek ma¡nâsınadır ki 
mâdde-i mezbûreden me™hûzdur; yukâlu: 
أَْزَغَب اْلَكْرُم ِإَذا َجَرى ِفيِه اْلَماُء َوَبَدأَ يُوِرُق

]ز غ د ب[
ُب ََ َأ َّْ -vez [ca¡fer] َجْعَفٌر) [ez-zaπdeb] اَء
ninde) Devenin şiddetli kükremesine de-
nir. Ve çok köpüğe denir, zebed-i kesîr 
ma¡nâsına. Ve çerviş yağına denir.

اِدُب ََ ُّْ -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [ez-zuπâdib] اَء
ninde) Bu dahi çok köpüğe denir. Ve iri 
çehreli çirkîn yüzlü bed-manzar ve patlı-
can gibi dudakları iri çirkîn yüzlü kimseye 
denir.

َبُة ََ َأ َّْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ez-zaπdebet] اَء
vezninde) Darılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َغِضَب ِإَذا  ُفالٌَن   Ve bir kimseden ilhâh َزْغَدَب 
ve ibrâmla nesne dilenmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِئُل ِإَذا أََلحَّ ِفي اْلَمْسأََلِة َزْغَدَب السَّ

]ز غ ر ب[
ُب ََ َأ َّْ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [ez-zaπreb] اَء
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Türkîde tahrîfle zilbiye helvâsı ta¡bîr olu-
nur; Fârisîde zelîbiyâ derler.

َبُة ءأ ُّْ  (vezninde [ulbet¡] ُعْلَبٌة) [ez-zulbet] اَء
¡Arabî oka denir, َنْبَلٌة [neblet] ma¡nâsına.

 (vezninde [dûlâb] ُدوالٌَب) [Zûlâb] ُزوالٌَب
»orâsân’da bir mevzi¡dir.

ِدالَُب -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-izdilâb] اَإِلزأ
de) Bir nesneyi kapıp almak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْزَدَلَب َثْوَبُه أَِي اْسَتَلَبُه

]ز ل ح ب[
ءأُحُج َْ  â-yı mühmele√) [ez-tezel√ub] اَءتَّ
ile َتَدْحُرٌج [teda√ruc] vezninde) Bir ada-
mın ayağı kaymak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَزْلَحَب َعْنُه ِإَذا َزلَّ
ءأَحُج َّْ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [ez-zel√ab] اَء
de) Ayağı kayıp düşen kimseye denir.

]ز ل د ب[
َبُة ََ ءأ َّْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ez-zeldebet] اَء
vezninde) Yutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َزْلَدَب اللُّْقَمَة ِإَذا اْبَتَلَعَها

]ز ل ع ب[
َباُب ِءعأ -vez [i…şi¡râr] ِإْقِشْعَراٌر) [el-izli¡bâb] اَإِلزأ
ninde) Bulut sıklaşıp katlanmak ve ka-
lın ve kesîf olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َكثَُف ِإَذا  َحاُب  السَّ -Ve sel suyu pek ço ِإْزَلَعبَّ 
ğalıp tedâfu¡ ile akıp gitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَتَداَفَع َكثَُر  ِإَذا  ْيُل  السَّ  :ve yukâlu ِإْزَلَعبَّ 
ُمَتَداِفٌع َكِثيٌر  أَْي  ُمْزَلِعبٌّ   Cevherî bu َسْيٌل 
mâddenin lâm’ını zâ™id vehm eylemek-
le ”ز،ع،ب“ mâddesi zeylinde îrâd eyledi. 
Lâkin lâm’ı asliyye olmakla mevzi¡i zikri 
bu makâmdır. Şârih der ki Ebû ◊ayyân 
lâm’ın ziyâdesini tasrîh eylemiştir.

]ز ل غ ب[
َباُب َأ ِء  πayn-ı mu¡ceme ile) [el-izliπbâb] اَإِلزأ
 vezninde) Tırâş olduktan [izli¡bâb] ِإْزِلْعَباٌب

]ز ك ب[
ُج كأ َّْ  zây’ın fethi ve kâf’ın) [ez-zekb] اَء
sükûnuyla) Hatun hîn-i vilâdette ma¡sûmu 
bir sıkıntı ile def¡aten ilkâ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َزْكًبا  اْلَمْرأَُة   َزَكَبِت 
َواِحَدٍة َوْزَحَرٍة  ِبَدْفَعٍة  َوَلَدَها  أَْلَقْت  ِإَذا  ِل  ْالَوَّ  اْلَباِب 
Ve cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َنَكَحَها أَْي َجاَمَعَها ِإَذا  اْلَمْرأََة   Ve doldurmak َزَكَب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َزَكَب ْاِلَناَء ِإَذا َمَلََها
َبُة كأ ُّْ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [ez-zukbet] اَء
Menîye denir, nutfe ma¡nâsına. Ve yeni 
doğan velede denir.

ِكيَبُة َّْ -veznin [a…îbet√] َحِقيَبٌة) [ez-zekîbet] اَء
de) Çuvala şebîh bir zarf ismidir. Ve bu, 
lügat-ı Mı§riyyedir.

ُكوَبُة ْأ َُ  (mîm’in fethiyle) [el-mezkûbet] اَءأ
Sabîye iken yabandan kaldırılmış ¡avrete 
denir ki murâd soysuz ve fürû-mâye de-
mektir; yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َمْزُكوَبٌة أَْي َمْلُقوَطٌة
َبُة كأ َّْ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [ez-zekbet] اَء
Hakâret ve kemterliğinden bî-i¡tibâr ol-
makla beğenilmeyip tarh ve ilkâ olunan 
şey™e denir; yukâlu: َشْيٍء اَْلَُم  أَْي  َزْكَبٍة  اَْلَُم   ُهَو 
َشْيٌء  ten[le™met] َلَْمٌة [el™em] اَْلَُم Ve َلَفَظُه 
ef¡al-i tafdîldir.

َكاُب ِْ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inzikâb] اإِلنأ
ninde) Bir çukur yere yâhûd zîr-i zemîn 
makûlesi lağıma ve deliğe bî-muhâbâ bilâ-
reviyyet saldırıp girmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا اْنَقَحَم ِفي َوْهَدٍة أَْو َسَرٍب ِإْنَزَكَب الرَّ

]ز ل ب[
َءُج َّْ -zây’ın ve lâm’ın fethiy) [ez-zeleb] اَء
le) Çocuk anasından ayrılmayıp dâ™imâ 
yanında olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َزِلَب 
اِبِع ِإَذا َلِزَمَها َوَلْم يَُفاِرْقَها ِه َزَلًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ ِبيُّ َبأُّمِ الصَّ
الَِبَيُة َّْ  Şârihin takyîdi üzere [ez-zelâbiyet] اَء
 ;vezninde ma¡rûf helvâdır [alâniyet¡] َعالَِنَيٌة
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يَناَبُة ِّْ -Ate (zây’ın kesriyle) [ez-zînâbet] اَء
rina ve tirhoz gibi bir nev¡ hurde balık 
ismidir.

َبَة ُزَنيأ  [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [Ebû Zuneybet] أَبُو 
vezninde) ¡Arab künyelerindendir.

َبُة  Bir (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [Zenbet] َزنأ
hatun ismidir.

ٌج -veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Zuneyb] ُزَنيأ
de) Esmâdandır: ¡Ömer b. Zuneyb 
tâbi¡îndendir.

أأَنَبى َّْ -vez [ah…arâ…] َقْهَقَرى) [ez-Ze™nebâ] اَء
ninde) Oyalanarak âhestece yürüyüşe de-
nir; yukâlu: ْأَنَبى َوُهَو َمْشٌي ِفي بُْطٍء َيْمِشي الزَّ

]ز ن ج ب[
نأُبُج ُّْ  [≠unfu…] ُقْنُفٌذ cîm’le) [ez-zuncub] اَء
vezninde) ve

ُبَباُن نأ َّْ  zây’ın fethi ve) [ez-zencubân] اَء
cîm’in zammıyla) Kuşağa denir, ِمْنَطَقٌة 
[min†a…at] ma¡nâsına.

َبَبُة نأ َّْ  zây’ın ve cîm’in) [ez-zencebet] اَء
fethiyle) ُعظَّاَمٌة [¡u@@âmet] ma¡nâsınadır ki 
küçük yastık gibi bir kundaktır, nisvân-ı 
¡Arab sağrılarına bend ederler büyücek 
görünmek için, zîrâ beyne’l-¡Arab sağrılı, 
kıçı büyük ¡avret pek makbûledir.

]ز ن ق ب[
-vez [≠unfu…] ُقْنُفٌذ âf’la…) [Zun…ub] ُزنأُقٌج
ninde) ¡Abs kabîlesi yurdunda bir su 
adıdır.

]ز و ب[
ُب وأ َّْ  (vezninde [evb&] َثْوٌب) [ez-zevb] اَء
Bir nesneden korkmakla bir takrîb ondan 
sıyrılıp korkarak kaçmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َهَرًبا اْنَسلَّ  ِإَذا  َزْوًبا  َيُزوُب  ُجُل  الرَّ  Ve َزاَب 
su akmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَماُء  َزاَب 
ِإَذا َجَرى

sonra kıl bitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْلَحْلِق َبْعَد  َنَبَت  ِإَذا  ْعُر  الشَّ -Ve kuş yavru ِإْزَلَغبَّ 
su tüylenip yeleklenmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِريُشُه َطَلَع  ِإَذا  اْلَفْرُخ   Cevherî ِإْزَلَغبَّ 
 gibi bunun da lâm’ını [izli¡bâb] ِإْزِلْعَباٌب
zâ™id vehm eylemiştir, asliyye olmakla 
mevzi¡-i zikri bu mahaldir. Şârih der ki 
İbn ¢a††â¡ lâm’ın zâ™id olduğunu tasrîh 
eylemiştir.

]ز ل هـ ب[
ءأَبُج َّْ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [ez-zelheb] اَء
de) Hafîfü’l-lihye kimseye denir, kezâlik 
hafîfü’l-lahm kimseye denir.

]ز ن ب[
َنُج َّْ  Semirmek (fethateynle) [ez-zeneb] اَء
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َزَنًبا ِمَن اْلَباِب  َزِنَب الرَّ
اِبِع ِإَذا َسِمَن الرَّ
َنُج  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-ezneb] اَألَزأ
Semiz kimseye denir. َزْيَنُب [Zeyneb] laf-
zı ki esmâ-i nisvândandır, bu ma¡nâdan 
me™hûzdur. En evvel tesmiye olunan ha-
tun semiz olmakla onunla tesmiye olun-
muştur; ¡alâ-kavlin ُزَناَبى [zunâbâ]-ı ¡ak-
rebden me™hûzdur ki ¡akrebin kuyruğunda 
olan dikenine denir, ُزَباَنى [zubânâ] dahi 
derler. İki çatal olmakla onunla ledg eder. 
Ve ¡alâ-re™yin manzarı latîf ve râyihası 
hoş bir şecer ismi olan َزْيَنٌب [zeyneb] ile 
müsemmâdır. Yâhûd أٍَب  [zeynu eb] َزْيُن 
kelimesinden menhûttur ki atanın zîneti 
demektir. Ve

َنٌج  Korkak ve cebân kişiye [zeyneb] َزيأ
denir; yukâlu: ُهَو َزْيَنٌب أَْي َجَباٌن Ve ümmü’l-
mü™minîn Ummu Seleme cenâblarının 
duhterleri ismidir. Fahr-i ¡âlem sallallâhu 
¡aleyhi ve sellem hazretleri ُزَناُب [zunâb] 
ta¡bîriyle çağırırlar idi zây’ın zammıyla.



اُب َّْ 450اَء BÂBU’L-BÂ™

]ز هـ ل ب[
َلُج هأ َّْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [ez-zehleb] اَء
Hafîfü’l-lihye kimseye denir; yukâlu: َرُجٌل 
ْحَيِة َزْهَلٌب أَْي َخِفيُف الّلِ

]ز ي ب[
َيُج  أَْحَمُر yâ-yı tahtiyye ile) [el-ezyeb] اَألَزأ
[a√mer] vezninde) َجنُوٌب [Cenûb] ismidir 
ki ¢u†b-ı Cenûbî cihetinden esen yele de-
nir ki bu diyârlarda kıble yeli ta¡bîr olu-
nur; ¡alâ-kavlin cenûb ile sabâ miyânında 
esen eğri yele denir ki keşişleme ta¡bîr et-
tikleridir. Ve

َيُج  Adâvet ve husûmet¡ [ezyeb] أَزأ
ma¡nâsınadır. Ve bu أَْفَكُل [efkel] 
kabîlindendir; yukâlu: ٌَعَداَوة أَْي  أَْزَيُب   َبْيَنُهَما 
Ve kirpi ta¡bîr olunan cânvere denir. Ve 
neşât ve şatâret ma¡nâsınadır. Ve neşât-
mend ve şâdân kimseye denir. Ve hurde 
adımlı bodura denir. Ve le™îm ve fürû-
mâye ve nâkese denir. Ve oğulluğa ve 
bîgâne iken bir ¡aşîrete müntesib olan şah-
sa denir, ٌَّدِعي [de¡iyy] ma¡nâsına. Ba¡zılar 
bunu soysuz, piç ve harâm-zâde ile beyân 
eylediler. Ve münker olup ¡akl ve tab¡ın 
kabûl eylemeyeceği işe denir. Ve

َيُج  Şeytân esmâsındandır. Ve [ezyeb] أَزأ
korku ve feza¡ ma¡nâsınadır. Ve âfet ve 
dâhiyeye denir.

َيجُّ زأ ِ  hemzenin kesriyle) [el-izyebb] اَإلأ

 vezninde) Büyük ve iri [irşebb…] ِقْرَشبٌّ
¡avret fercine denir; yukâlu: أَْي ِإْزَيبٌّ   َرَكٌب 
 ِإنَُّه :Ve şedîd ma¡nâsınadır; yukâlu َعِظيٌم
ْزَيبُّ اْلَبْطِش أَْي َشِديُدُه َلِ
ُة َيبَّ ٌة) [el-izyebbet] اَإِلزأ -vez [irşebbet…] ِقْرَشبَّ
ninde) Bahîle ve hasîse olan karıya denir.

يُُّج َْ ٌل) [et-tezeyyub] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Gövdenin eti dirnekli sımsıkı olmak 

اُب َّْ -En (vezninde [nâb] َناٌب) [ez-Zâb] اَء
delüs ülkesinde bir beldedir yâhûd bir 
eyâlettir. Şu¡arâdan Mu√ammed b. el-
◊asan et-Temîmî ve muhaddisînden 
Ca¡fer b. ¡Abdullâh e§-~abbâ√ oraya 
mensûblardır; ¡alâ-kavlin Ca¡fer, ¡Irâ…’ta 
olan Zâb’a mensûbdur. Ve 

-Mav§il türâbında bir ırmak adı [Zâb] َزاٌب
dır, Zâb Suyu ta¡bîr olunur. Kezâlik İr-
bil türâbında ve Sûrâ™ ile Vâsi† beyninde 
kezâlik onun kurbünde birer ırmakların is-
midir. Bunların üzerlerinde niçe nâhiyeler 
vardır ki onlara َزاَباِن [Zâbân] ıtlâk ederler; 
¡alâ-kavlin َزاِبَياِن [Zâbiyân] olup ¡âmme 
 derler. Muhaddisînden [Zâbân] َزاَباِن
¡Abdulmu√sin b. A√med el-Bezzâz on-
ların birisindendir. Ve etrâflarından akıp 
gelen sulara َزَواِبي [zevâbî] derler cem¡ 
bünyesiyle. Ve

-Îrân şâhlarından bir şâhın is [Zâb] َزاُب
midir ki zikr olunan ırmakları o hafr et-
tirmekle ismiyle tesmiye olundular ve o, 
Zâb b. Burk b. Menûcehr’dir.

]ز هـ ب[
َبُة هأ ُّْ  (vezninde [uhbet] أُْهَبٌة) [ez-zuhbet] اَء
ve

ُج هأ ِّْ  Bir (zây’ın kesriyle) [ez-zihb] اَء
mikdâr mâla denir.

ِدَهاُب -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-izdihâb] اَإِلزأ
ninde) Bir mikdâr mâl götürüp gitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا اْحَتَمَل  ِإْزَدَهَب الرَّ
ِقْطَعًة ِمَن اْلَماِل

]ز هـ د ب[
ٌب ََ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Zehdeb] َزهأ
Esmâ-ı ricâldendir.
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FASLU’S-SÎNİ’L-MÜHMELE 
يِن اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الّسِ

]س أ ب[
أأُب -sîn’in fethi ve hemze) [se™b] اَءسَّ
nin sükûnuyla) Boğmak ve bunaltmak 
ma¡nâsınadır; ¡alâ-kavlin öldürünce kadar 
boğmak ma¡nâsınadır ki evvelkiden ahasstır; 
yukâlu: اْخَتَنَقُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َسْأًبا  ُفالًَنا   َسأََب 
َقَتَلُه َحتَّى   :Ve kanmak ma¡nâsınadır; yukâlu أَْو 
َرِوَي ِإَذا  راِب  الشَّ ِمَن   Ve tulumu bolaltmak َسأََب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعُه َقاَء ِإَذا َوسَّ Ve َسأََب الّسِ

-Tuluma, ¡alâ-kavlin büyüğüne de [se™b] َاأأٌب
nir yâhûd şol zarfa denir ki meşinden olur, içi-
ne tulum vaz¡ ederler, ِغالٌَف [πilâf] gibi. Cem¡i 
.gelir zammeteynle [su™ûb] ُسُؤوٌب

أَُب  Bu (vezninde [ta¡ab] َتَعٌب) [es-se™eb] اَءسَّ
dahi kanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن  َسِئَب 
اِبِع ِإَذا َرِوَي َراِب َسأًَبا ِمَن اْلَباِب الرَّ الشَّ
أَُب سأ ُِ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mis™eb] اَءأ
-ile ma¡nâ-yı ahîrde mürâdiftir; ¡alâ [se™b] َسْأٌب
kavlin ِمْسأٌَب [mis™eb] hâssaten bal tulumuna 
denir. Ebû ±u™eyb nâm şâ¡irin şi¡rinde ِمَساٌب 
[misâb] ¡unvânında vârid olmuştur ki ِكَتاٌب 
[kitâb] veznindedir. Şi¡r-i mezbûrdan murâd 
muştâr-ı ¡asel vasfında işbu mısrâ¡ıdır: َتأَبََّط“ 
 Hemze tahfîf olunmuştur. Ve َخاَفًة ِفيَها ِمَساُب”

أٌَب  ;Suyu çok içen kimseye denir [mis™eb] ِمسأ
yukâlu: ْرِب ِلْلَماِء ُهَو ِمْسأٌَب أَِي اْلَكِثيُر الشُّ
َباُن َأ  (vezninde [u¡bân&] ثُْعَباٌن) [es-su™bân] اَءسُّ
Mâlın ya¡nî devâbb ve mevâşînin tîmâr ve 
ri¡âyeti bâbında takayyüd ve hüsn-i ihtimâm 
eden kimseye denir; yukâlu: أَْي َماٍل  َلُسْؤَباُن   ِإنَُّه 
ِإَزاُؤُه

]س ب ب[
جُّ  sîn’in fethi ve bâ’nın) [es-sebb] اَءسَّ

ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَكتََّل ِإَذا  َلْحُمُه   َتَزيََّب 
َواْجَتَمَع
يأُج َّْ  (vezninde [ayb¡] َعْيٌب) [ez-Zeyb] اَء
Bahr-i Rûm sâhilinde bir karye adıdır, 
kasaba-i ¡Akkâ kurbündedir.
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ıtlâk olunur. Ve 

ُة  Muhaddisînden Mu√ammed [Sibbet] ِابَّ
b. İsmâ¡îl el-¢ureşî ceddinin lakabıdır.

ُة بَّ ٌة) [es-sebbet] اَءسَّ  (vezninde [abbet√] َحبَّ
Hayli müddet münkazî olmayıp ¡alâ-√âlihi 
sabît ve ber-karâr olan şey™e denir; yukâlu: 
ْحِو َوَذِلَك أَْن َيُدوَم ٌة ِمَن اْلَحّرِ أَِو اْلَبْرِد أَِو الصَّ  أََصاَبْتَنا َسبَّ
-Ve dehr ve zamândan bir mikdâra de أَيَّاًما
nir; yukâlu: ْهِر أَْي َزَمٌن ِمْنُه ٌة ِمَن الدَّ Ve َمَضْت َسبَّ

ُة -Esâmîdendir: Seb [Sebbet] َابَّ
be b. ¿evbân, ◊a∂ramevt nesebinin 
ricâlindendir.

َباُب -veznin [kitâb] ِكَتاٌب) [es-sibâb] اَءّسِ
de) Sövmek, sebb ma¡nâsınadır. Ve 
mufâ¡aleden masdar olur, sövüşmek 
ma¡nâsına.

َسجُّ ُِ  ِمَكرٌّ mîm’in kesriyle) [el-misebb] اَءأ
[mikerr] vezninde) Halka şetmi ¡âdet eden 
َباِب .kimseye denir [ke&îru’s-sibâb] َكِثيُر الّسِ

جُّ -mi] ِمَسبٌّ (sîn’in kesriyle) [es-sibb] اَءّسِ
sebb] ma¡nâsınadır. Mi§bâ√’ın beyânına 
göre ٌِّسب [sibb] ism-i fâ¡ildir. Ve

 .ma¡nâsına [abl√] َحْبٌل ,İpe denir [sibb] ِاجد
Ve hatunların baş örtüsüne denir, ِخَماٌر 
[«imâr] gibi. Ve sarığa ve dülbende denir. 
Ve kazığa denir, َوِتٌد [vetid] ma¡nâsına. Ve 
ince keten bezinden bir cins parçaya de-
nir, dülbend gibi olur. Cem¡i ُسُبوٌب [subûb] 
gelir zammeteynle ve َسَباِئُب [sebâ™ib] gelir. 
Ve

 Bir kimsenin akrânından [sibb] ِاجد
olup onunla sövüşen kişiye denir, ke-mâ 
se-yuzkeru.

ُة َسبَّ َُ -mîm’in ve sîn’in fet) [el-mesebbet] اَءأ
hiyle) ve

َبَبُة  ُهَمَزةٌ sîn’in zammıyla) [es-subebet] اَءسُّ
[humezet] vezninde) Nâsa dâ™imâ şetm ve 

teşdîdiyle) Kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل ِإَذا َقَطَعُه ا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ ُه َسبًّ  Ve bir kimsenin َسبَّ
mak¡adına dürtmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِة بَّ Ve َسبَّ ُفالًَنا ِإَذا َطَعَنُه ِفي السَّ

ve [sebb] َاجد

يَبى  (vezninde [illîfâ»] ِخّلِيَفى) [sibbîbâ] ِاّبِ
Sövmek, şetm ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّسب 
يَبى ِإَذا َشَتَمُه ا َوِسّبِ  ;Ve davarı sinirlemek ُفالًَنا َسبًّ
yukâlu: َسبَّ اْلَفَرَس ِإَذا َعَقَرُه
ِبيُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tesbîb] اَءتَّسأ
de) Bu dahi sövmek ma¡nâsınadır; binâsı 
teksîr içindir; yukâlu: أَْي َشَتَمُه  ِإَذا  َتْسِبيًبا  َبُه   َسبَّ
أَْكَثَر
اَبُة بَّ اَبٌة) [es-sebbâbet] اَءسَّ -vez [ke≠≠âbet] َكذَّ
ninde) Şehâdet parmağına ıtlâk olunur ki 
gûyâ ki lisânen sebbine ve kalben gazabı-
na ¡alâmet olur, zîrâ sebb ve tehdîd vaktin-
de istirfâ¡ olunur; ona َحٌة  [musebbi√at] ُمَسّبِ
dahi denir.

 (vezninde [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tesâbb] اَءتََّسابُّ
Birbirinden üzülüp kesilmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَقاَطَعا ِإَذا  ُجالَِن  الرَّ  Şârih der ki َتَسابَّا 
şetm ma¡nâsı kat¡ ma¡nâsından me™hûzdur, 
lâkin ٌة  e dürtmek ma¡nâsından[subbet] ُسبَّ
me™hûz olmak pek mülâyimdir.

ُة بَّ ٌة) [es-subbet] اَءسُّ  (vezninde [ubbet…] ُقبَّ
Dübüre denir, ِإْسٌت [ist] ma¡nâsına. Ve bu, 
mecâzdır, medâr-ı sebb olduğu için, niteki 
dahi ıtlâk olunur. Ve [™sev] َسْوٌء

ٌة  ,Âr ve nâmûs ma¡nâsınadır [subbet] ُابَّ
ya¡nî bâ¡is-i sebb ü düşnâm olmakla 
müstevcib-i ¡âr olan şey™e ve hâlete denir. 
Ve şol kimseye denir ki nâs ona çok şetm 
ve düşnâm eder ola; yukâlu: ٌة ِإَذا َكاَن  َرُجٌل ُسبَّ
ُه َيْكثُُر النَّاُس َسبَّ
ُة بَّ

 Bu dahi (sîn’in kesriyle) [es-sibbet] اَءّسِ
اَبٌة  gibi şehâdet parmağına [sebbâbet] َسبَّ
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-Hayât ma¡nâsına isti¡mâl olu [sebeb] َاَبٌج
nur; yukâlu: َبَب أَِي اْلَحَياَة َقَطَع اهللُ السَّ
َباُب َاأ -veznin [a√bâb] أَْحَباٌب) [el-esbâb] اَألأ
de) َسَبٌب [sebeb]in cem¡idir. Ve

اِء َُ اءسَّ َباُب   Felekin [™esbâbu’s-semâ] أَاأ
¡urûc eyleyecek yerlerinden ¡ibârettir, َمَراِقي 
[merâ…î] ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin etrâf ve 
nevâhîsine ıtlâk olunur yâhûd ebvâbından 
¡ibârettir; ve minhu kavluhu ta¡âlâ: َلَعّلِي﴿ 
أَْو َمَراِقيَها  أَْي  الية،  َمَواِت﴾  السَّ أَْسَباَب  ْالَْسَباَب   أَْبُلُغ 
َنَواِحيَها أَْو أَْبَوابَُها
ِبيُج  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [es-sebîb] اَءسَّ
Müşâtim ma¡nâsınadır ki zikr olundu. Ve 
at kısmının kuyruğunun ve yelesinin kıl-
larına denir ve altında olan perçeme denir 
ve saç bölüğüne denir.

َباِب  ta¡bîr [™E≠vâ] اَْذَواٌء [u’l-Esbâb±] ُذو اأألَاأ
olunan mülûk-i ◊imyer’den Mil†â† b. 
¡Amr’ın lakabıdır.

 Benû (vezninde [attâ√] َحتَّى) [Sebbâ] َابَّى
Suleym yurdunda bir su adıdır.

ُسُج -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [et-tesebsub] اَءتََّسبأ
ninde) Su akmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَسْبَسَب اْلَماُء ِإَذا َجَرى
َسَبُة بأ  [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [es-sebsebet] اَءسَّ
vezninde) Suyu akıtmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َسْبَسَب اْلَماَء ِإَذا أََساَلُه Ve bevli salıve-
rip çöğdürmek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: َسْبَسَب َبْوَلُه ِإَذا أَْرَسَلُه
َسُج بأ -vez [πabπab] َغْبَغٌب) [es-sebseb] اَءسَّ
ninde) Çöl, beyâbâna denir, mefâze 
ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin ba¡îdetu’l-gavr olan 
düz ovaya denir, deşt-i Kıpçak ve sahrâ-yı 
Heyhât gibi; yukâlu: َبَلٌد َسْبَسٌب َوَسَباِسُب َكأَنَُّهْم 
Ve َجَعُلوا ُكلَّ ُجْزٍء ِمْنُه َسْبَسًبا ثُمَّ َجَمُعوُه

َعاِنيِن [sebâsib] َاَباِاُج السَّ -eyyâmu’s] أَيَّاُم 
se¡ânîn] ma¡nâsınadır ki tâ™ife-i Na§ârâ’nın 

düşnâm eden bed-zebân ve dil-âzâr kim-
seye denir; yukâlu: َكاَن ِإَذا  َوُسَبَبٌة  ٌة  َمَسبَّ  َرُجٌل 
َيُسبُّ النَّاَس
ِبيَبُة -veznin [abîbet√] َحِبيَبٌة) [es-sebîbet] اَءسَّ
de) ٌِّسب [sibb] ma¡nâsınadır ki bir nev¡ 
dülbendliktir, ince keten bezinden olur. 
Ve bir bölük saça denir. Ve bir mahalde 
koruluk olan iri meşe ağaçlarına denir. Ve 

…Bir mevzi¡ adıdır. Ve İfrî [Sebîbet] َاِبيَبُة
iyye a¡mâlinden bir nâhiye adıdır.

ِبيُج -veznin [abîb√] َحِبيٌب) [es-sebîb] اَءسَّ
de) Bir kimsenin akrânından olup onun-
la müşâteme eden kişiye denir, tekûlu: ُهَو 
ِسبَُّك َكَما ُذِكَر َوَسِبيُبَك أَْي َمْن يَُسابَُّك
َبُة َسبَّ ُُ  ُمَعظََّمٌة) [el-musebbebet] اَءأ
[mu¡a@@amet] vezninde) Güzîde ve münte-
hab develere denir; yukâlu: َبٌة أَْي ِخَياٌر  ِإِبٌل ُمَسبَّ
¡Arablar isti¡câb ve istihsân mevki¡inde bî-
kasd du¡â edip َقاَتَلَها اهللُ َما أَْجَدَرَها demeleriyle 
gûyâ ki sebb olunmuş olurlar.

ُبوَبُة  (hemzenin zammıyla) [el-usbûbet] اَألُاأ
Şol nesnedir ki onunla sebb ve düşnâm 
olunur, ُّب السَّ ِبِه   َبْيَنُهْم :ma¡nâsına; yukâlu َما 
أُْسُبوَبٌة َيَتَسابُّوَن ِبَها
َبُج -İpe ve ur (fethateynle) [es-sebeb] اَءسَّ
gana denir, َحْبٌل [√abl] ma¡nâsına. Ve bir 
nesneye tavassul eylemeğe vesîle ve âlet 
olan şey™e ıtlâk olunur, tekûlu: َجَعْلُت ُفالًَنا ِلي 
 Ve ¡alâka-i rahim َسَبًبا ِإَلى ُفالٍَن أَْي ُوْصَلًة َوَذِريَعًة
ü karâbete ıtlâk olunur, meselâ izdivâc 
hâleti ki onun ¡alâkasıyla karâbet hâsıl 
olur, niteki neseb vilâdetle hâsıl olur. Ve

 Arûziyyûn ıstılâhında¡ [sebeb] َاَبٌج
mukatta¡ât-ı şi¡rden iki nev¡ üzeredir: 
sebeb-i hafîf ve sebeb-i sakîldir. Sebeb-i 
hafîf bir müteharrik ile bir sâkinden 
¡ibârettir. Ve sebeb-i sakîl iki harf-i müte-
harrikten ¡ibârettir. Ve 
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lir, َعَجاِئُب [¡acâ™ib] vezninde. Ve ¡Arab-
lar َسَحاَبٌة [se√âbet] ile tûl-i müddetten ve 
müddet-i tavîleden kinâye ederler, çekilip 
gittiği için, meselâ: َيْوِمي َسَحاَبَة  أَْفَعُلُه  -der َما 
ler, َيْوِمي  ma¡nâsını irâde ederler, ve طُوَل 
 derler, “Bütün gündüz أََقْمُت ِعْنَدُه َسَحاَبَة َنَهاِري
yanında ikâmet eyledim” ma¡nâsına. Ve

 irâr b. el-»attâb nâm∞ [Se√âb] َاَحاٌب
kimsenin kılıcı ismidir.

َباُن حأ -vez [selmân] َسْلَماُن) [es-sa√bân] اَءسَّ
ninde) Şol kimseye denir ki uğradığı nes-
neyi seylâb gibi bi’l-külliyye sırıp gider 
ola; yukâlu: ََّمر َما  َيْجُرُف  أَْي ُجَراٌف   َرُجٌل َسْحَباُن 
Ve ِبِه

َباُن  Vâ™il kabîlesinden bir [Sa√bân] َاحأ
meşhûr fasîh ve belîg ve sühan-ver ismi-
dir ki fesâhat u belâgati darb-ı meseldir. 
İşbu: ا أَمَّ ُقْلُت  ِإَذا  أَنَِّني ||  اْلَيَمانُوَن  اْلَحيُّ  َعِلَم   “َلَقْد 
أَنِّي َخِطيُبَها”  .beyti cümle-i eş¡ârındandır َبْعُد 
Câhiliyyet’i idrâk edip ve şeref-yâb-ı 
İslâm olmuştur.

َباُن حأ -veznin [u¡bân&] ثُْعَباٌن) [es-su√bân] اَءسُّ
de) Bir aygır atın ismidir.

َبُة حأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [es-su√bet] اَءسُّ
Örtüye ve pûşîdeye denir ki bir nesnenin 
üzerine çekilir. Ve göl çekildikten sonra 
içinde bâkî kalan su bakiyyesine denir.

َحاَبُة -vez [umâmet&] ثَُماَمٌة) [es-su√âbet] اَءسُّ
ninde) ُسْحَبٌة [su√bet] ile ma¡nâ-yı ahîrde 
mürâdiftir.

]س ح ت ب[
َتُج حأ  َجْعَفٌر tâ-yı fevkiyye ile) [es-sa√teb] اَءسَّ
[ca¡fer] vezninde) Cerî™ ve mukdim olan 
kimseye denir; yukâlu: َرُجٌل َسْحَتٌب أَْي َجِريٌء 
.Ve bir recülün ismidir ُمْقِدٌم

paskalya günlerine denir.

َِيِج ا ََ َع اءأ  Kılıcın [sebbâbu’l-¡arâ…îb] َابَّاُب 
lakabıdır, ¡urkûbları kat¡ eylediği için.

 sîn’in fethi ve bâ-yı) [Sebbûbet] َابُّوَبُة
müşeddedenin zammı ve âhirde yâ-yı 
muvahhade ile) Esmâ™ ve elkâbdandır. 
Mu√ammed b. İs√â… b. Sebbûbe el-
Mucâvir muhaddisîndendir; ¡alâ-kavlin bu 
şîn-i mu¡ceme iledir. Ve 

 Muhaddisînden [Sebbûbet] َابُّوَبُة
¡Abdurra√mân b. ¡Abdul¡azîz’in lakabıdır.

]س ت ب[
تأُج -sîn’in fethi ve tâ-yı fev) [es-setb] اَءسَّ
kiyyenin sükûnuyla) Deve ve sâ¡ir dâbbe 
kısmına mahsûs bir nev¡ yürüyüş ismidir 
ki َعَنٌق [¡ana…] dedikleri yürüyüşten ziyâde 
olur. Ve َعَنٌق [¡ana…] fethateynle adımları 
seyrek seyrek atarak eşkin yürümektir.

]س ح ب[
ُج حأ  sîn’in fethi ve √â-yı) [es-sa√b] اَءسَّ
mühmelenin sükûnuyla) Bir nesneyi yer 
yüzünde çekip sürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعَلى ُه  َجرَّ ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َسْحًبا   َسَحَبُه 
ْالَْرِض -Ve şiddetle pek pek ta¡âm ye َوْجِه 
mek ve pek pek su içmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ًوُشْربا أَْكالً  وَشِرَب  أََكَل  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َسَحَب 
َشِديًدا
-infi¡âl] vez) ِإْنِفَعاٌل) [el-insi√âb] اَإِلنأِسَحاُب
ninde) Çekilip sürünmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َسَحَبُه َفاْنَسَحَب
ُحوُب -vez [uslûb] أُْسُلوٌب) [el-us√ûb] اَألُاأ
ninde) Şiddetle pek pek yiyip içen kimse-
ye denir.

َحاَبُة  Buluta (sîn’in fethiyle) [es-se√âbet] اَءسَّ
denir, havâ yüzünde müncer olduğu için. 
Cem¡i َسَحاٌب [se√âb] gelir ve ُسُحٌب [su√ub] 
gelir zammeteynle ve َسَحاِئُب [se√â™ib] ge-
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ٌب َأ  Gerçi bi’l-cümle mevâşîye [serb] َا
ıtlâk olunur, lâkin deve kısmında 
müte¡âreftir. Hattâ ”َسْرَبِك أَْنَدُه  َفالَ   “ِإْذَهِبي 
kavli Câhiliyyet’te talâk kinâyelerinden 
idi, الَ أَُردُّ ِإِبَلَك َبْل أَْتُرُكَها َتْرَعى َوَتْذَهُب َحْيُث َشاَءْت 
ma¡nâsına ki ِفيَك َحاَجَة   ma¡nâsından الَ 
kinâyedir. İntehâ. Ve

ٌب َأ  Yola ıtlâk olunur, tarîk [serb] َا
ma¡nâsına, mesrûbun-fîh olmak hasebiy-
le. Ve yön ve viche ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِوْجَهُه أَْي  َسْرَبُه”  َلُه   ,Ve göğüse denir “َخّلِ 
sadr ma¡nâsına. Ve meşin ve sahtiyân 
makûlesi nesne dikmek ma¡nâsına mas-
dar olur, tekûlu: َسَرْبُت اْلِقْرَبَة َسْرًبا أَْي َخَرْزتُُه Ve 
gümüş ve kurşun eriten kimsenin ağızına 
burnuna tütün dolmakla nefesi bunalmak 
ma¡nâsınadır, ke-mâ se-yuzkeru.

ُب َأ
 Sürüye (sîn’in kesriyle) [es-sirb] اَءّسِ

denir, َقِطيٌع […a†î¡] ma¡nâsına, tekûlu: ِبَي  َمرَّ 
ِمْنَها َقِطيٌع  أَْي  َوَغْيِرَها  َوالطَّْيِر  َساِء  َوالنِّ َباِء  الظِّ ِمَن   ِسْرٌب 
Ve yola denir, tarîk ma¡nâsına. Ve gönül, 
.ma¡nâsınadır [alb…] َقْلٌب ve [bâl] َباٌل

Şârih der ki zâhiren savâb olan َماٌل [mâl] 
olmaktır, zîrâ َقْلٌب […alb] lafzı tekrâr olur. 
Lisânu’l-¡Arab ve sâ™ir ümmehâtta mîm’le 
 unvânında mersûmdur. Meğer¡ [mâl] َماٌل
 ile [alb…] َقْلٌب ile hâtır murâd olup [bâl] َباٌل
yürek irâde oluna. Ve

ٌب َأ  Nefs ve rûh ma¡nâsınadır. Ve [sirb] ِا
bir bölük hurmâ ağaçlarının topuna ve 
mecmû¡una denir, النَّْخِل  .ma¡nâsına َجَماَعُة 
Şârih-i nihrîr, √â-yı mühmele ile َنْحٌل nüs-
hasını tahti¡e eylemiştir.

ُب ََ  Vahşî (fethateynle) [es-sereb] اَءسَّ
cânver inine denir. Ve zîr-i zemînde ka-
zılmış lağım ve izbe makûlesi yere denir. 
Ve hâne ve bâgçe içlerine su akacak kün-
ge denir. Ve şol cedîd kırba üzere dökülen 

]س خ ب[ 
َبُج  â-yı mu¡ceme ile») [es-se«ab] اَءسَّ
 vezninde) Bâng ve feryâd ve [ta¡ab] َتَعٌب
şamâta ma¡nâsınadır, َصَخٌب [§a«ab] gibi.

َباُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [es-si«âb] اَءّسِ
Nisvân-ı ¡Araba mahsûs bir nev¡ kılâdedir 
ki ٌُّسك [sukk] ta¡bîr olunan terkîb-i tîble 
karanfil ve mahlebden düzerler; onda 
cevâhire müte¡allik nesne bulunmaz. 
Cem¡i ُسُخٌب [su«ub] gelir, ُكُتٌب [kutub] 
vezninde.

]س ن د ب[
أأُب ََ نأ -vez [cirda√l] ِجْرَدْحٌل) [es-sinde™b] اَءّسِ
ninde) Dayanıklı sulb ve şedîd olan erkek 
deveye denir; yukâlu: ُصْلٌب أَْي  ِسْنَدْأٌب   َجَمٌل 
َشِديٌد

]س ذ ب[
َذاُب  âl-ı mu¡ceme ile≠) [es-se≠âb] اَءسَّ
-vezninde) Sedef ta¡bîr olu [serâb] َسَراٌب
nan çiçeğe denir, feycen gibi; ¡Ömer b. 
Mu√ammed es-Se≠âbî ki muhaddistir, ona 
mensûbdur.

َبُة ذأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [es-su≠bet] اَءسُّ
Bir nev¡ zarf ismidir.

]س ر ب[
ُب َأ  (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [es-serb] اَءسَّ
Bi’l-cümle mâşiye kısmına denir, deve ve 
koyun ve keçi ve bakar gibi. Mi§bâ√’ın 
beyânına göre َسْرٌب [serb] fi’l-asl masdar-
dır, mevâşî gündüz çobansız kendi başına 
otlamak ma¡nâsınadır. O hayvâna َساِرٌب 
[sârib] denir ve َسْرٌب [serb] denir ki tesmi-
ye bi’l-masdar kabîlindendir. Mü™ellifin 
Ba§â™ir’de beyânına göre َسْرٌب [serb] َساِرٌب 
[sârib]in cem¡idir, َرْكٌب [rekb] َراِكٌب [râkib]
in cem¡i olduğu gibi. Ve 
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َبُة ََ سأ َُ  [meşrebet] َمْشَرَبٌة) [el-mesrebet] اَءأ
vezninde) Otlağa denir, َمْرَعى [mer¡â] 
ma¡nâsına. Cem¡i َمَساِرُب [mesârib] gelir.

اُب ََ  (vezninde [şarâb] َشَراٌب) [es-serâb] اَءسَّ
Şol pusarıktır ki ıssı günlerde nısf-ı nehâr 
vaktinde ırak sahrâlarda su gibi görünür, 
Türkîde ılgım salgım ta¡bîr olunur. Çorak 
yerlere güneşin şa¡şa¡ası vurmakla ıraktan 
su gibi leme¡ân eder. 

Mütercim der ki َسَراٌب [serâb] vech-i 
mezkûr üzere nısf-ı nehâr vaktinde su gibi 
yere mülâsık görünür. Ve آٌل [âl] taraf-ı 
nehârda ki gerek sabâh ve gerek ba¡de’z-
zevâl olsun yerden mürtefi¡ ve gûyâ ki 
beyne’l-arz ve’s-semâ™ leme¡ân eder şek-
linde görünen pusarıktır. İntehâ. Ve

اُب ََ lafzı ma¡rife olarak ve [Serâb] َا

اِب ََ  (vezninde [a†âmi…] َقَطاِم) [Serâbi] َا
Besûs nâm ¡avretin nâkası ismidir. أَْشأَُم“ 
 meseli ondandır bâ’nın nasbı ve ِمْن َسَراِب”
kesr üzere binâsıyla. İcmâl-i mesel budur 
ki mezbûrenin nâka-i mezkûresi bir gün 
müte¡ayyinân-ı A¡râbdan Kuleyb nâm kim-
senin korusuna duhûl ve onda îvâ eden bir 
toygar kuşunun yumurtasını pâymâl eyle-
mekle Kuleyb gayret-i câhiliyye ile benim 
zîr-i civârımda olan kuşun yumurtasını 
böylece şikest eylemek bana nâmûstur 
diye ok ile nâkanın memesinden vurup 
helâk eyledi. Besûs-ı mezbûrenin yeğeni 
Cassâs nâm kimse dahi vurup Kuleyb’i 
helâk eylemekle iki tarafın kabîleleri bir-
biriyle cenge kıyâm edip miyânelerinde 
âteş-i harb ü kıtâl kırk sene müddet işti¡âl 
bulmuştur. Binâ™enaleyh nâka-i mersûme 
şe™âmet husûsunda mesel olmuştur.

وُب َُ سأ َُ  [ma∂rûb] َمْضُروٌب) [el-mesrûb] اَءأ
vezninde) Şol kimsedir ki ma¡dende kur-

suya denir ki kayışı ve sırımı ıslanıp dikiş 
yerleri müntefih olmakla derslerinden su 
neşf eylememek için dökerler. Ve akan 
suya denir. Esâs’ın beyânına göre kırba-
nın derzlerinden akan suya mahsûstur; 
yukâlu: َيْقطُُر الَِّذي  اْلَماُء  َوُهَو  اْلِقْرَبِة  َسَرُب   َساَل 
ُخَرِزَها  .Ve Ma√mûd b. ¡Abdullâh b ِمْن 
A√med el-I§bahânî ez-Zâhid el-Vâ¡i@ 
ve merkûmun kız karındaşı ∞av™ bint 
¡Abdullâh ve Mubeşşir b. Sa¡d b. Ma√mûd 
es-Serebiyyûn muhaddislerdir. Ve 

ٌب ََ  Masdar olur, kırba ve matara [sereb] َا
makûlesinin derzlerinden su sızıp akmak 
ma¡nâsına; yukâlu: َسِرَبِت اْلَمَزاَدُة َسَرًبا ِمَن اْلَباِب 
اِبِع ِإَذا َساَلْت الرَّ
َبُة َِ  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [es-seribet] اَءسَّ
Akan kırbaya ve mataraya denir.

َبُة َأ -veznin [turbet] تُْرَبٌة) [es-surbet] اَءسُّ
de) Gidecek yere denir, َمْذَهٌب [me≠heb] 
ma¡nâsına. Ve yola denir, َطِريَقٌة [†arî…at] 
ma¡nâsına. Ve yirmiden otuza varınca at 
sürüsüne denir. Ve bâgda üzüm teveğinin 
sırasına denir ki bizim diyârlarda baran 
ta¡bîr olunur. Ve 

َبٌة َأ  Göğüsün ortasından karına [surbet] ُا
varınca biten kıllara denir. Ve bir bölük 
hurmâ ağaçlarına denir. Cem¡i ُسَرٌب [surb] 
gelir hâ’sız.

َبُة ََ سأ َُ  mîm’in fethi ve) [el-mesrebet] اَءأ
râ’nın fethi ve zammıyla câ™izdir) Bu dahi 
göğüsün vasatından batna varınca biten 
kıllara denir. 

َبُة َأ -veznin [arbet√] َحْرَبٌة) [es-serbet] اَءسَّ
de) Kırba ve matara ve sâ™ir meşinden 
ve sahtiyândan dikilmiş nesnelerin dikiş 
yerlerine ve derzlerine denir, ٌَخْرَزة [«arzet] 
gibi. Ve 

َبٌة َأ .Sefer-i karîb ma¡nâsınadır [serbet] َا
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vezninde) Be-gâyet uzun boylu olan ada-
ma denir, gûyâ ki yukarı doğru çekilip 
gitmiştir.

ُب َُ  vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-usrub] اَألُاأ
ve teşdîd-i bâ’yla ٌّأُْسُقف [us…uff] vezninde 
lügattir) Kurşuna denir, آنٌُك [ânuk] dahi 
derler.

]س ر ح ب[
ُطوُب َأ  â-yı mühmele ile√) [es-sur√ûb] اَءسُّ
 vezninde) Uzun ve gerimli [uslûb] أُْسُلوٌب
olan ata denir; yukâlu: َفَرٌس ُسْرُحوٌب أَْي َطِويَلٌة 
Ve sâ™ir ümmehâtta boyu uzun gerimli ve 
yere yakın olan at ile müfesserdir. Ve

ُطوٌب َأ  Uzun boylu adama ıtlâk [sur√ûb] ُا
olunur; yukâlu: َرُجٌل ُسْرُحوٌب أَْي َطِويٌل
Şârih der ki ma¡nâ-yı evvelde ba¡zılar kıs-
rağa tahsîs eylemekle mü™ellif onlara tâbi¡ 
olmuştur, lâkin sâ™irleri ta¡mîm eylediler. 
Ve ma¡nâ-yı sânîde yalnız uzun adama 
denmeyip belki uzun boylu hasenü’l-cism 
ve mütenâsibü’l-a¡zâ™ olan adama denir. 
İntehâ. Ve 

ُطوٌب َأ  Çakal dedikleri cânvere [sur√ûb] ُا
denir, ِإْبُن آَوى [ibn âvâ] dahi derler. Ve

ُطوٌب َأ  Bir şeytân ismidir ki [sur√ûb] ُا
gözleri kör olup ve deryâda sâkin olur. Ve

ُطوٌب َأ  Cârûdiyye tâ™ifesinin [Sur√ûb] ُا
imâmları olan Ebu’l-Cârûd lakabıdır. 
İmâm Mu√ammed el-Bâ…ir radıyallâhu 
¡anhu ve ¡an-âbâ™ihi hazretleri telkîb eyle-
miştir. Ve tâ™ife-i mezbûre gulât-ı Zeydiy-
ye’dendir. Şeyhayn-ı mükerremeyn haz-
retlerinin sebbiyle mütecâhirlerdir. Hâlen 
Yemen’de ~an¡a diyârında mevcûdlardır. 
Ve

ُطوبأ َأ ُا ُطوبأ  َأ -Müker [sur√ûb sur√ûb] ُا
reren bir kelimedir ki onunla dişi koyunu 

şun ve gümüş zevb eder olmakla ağızına 
burnuna tütün dolup nefesi bunalmış ola; 
yukâlu: ُجُل َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل َفُهَو َمْسُروٌب  ُسِرَب الرَّ
ِة َفأََخَذُه ُحْصٌر ِإَذا َدَخَل ِفي َخَياِشيِمِه َوَمَناِفِذِه ُدَخاُن اْلِفضَّ
اِرُب -Yer yüzünde kendi ko [es-sârib] اَءسَّ
layına bir düzeye giden insân ve hayvâna 
denir, tekûlu: َذاِهًبا َعَلى َوْجِهِه ِفي  َرأَْيُتُه َساِرًبا أَْي 
[surûb] ُسُروٌب Şârihin beyânına göre اْلَْرِض
dan me™hûzdur.

وُب َُ -vez [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [es-surûb] اَءسُّ
ninde) Davar otlağa yüz tutup gitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن ُسُروًبا  اْلَبِعيُر   َسَرَب 
ِلْلَمْرَعى َه  َتَوجَّ ِإَذا  ِل  ْالَوَّ  Kâle’ş-şârih ve اْلَباِب 
yukâlu: َسَرَب ِفي ْالَْرِض ُسُروًبا ِإَذا َذَهَب َوَمَضى ِفيَها
اُب ََ ِس -infi¡âl] veznin) ِإْنِفَعاٌل) [el-insirâb] اَإِلنأ
de) ve

ُب َُّ ٌل) [et-teserrub] اَءتََّس -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Cânver zîr-i zemînde olan ine ve iz-
beye girmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَسَرَب 
َب ِإَذا َدَخَل اْلَوْحُش ِفي ُجْحِرِه َوَتَسرَّ
يُج َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tesrîb] اَءتَّسأ
Davar hergelesini sürü sürü ve bölük bölük 
yollamak ma¡nâsınadır, tekûlu: ََّعَلي ْب   َسّرِ
ِقْطَعًة ِقْطَعًة  أَْرِسْلَها  أَْي   Ve kuyu makûlesi ْاِلِبَل 
yer hafr eden kimse sağına yâhûd soluna 
doğru lağım tarzında ziyâdece hafr eyle-
mek ma¡nâsınadır ki in ve izbe ma¡nâsına 
olan َسَرٌب [sereb]den me™hûzdur; yukâlu: 
َب اْلَحاِفُر ِإَذا أََخَذ ِفي اْلَحْفِر َيْمَنًة أَْو َيْسَرًة  Ve dikiş َسرَّ
yerleri şişip sedd olsun diye yeni kırba-
ya su dökmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َب  َسرَّ
اْلِقْرَبَة ِإَذا َصبَّ ِفيَها اْلَماَء ِلَتْبَتلَّ ُعُيوُن اْلُخَرِز َفَتْنَسدَّ
َبى َأ  (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [Serbâ] َا
Cezîre nevâhîsinde bir mevzi¡dir.

 (sîn’in zammıyla) [Sûrâb] ُاوَراُب
Mâzenderân a¡mâlinden bir karyedir.

ُب َِ َس نأ ُُ  [munce≠ib] ُمْنَجِذٌب) [el-munserib] اَءأ
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َهُج َأ -veznin [a¡leb&] َثْعَلٌب) [es-serheb] اَءسَّ
de) Şol nâdân ve sebük-magza denir ki 
ekûl ve şerûb olup dâ™imâ boğazıyla uğ-
raşır ve ondan gayrı nesne bilmez ola; 
yukâlu: َرُجٌل َسْرَهٌب أَْي َماِئٌق أَُكوٌل َشُروٌب

]س س ب[
َسَباُن يأ  (sîn’lerin fethiyle) [es-seysebân] اَءسَّ
ve

َسَبى يأ  (elifin kasrıyla) [es-seysebâ] اَءسَّ
Bir nev¡ şecer adıdır. Ru™be b. ¡Accâc 
şi¡rinde bunu zarûret için َسْيَساَبا [sebsâbâ] 
¡unvânıyla îrâd eylemiştir. Şecer-i mezbûr 
müfredât-ı tıbbiyyede bu gûne mersûmdur 
ki iki kısm olur, berrî ve bostânî olur. Bi-
hasebi’l-emâkin iki zirâ¡dan dört zirâ¡a 
kadar olur. Evrâkı ¡arîz ve ince ve birbiri 
üzere sıkışmış ve çiçeği sarı ve be-gâyet 
hoş-manzar ve salkımda olan dâneleri 
boy tohumu kadar ve sevâd ile sufret bey-
nindedir. Hoş-manzar olduğu için Mı§ır 
bâgçelerinde dikerler. Ba¡zılar ona ayıd 
ağacı ve dânelerine ayıd tohumu dediler.

اَاُج ve (sîn’in fethiyle) [es-sâseb] اَءسَّ

َسُج يأ -vez [zeyneb] َزْيَنُب) [es-seyseb] اَءسَّ
ninde) Bu dahi bir nev¡ şecerdir ki ondan 
ok düzerler. Müfredâtta bu şecer âzâd-ı 
dıraht ile müfesserdir ki tesbîh ağacının 
kebîr nev¡idir.

]س ط ب[
َساِطُج َُ  (mîm’in fethiyle) [el-mesâ†ib] اَءأ
 lafzından cem¡dir. Mîm’in [mes†abat] َمْسَطَبٌة
fethi ve kesri ve †â’nın fethiyle demirci 
örsüne denir, ِسْنَداٌن [sindân] ma¡nâsına. Ve 
şol suya denir ki müddet-i medîde dur-
makla mütegayyir olup üzeri yosunlanıp 
ve toprak ve moloz makûlesi basmakla 
aslâ işe yarayıp isti¡mâle salâhiyyeti kal-

sağmak için çağırırlar.

]س ر د ب[
َداُب َأ

 Yer (sîn’in kesriyle) [es-sirdâb] اَءّسِ
altında yaz günü ıssı vaktlerde ârâm için 
ittihâz olunan mahzen gibi yere denir ve bu, 
Fârisîden mu¡arrebdir. Şârihin beyânına 
göre zîr-i zemîn ve izbe ta¡bîr olunur, hâlen 
Baπdâd şehrinde müte¡âreftir. Serdâbe-i 
Fârisîden mu¡arrebdir ki sîn’in fethiyledir, 
su tebrîd eyleyecek yer demektir. Fi’l-asl 
tebrîd için oraya su küpü vaz¡ olunur idi. 
Hâlen bu diyârlarda bodrum ve mahzen 
ta¡bîr olunur. Ba¡dehu şiddet-i harâret-i 
sayfta kendiler dahi ârâm eylemeleriyle 
tekellüflü binâ olunur olmuştur. Bunda 
¡alâmet-i ta¡rîb sîn’in kesridir ki ِقْرَطاٌس 
[…ir†âs] makûlesine mülhak olmuştur. 
Cem¡i َسَراِديُب [serâdîb] gelir.

]س ر ع ب[
ُعوُب َأ  ayn-ı mühmele ile¡) [es-sur¡ûb] اَءسُّ
 vezninde) Gelincik ta¡bîr [sur√ûb] ُسْرُحوٌب
olunan cânvere denir, ُعْرٍس  [ibn ¡urs] ِاْبُن 
gibi.

]س ر ن د ب[
يُج َِ نأ ََ -sîn’in ve râ’nın fet) [Serendîb] َا
hiyle) Hindistân’da bir belde adıdır. 
Şârih der ki َسَرِنِديُب [Serendîb] Aksâ-yı 
Hindistân’da cezîre-i kesîredir. Hazret-i 
Âdem ¡aleyhi’s-selâm nâzil olduğu cebel-i 
Râhûn ondadır. Zirvesine ¡urûc merhale-i 
imkândan dûrdur.

]س ر هـ ب[
َهَبُة َأ -vez [selhebet] َسْلَهَبٌة) [es-serhebet] اَءسَّ
ninde) Uzun boylu, etli, cânlı, tenû-mend 
hatuna denir; yukâlu: َجِسيَمٌة أَْي  َسْرَهَبٌة   ِإْمَرأَةٌ 
َطِويَلٌة
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kimseye revâ görüp tecvîz eylemekten 
¡ibârettir; ve minhu yukâlu: ٌب َلُه َكَذا  ُهَو ُمَسعَّ
ٌغ  Ya¡nî “O nesne ona böylece revâ أَْي ُمَسوَّ
ve câ™iz ve güvârâdır.”

]س غ ب[
َأُج  sîn’in fethi ve πayn-ı) [es-saπb] اَءسَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) ve

ََُج ve (fethateynle) [es-seπab] اَءسَّ

ََاَبُة -vez [selâmet] َسالََمٌة) [es-seπâbet] اَءسَّ
ninde) ve

َُوُب  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [es-suπûb] اَءسُّ
ve

َبُة ََ سأ َُ  [meşrebet] َمْشَرَبٌة) [el-mesπabat] اَءأ
vezninde) Acıkmak ma¡nâsınadır; ¡alâ-
kavlin renc ü ta¡aba makrûn acıkmağa 
mahsûstur; yukâlu: َسْغًبا َوَسَغَب  ُجُل  الرَّ  َسِغَب 
ِل اِبِع َوْالَوَّ  َوَسَغًبا َوَسَغاَبًة َوُسُغوًبا َوَمْسَغَبًة ِمَن اْلَباِب الرَّ
Ve ِإَذا َجاَع أَْو الَ َيُكوُن ِإالَّ َمَع َتَعٍب

ٌََج  Susamak, ¡ataş (fethateynle) [seπab] َا
ma¡nâsınadır, lâkin müsta¡mel ve müstafîz 
değildir.

ُج َِ ا ve [es-sâπib] اَءسَّ

َباُن َأ -veznin [a†şân¡] َعْطَشاُن) [es-saπbân] اَءسَّ
de) ve

ُج َِ  Aç (vezninde [ketif] َكِتٌف) [es-seπib] اَءسَّ
kimseye denir, câ™i¡ ve cev¡ân ma¡nâsına. 
Mü™ennesinde َسْغَبى [saπbâ] denir, َسْكَرى 
[sekrâ] vezninde. Cem¡i ِسَغاٌب [siπâb] gelir 
sîn’in kesriyle.

ََاُب اأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-isπâb] اَإلأ
Açlığa dâhil olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َدَخَل ِفي اْلَمَجاَعِة أَْسَغَب الرَّ
ََُّج َس ُُ ٌب) [el-musaππab] اَءأ  [mus¡¡ab] ُمَسعَّ
vezninde) ve mürâdifidir ki ٌغ  ُمَسوَّ
[musevvaπ] ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهَو 
ٌغ ُمَسوَّ أَْي  ٌب  َوُمَسعَّ َكَذا  َلُه   َتْسِغيٌب ,Ve bu ُمَسغٌَّب 

mamış ola, َماٌء َسِدٌم ma¡nâsına ki cem¡inde 
denir sîn’in zammıyla. Ve [sudm] ُسْدٌم

َطَبٌة  [ma§†aba] َمْصَطَبٌة Hâlen [mes†abat] َمسأ
ta¡bîr olunan yere denir ki kapı aralıkların-
da ve kapı ve dükkân önlerinde oturmak 
için binâ ederler, sedd ve seki ve sofa dahi 
derler; tahta-pûşa dahi denir.

ُة طُبَّ ٌة) [el-us†ubbet] اَألُاأ  [ur†ubbet†] طُْرطُبَّ
vezninde) Keten muşâkasına ya¡nî taran-
tısına denir ki tahrîfle istopa ta¡bîr olunur.

]س ع ب[
َعاِبيُج  ayn-ı mühmele ile¡) [es-se¡âbîb] اَءسَّ
 vezninde) Bal ve pekmez [πarâbîb] َغَراِبيُب
ve ٌِّخْطِمي [«i†miyy] gibi lüzûcetli yelme-
şik nesnelerden parmak ile aldıklarında 
iplik gibi sünüp uzayan tellere denir ki 
kıvâmdan iktizâ eder; yukâlu: ْت َسَعاِبيُب  ِإْمَتدَّ
ُخُيوطُُه َوِهَي  َواْلِخْطِمّيِ   Ve ağızdan akan اْلَعَسِل 
salyalarda dahi o hâlet olmakla onda dahi 
isti¡mâl ederler; yukâlu: أَِي َسَعاِبيَب  َفُمُه   َساَل 
َكاْلُخُيوِط لَُعابُُه  [su¡bûb] ُسْعُبوٌب Müfredi اْمَتدَّ 
dur, ُزْنُبوٌر [zunbûr] vezninde.

ُج ٌل) [et-tesa¡¡ub] اَءتََّسعُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Uzanıp sünmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيُء ِإَذا َتَمطََّط َب الشَّ َتَسعَّ
ُج عأ  sîn’in fethi ve ¡ayn’ın) [es-sa¡b] اَءسَّ
sükûnuyla) Mutlakan sünüp uzayan şey™e 
denir, kıvâmlı şürbeden ve sâ™ir lüzûcetli 
nesneden olsun.

-vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-insi¡âb] اَإِلنأِسَعاُب
ninde) Su âhestece akmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِاْنَسَعَب اْلَماُء ِإَذا َساَل
ُج َسعَّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-musa¡¡ab] اَءأ
vezninde) َتْسِعيٌب [tes¡îb] lafzından ism-i 
mef¡ûldür, akıtmak ma¡nâsınadır. Bu 
münâsebetle َتْسِويٌغ [tesvîπ] ma¡nâsında 
isti¡mâl olunmuştur ki bir nesneyi bir 
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ِل ِإَذا َقُرَبْت اُر ُسُقوًبا ِمَن اْلَباِب اْلَوَّ veالدَّ

 ¡lafzından cem [sa…b] َسْقٌب [su…ûb] ُاُقوٌب
olur ki çadır direğine denir. Ve ُسُقوُب ْاِلِبِل 
[su…ûbu’l-ibil] ki devenin ayaklarına ıtlâk 
olunur, teşbîh cihetiyledir.

َقاُب اأ ِ -Ya (hemzenin kesriyle) [el-is…âb] اَإلأ
kın olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اُر  أَْسَقَبِت الدَّ
َقُرَبْت  ;Ve yakın eylemek ma¡nâsınadır ِإَذا 
yukâlu: َبُه أَْسَقَبُه أَْي َقرَّ
َُُج -vez [te…ârub] َتَقاُرٌب [et-tesâ…ub] اَءتََّسا
ninde ve mürâdifidir ki birbirine yakın ol-
mak ma¡nâsınadır; ve minhu yukâlu: أَْبَياتُُهْم 
ُمَتَساِقَبٌة أَْي ُمَتَقاِرَبٌة
ِقُج سأ ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mus…ib] اَءأ
ninde) Karîb ma¡nâsınadır.

َُِج ا  Bu dahi karîb [es-sâ…ib] اَءسَّ
ma¡nâsınadır ve ba¡îd ma¡nâsına olmak-
la azdâddandır; yukâlu: َقِريٌب أَْي  َساِقٌب   َمْنِزٌل 
َويَُقاُل َساِقٌب أَْي َبِعيٌد
َبُة قأ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [es-sa…bet] اَءسَّ
Dişi merkeb sıpasına denir.

َقاُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [es-si…âb] اَءّسِ
Câhiliyyet töresinden olmak üzere şol 
pamuk parçasına denir ki zevci fevt olan 
yâhûd sâ™ir bir musîbete dûçâr olan hatun 
kendi başının saçlarını tırâş ve çehresini 
çâk çâk edip kanıyla o pamuğu âlûde ey-
ledikten sonra başına vaz¡ ve bir tarafını 
başında olan örtünün bir cânibinden ihrâc 
eder, tâ ki görenler musîbet-zede olduğu-
nu bileler.

]س ق ل ب[
َلَبُة قأ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [es-sa…lebet] اَءسَّ
vezninde) Yere çalmak, َصْرٌع [§ar¡] 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َسْقَلَب ُفالًَنا ِإَذا َصَرَعُه
َلُج قأ -vez [a¡leb&] َثْعَلٌب) [es-Sa…leb] اَءسَّ
ninde) Bir recül ismidir. Ve nâstan bir 

[tesπîb]den ism-i mef¡ûldür ki acıktırmak 
ma¡nâsınadır, gûyâ ki o kimse o nesne 
için acıktırılmakla ona muvâfık tu¡me 
gibi kendisine revâ ve çesbân ve güvârâ 
olmuştur.

]س ق ب[
ُج قأ  sîn’in fethi ve …âf’ın) [es-sa…b] اَءسَّ
sükûnuyla) Nâkanın yavrusuna denir ki 
köşek ta¡bîr olunur; ¡alâ-kavlin henüz doğ-
duğu sâ¡atte ıtlâk olunur yâhûd erkeğine 
mahsûstur, dişisine َسْقَبٌة [sa…bet] denmez 
yâhûd َسْقَبٌة [sa…bet] ıtlâk olunur. Cem¡i 
 ,gelir [si…âb] ِسَقاٌب gelir ve [es…ub] أَْسُقٌب
 ,gelir [su…ûb] ُسُقوٌب gibi ve [kilâb] ِكالٌَب
 ,gelir [su…bân] ُسْقَباٌن gibi ve [suyûb] ُسُيوٌب
gibi. Ve [u…bân¡] ُعْقَباٌن

ٌج  Uzun nesneye denir. Ve kıl [sa…b] َاقأ
çadır ve alaçık ve oba direğine denir. 
Cem¡i ِسْقَباٌن [si…bân] gelir sîn’in kesriyle 
 vezninde. Ve [πirbân] ِغْرَباٌن

َباُن  û†a-i Dimaş…’ta bir∏ [Si…bân] ِاقأ
mevzi¡ adıdır; muhaddisînden A√med b. 
¡Ubeyd b. A√med es-Si…bânî oradandır.

َقُج سأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mis…ab] اَءأ
de) ve

َقاُب سأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mis…âb] اَءأ
ninde) Zikr olunan veledin anası olan 
nâkaya denir ki o gûne veled doğurmak 
¡âdeti ola; ve bu, kavl-i ahîre mülâyimdir.

َقُج  ,Yakınlık (fethateynle) [es-se…ab] اَءسَّ
kurb ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َسَقٌب   َبْيَنُهَما 
 Ve yakın olmak ma¡nâsına masdar ُقْرٌب
olur; yukâlu: اِبِع ِإَذا  َسِقَبْت َداُرُه َسَقًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ
 َمْنِزٌل :ve karîb ma¡nâsına gelir; yu…âlu َقُرَب
َسَقٌب أَْي َقِريٌب
ُقوُب  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [es-su…ûb] اَءسُّ
Yakın olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَقَبِت 
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¡alâ-kavlin kurşuna denir, َرَصاٌص [ra§â§] 
ma¡nâsına; ve fethateynle de lügattir.

ُكوُب  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [es-sukûb] اَءسُّ
Su dökülmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَكَب 
اْلَماَء َسْكًبا َفَسَكَب ُهَو ُسُكوًبا ِإَذا اْنَصبَّ

نأِسَكاُب ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-insikâb] اَإلأ
ninde) Bu dahi su dökülmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َِّإْنَسَكَب اْلَماُء ِإَذا اْنَصب
اِكُج ve [es-sâkib] اَءسَّ

ُكوُب  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [es-sekûb] اَءسَّ
ve

َكُج يأ -veznin [ay…al§] َصْيَقٌل) [es-seykeb] اَءسَّ
de) ve

ُكوُب ُاأ -vez [uslûb] أُْسُلوٌب) [el-uskûb] اَألأ
ninde) Dökülen ve dökülücü suya denir ki 
fâ¡il sûretinde mutasavverdir yâhûd ism-i 
mef¡ûl ma¡nâsınadır ki dökülmüş demek 
olur; yukâlu: َوَساِكٌب َسُيْذَكُر  َكَما  َسْكٌب   َماٌء 
َمْسُكوٌب أَْو  ُمْنَسِكٌب  أَْي  َوأُْسُكوٌب  َوَسْيَكٌب   َوَسُكوٌب 
Ve

ُكوٌب -veznin [uslûb] أُْسُلوٌب) [uskûb] أُاأ
de) Mütetâbi¡an dökülen dâ™imî yağmura 
denir. Ve papuççuya denir, ِإْسَكاٌف [iskâf] 
gibi, kefş-ger ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin de-
mirciye denir, َقْيٌن […ayn] ma¡nâsına. Ve 
yere doğru uzanıp mümtedd olan şimşeğe 
denir. Ve iki cânibli saf saf mistar üzere 
olan hurmâ ağaçlarına denir.

َكُج  ¡Bir nev (fethateynle) [es-sekeb] اَءسَّ
şecer-i ◊icâzî ismidir ve gelincik çiçeği-
ne denir, النُّْعَماِن  [şa…â™i…u’n-nu¡mân] َشَقاِئُق 
ma¡nâsına.

َبُة كأ ) [es-sekbet] اَءسَّ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ
Şol takye ve arak-çîne denir ki balık ağı 
gibi değirmi bezden gözenekli dikilmiş 
ola. Şârih der ki ehl-i Fürs ona sustaka der-
ler. Lâkin sustaka, sustuca mu¡arrebidir ki 

cins tâ™ifedir, Türkî ve ¡Arabî gibi nisbe-
tinde ٌَّسْقَلِبي [Sa…lebî] denir. Cem¡i َسَقاِلَبٌة 
[Se…âlibet] gelir. Bunun meşhûru َصَقاِلَبٌة 
[~a…âlibet]tir ki §âd-ı mühmele iledir 
ki Rus ile mütâhimlerdir, niteki َصْقَلٌب 
[~a…leb] mâddesinde mersûmdur.

]س ك ب[
كأُج  sîn’in fethi ve kâf’ın) [es-sekb] اَءسَّ
sükûnuyla) ve

َكاُب -veznin [te≠kâr] َتْذَكاٌر) [et-teskâb] اَءتَّسأ
de) Suyu dökmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُه ِل ِإَذا َصبَّ Ve َسَكَب اْلَماَء َسْكًبا َوَتْسَكاًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ

ٌج  ;Mübâlagaten vasf olur [sekb] َاكأ
yukâlu: َماٌء َسْكٌب ke-mâ se-yuzkeru. Ve

ٌج  Uzun adama ıtlâk olunur. Ve [sekb] َاكأ
mütetâbi¡an dâ™imî yağan yağmura ıtlâk 
olunur. Ve bir nev¡ sevbe denir, be-gâyet 
rakîk ve nâzük olmakla mâ-i meskûba 
teşbîh olunmuştur. Ve âb-ı revân gibi eş-
kinli soy ata, ¡alâ-kavlin adımları seyrek 
olanına denir. Ve hafîfü’r-rûh cünbüş 
ve neşâtlı şûh ve şengül adama denir. 
Ve emr-i lâzım u mahtûm ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َهَذا أَْمٌر َسْكٌب أَْي الَِزٌم Ve

ٌج  Şol feresin ismidir ki Şâh-ı [Sekb] َاكأ
hıtta-i risâlet ¡aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm 
hazretlerinin en evvel dâhil-i tavîle-i te-
mellükleri olmuştur. Yelesi ve kuyru-
ğu siyâh doru olup ve alnında اْلَخْيِر  َصَباُح 
[§abâ√u’l-«ayr] ta¡bîr olunan gurresi var 
idi. Ve muhaccel-i mutlakü’l-yümnâ idi ki 
sol eliyle sol ayağının bukağılıkları sekil 
idi ve ona َسَكٌب [Sekeb] dahi derler fetha-
teynle. Ve

ٌج -Şebîb b. Mu¡âviye nâm kim [Sekb] َاكأ
senin dahi feresi ismidir. Ve

ٌج  ;Bakıra denir, nuhâs ma¡nâsına [sekb] َاكأ
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mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَلَبُه َسْلًبا َوَسَلًبا ِمَن 
ِل ِإَذا اْخَتَلَسُه اْلَباِب ْالَوَّ
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre 
 bir kimseden kahr ve cebr [selb] َسْلٌب
ile bir nesneyi çekip almak ma¡nâsına 
mevzû¡dur, elinden bir nesneyi kapıp al-
mak ve harâmînin yâhûd cenkte maglûb 
ve maktûlünün libâsını soyup almak gibi. 
Ve gerçi ِإْخِتالٌَس [i«tilâs] ile tefsîr ve ِإْخِتالٌَس 
[i«tilâs]ı dahi devr tarîkiyle َسْلٌب [selb] ile 
tebyîn eylemiştir, lâkin Mi§bâ√’ta ِإْخِتالٌَس 
[i«tilâs] bir kimseden bir nesneyi ¡alâ-
gafletin sür¡atle kapıp almak ma¡nâsınadır 
diye meşrûhtur ve َثْوَبُه  unvânıyla¡ َسَلَبُه 
mersûm ve aslı َسَلْبُت َثْوَب َزْيٍد olup lâkin fi¡l 
mübâlagaten Zeyd’e isnâd olunmakla َثْوٌب 
[&evb] lafzı te™hîr ve temeyyüziyyet üzere 
mansûb olmuştur. Ve infihâm-ı ma¡nâya 
mebnî hazfi câ™izdir diye merkûmdur. 
Lâkin kütüb-i nahviyyede bedel-i iştimâle 
misâl olmak üzere müsebbettir. Ve 
Mu√kem’de iki mef¡ûle ta¡diye eylemekle 
 .unvânında mersûmdur. İntehâ¡ َسَلْبُتُه ِإيَّاُه

Ve ¡Arablar sebük-pâ ve serî¡ü’n-nakl 
ata اْلَقَواِئِم  ıtlâk ederler ki ism-i fâ¡il َسْلُب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي اْلَقَواِئِم  َسْلُب   َفَرٌس 
Ve َخِفيُفَها

 Tîz ve çabuk yürümeğe ıtlâk [selb] َاَلٌج
olunur.

ِتالَُب -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-istilâb] اَإِلاأ
de) Bu dahi bir nesneyi bir kimseden ka-
pıp almak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَِي  ِإْسَتَلَبُه 
اْخَتَلَسُه
َلُبوُت -vez [melekût] َمَلُكوٌت) [es-selebût] اَءسَّ
ninde) ve

الََبُة اَبٌة) [es-sellâbet] اَءسَّ -vez [ke≠≠âbet] َكذَّ
ninde ki evzân-ı mübâlagadandırlar) 
Dâ™imâ nâstan nesne kapıp almağa mu¡tâd 

makremeye ve havluya denir. Ve

َبٌة  Veled ile berâber çıkan eş [sekbet] َاكأ
ve son ta¡bîr ettikleri yufka deriye denir ki 
gâhca yüzünde sarılı zuhûr eder.

َكَبُة  Başta hâsıl (fetehâtla) [es-sekebet] اَءسَّ
olan kepek gibi nesneye denir ki konak 
ta¡bîr olunur, ِهْبِرَيٌة [hibriyet] dahi derler. 
Ve Sekebe b. el-◊âri& ashâbdandır.

َكاُب اأ ِ  vezninde [iskâf] ِإْسَكاٌف [el-iskâb] اَإلأ
ve mürâdifidir ki papuççuya denir.

ُة ُكبَّ ُاأ ٌة [el-uskubbet] اَألأ -vez [uskuffet] أُْسُكفَّ
ninde ve mürâdifidir ki kapının alt eşiğine 
denir.

َكاَبُة اأ ِ -hemzenin kesriy) [el-iskâbet] اَإلأ
le) Şol ağırşağa denir ki bir kaba yağ 
makûlesi nesne koyacak hunilerin ağız-
larına korlar; ¡alâ-kavlin pul tarzında şol 
tahta pâresine denir ki tulumun yırtığına 
ve deliğine geçirip ba¡dehu üzerinden ka-
yışla sıyırıp dikerler.

ُكوَبُة ُاأ -hemzenin zammıy) [el-uskûbet] اَألأ
la) ِإْسَكاَبٌة [iskâbet] ma¡nâsınadır.

 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [Sekâb] َاَكاٌب
Ecda¡ b. Mâlik’in feresi adıdır.

 vezninde [a†âmi…] َقَطاِم) [Sekâbi] َاَكاِب
kesr üzere mebnîdir) Temîm yâhûd Benû 
Kilâb kabîlesinden bir kimsenin yâhûd 
¡Ubeyde b. Rebî¡a b. ¢a√†ân’ın kısrağı 
ismidir.

 (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [Sekkâb] َاكَّاٌب
Bu dahi bir feres adıdır.

]س ل ب[
لأُج  sîn’in fethi ve lâm’ın) [es-selb] اَءسَّ
sükûnuyla) ve

َلُج  Bir nesneyi (fethateynle) [es-seleb] اَءسَّ
bir kimseden kapıp almak ve çalıp kap-
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ِإَذا َذَهَب َحْمُلَها َوَسَقَط َوَرُقَها
ُج لأ -Çift (sîn’in kesriyle) [es-silb] اَءّسِ
çi âletlerinden pek uzun olanına denir; 
¡alâ-kavlin şol ağaç pâresine denir ki لَُؤَمٌة 
[lu™emet]in dibine yanaştırıp bir ucunu ٌلَُؤَمة 
[lu™emet]in deliğine idhâl ederler. Ve لَُؤَمٌة 
[lu™emet] ٌُهَمَزة [humezet] vezninde çiftçi 
âletlerinin yerli yerlerine vaz¡ olunmuş 
olarak dertop mecmû¡una denir ki saban 
demiri dahi dâhildir. Mü™ellifin kelâmında 
müsâmaha vardır.

ِلُج  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [es-selib] اَءسَّ
Uzun şey™e denir. Ve serî¡ ve çabuk ve 
sebük-pâ insân ve hayvâna denir.

َلُج  Selb olunan (fethateynle) [es-seleb] اَءسَّ
nesneye denir, fa¡al bi-ma¡nâ mef¡ûldür. 
Birinin arkasından soyulup alınan esvâb 
ve edevât gibi. Cem¡i أَْسالٌَب [eslâb] gelir. 
Kâle’ş-şârih ve minhu’l-hadîs: ًَمْن ُقِتَل َقِتيال“ 
 Ve َفَلُه َسَلُبُه” أَْي ِمْن ِثَياٍب َوِسالٍَح َوَدابٍَّة

-Bir nev¡ şecer ismidir ki be [seleb] َاَلٌج
gâyet uzun olur. Ve bir nebât adıdır. Ve

ِبيَحِة اءذَّ -Zebh olu [selebu’≠-≠ebî√at] َاَلُج 
nan hayvânın yüzülen derisine ve pâçasına 
ve işkenbesine ıtlâk olunur. Ve

َقَصَبِة -Kamışın ka [selebu’l-…a§abet] َاَلُج اءأ
buğundan ¡ibârettir. Ve

 Mukl ağacından hâsıl olan [seleb] َاَلٌج
lîfe denir. Ve Yemen’e mahsûs bir şece-
rin kabuğuna denir ki ondan ip ve urgan 
ittihâz olunur. Medîne-i münevvere’de 
olan الََِّبيَن -bundan [sû…u’s-sellâbîn] ُسوُق السَّ
dır. Ve

 [silâb] ِسالٌَب ,Masdar olur [seleb] َاَلٌج
giymek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َسِلَب 
الََب الّسِ َلِبَس  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن   ke-mâ َسَلًبا 
se-yuzkeru.

olan kimseye denir, recül ve imre™eye vasf 
olur; yukâlu: َبٌة َرُجٌل َواْمَرأَةٌ َسَلُبوٌت َوَسلاَ
ِليُج  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [es-selîb] اَءسَّ
¡Aklı kapılmış âşüfte kimseye denir, hûş-
rübûde ma¡nâsına, gerek recül ve gerek 
mer™e olsun. Cem¡i َسْلَبى [selbâ] gelir, 
vezninde. Ve [sekrâ] َسْكَرى

 Şol hatuna ve sâ™ir dişi [selîb] َاِليٌج
hayvâna denir ki veledi vefât eylemiş ola; 
¡alâ-kavlin henüz hilkati nâ-tamâm iken 
veledini düşürmüş ola, ke-mâ se-yuzkeru. 
Ve dalları ve budakları ve yaprakları git-
miş çıplak ağaca denir.

اِءُج ve (lâm’ın kesriyle) [es-sâlib] اَءسَّ

ُلوُب  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [es-selûb] اَءسَّ
ve

ِليُج -vezninde nite [emîr] أَِميٌر) [es-selîb] اَءسَّ
ki zikr olundu) ve

َسّلُِج ُُ ٌث) [el-musellib] اَءأ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) ve

ُلُج -Şol ha (zammeteynle) [es-sulub] اَءسُّ
tuna ve sâ™ir dişi hayvâna denir ki veledi 
vefât eylemiş ola yâhûd eksik düşürmüş 
ola; yukâlu: َوَسِليٌب َوَسُلوٌب  َساِلٌب  َوَناَقٌة   ِإْمَرأَةٌ 
َتَماٍم ِلَغْيِر  أَْلَقْتُه  ِإَذا َماَت َوَلُدَها أَْو   Ve َوُمَسّلٌِب َوُسُلٌب 
 [sulub] ُسُلٌب kelimesinin cem¡i [selîb] َسِليٌب
gelir zammeteynle ve َسالَِئُب [selâ™ib] gelir, 
.gibi [necâ™ib] َنَجاِئُب

ِلُج سأ ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-muslib] اَءأ
ninde) َسِليٌب [selîb] ma¡nâsınadır.

الَُب -hemzenin kesriy) [el-islâb] اَإِلاأ
le) Hatun ve sâ™ir dişi hayvânın veledi 
vefât eylemek yâhûd eksik düşürmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْسَلَبِت اْلَمْرأَُة َوالنَّاَقُة َفِهَي 
 Ve ağacın yemişleri kalmayıp ve ُمْسِلٌب
yaprakları hazân olup dökülmekle çıplak 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَرُة الشَّ  أَْسَلَبِت 
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siyle) ¡Amr b. Kulsûm’un kılıcı adıdır. Ve 
Ebû Dehbel nâm kimsenin kılıcı adıdır. 

]س ل أ ب[
َلِئجُّ سأ ُُ  ُمْشَمِعلٌّ hemze ile) [el-musle™ibb] اَءأ

[muşma¡ill] vezninde) Çok yağmura denir.

]س ل ح ب[
َلِحجُّ سأ ُُ -â-yı mühme√) [el-musle√ibb] اَءأ

le ile ٌُّمْشَمِعل [muşme¡ill] vezninde) Doğ-
ru ve müstakîm nesneye denir. Ve hatt-ı 
müstakîm gibi doğru çekilip giden uzun 
şâh-râha denir; yukâlu: أَْي ُمْسَلِحبٌّ   َطِريٌق 
ٌن ُمْمَتدٌّ َواِضٌح َبّيِ
َباُب ِلحأ  [i…şi¡râr] ِإْقِشْعَراٌر) [el-isli√bâb] اَإِلاأ
vezninde) Yol vasf-ı mezkûr üzere olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكاَن ِإَذا  الطَِّريُق   ِإْسَلَحبَّ 
ا ًنا ُمْمَتدًّ َبّيِ

]س ل خ ب[
َبُج لأ  â-yı mu¡ceme ile») [es-sel«ab] اَءسَّ
 vezninde) Sakîl ve galîz ve [ca¡fer] َجْعَفٌر
nâdân kimseye denir, bu diyârda Türk 
hammâlları gibi; ¡alâ-kavlin bu şîn-i 
mu¡ceme iledir.

]س ل هـ ب[
َبُج لأ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [es-selheb] اَءسَّ
Uzun nesneye denir, tavîl ma¡nâsına; ¡alâ-
kavlin ricâle mahsûstur ki uzun kişiye de-
nir. Cem¡i َسالَِهَبٌة [selâhibet] gelir. Ve

َبٌج -Bir kelb adıdır. Ve iri cüs [selheb] َالأ
seli gerimli ve kemikleri uzun ata denir.

َبَبُة لأ  Bu dahi o (hâ’yla) [es-selhebet] اَءسَّ
gûne olan ata denir; yukâlu: َسْلَهٌب  َفَرٌس 
ِعَظاُمُه َوَطاَل  َعظَُم  ِإَذا   Ve tenû-mend ve َوَسْلَهَبٌة 
cesîme ¡avrete denir.

َباَبُة لأ ve [es-silhâbet] اَءّسِ

َباُب لأ  (sîn’lerin kesriyle) [es-silhâb] اَءّسِ
Cerî™e ve mukdime hatuna denir ki pîş-ger 

ُلوُب  (hemzenin zammıyla) [el-uslûb] اَألُاأ
Meslûk olan tarîka denir, gerek hissî ol-
sun ve gerek ma¡nevî olsun ki fenn ve tarz 
ve tavr ta¡bîr olunur. َحِكيٌم  uslûb] أُْسُلوٌب 
√akîm] Hakîmâne ya¡nî tavr-ı hikmet üze-
re cevâb vermektir; yukâlu: أَْي أُْسُلوَبُه   َسَلَك 
اْلَقْوِل :ve yukâlu َطِريَقَتُه  أََخَذ ُفالٌَن ِفي أََساِليَب ِمَن 
 Ve أَْي ِفي ُفنُوٍن ِمْنُه

ُلوٌب  .Arslanın gerdanına denir [uslûb] أُاأ
Ve burun yukarı olmak hâletine denir 
ki kibr ve nahvetten kinâyedir, أَْنٍف  ُشُموُخ 
[şumû« enf] ma¡nâsına, iki tarafa meyl ve 
iltifât eylemez olur.

-vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-insilâb] اَإِلنأِسالَُب
ninde) Yürümekte pek sür¡at eylemek 
ma¡nâsınadır, şöyle ki kemâl-i cidd ü 
sür¡atinden nâşî derisinden soyulup çıkar 
haddinde ola; yukâlu: أَْسَرَع ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْنَسَلَب 
ا ْيِر ِجدًّ ِفي السَّ
ٌل) [et-tesellub] اَءتََّسلُُّج -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Hatun zevci vefât eylemek hasebiyle 
yas tutup terk-i zînetle mâtem libâsı giy-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَمْرأَُة   َتَسلََّبِت 
ْت َعَلى َزْوِجَها أََحدَّ
َبُة لأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [es-sulbet] اَءسُّ
Soykunluk hâletine denir, ٌُجْرَدة [curdet] 
ma¡nâsına; tekûlu: ُجْرَدَتَها أَْي  ُسْلَبَتَها  أَْحَسَن   َما 
Ya¡nî “O mahbûbenin ne güzel soykunlu-
ğu vardır.”

-vez [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [Muselleb] ُمَسلٌَّج
ninde) Yemen’de şehr-i Zebîd’e karîb bir 
mevzi¡ adıdır.

الَُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [es-silâb] اَءّسِ
Siyâh libâsa denir ki mâtem libâsı olacak-
tır. Cem¡i ُسُلٌب [sulub] gelir, ُكُتٌب [kutub] 
gibi. 

َتِلُج سأ ُُ -ism-i fâ¡il bünye) [el-Mustelib] اَءأ
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َناُب -veznin [se√âb] َسَحاٌب)[es-senâb] اَءسَّ
de) Şerr-i şedîde denir, fitne ve kıtâl gibi; 
yukâlu: َوَقُعوا ِفي َسَناٍب أَْي َشّرٍ َشِديٍد
َناُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [es-sinâb] اَءّسِ
ve

َناَبُة  Arkası ve karnı (hâ’yla) [es-sinâbet] اَءّسِ
uzun ve söbü olan insân ve hayvâna denir.

َنَبُة سأ َُ -vez [meşrebet] َمْشَرَبٌة) [el-mesnebet] اَءأ
ninde) Şirret ma¡nâsınadır ki şer-kazâlık 
ta¡bîr olunur; yukâlu: َتُه أَْلَقى ِإَلْيِه َمْسَنَبَتُه أَْي ِشرَّ
ِنُج  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [es-senib] اَءسَّ
Çok seğirten yüğrük ve meydânlı ata 
denir.

]س ن ت ب[
َتَبُة نأ -vez [antemet√] َحْنَتَمٌة) [es-sentebet] اَءسَّ
ninde) Muhkem ve metîn olan heybe 
ve câme-dâna denir, ¡aybe-i muhkeme 
ma¡nâsına.

ُتُج نأ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [es-suntub] اَءسُّ
Bed-hûy ve bed-meşreb kimseye denir; 
yukâlu: ُء اْلُخُلِق ّيِ َرُجٌل ُسْنُتٌب أَِي السَّ

]س ن د ب[
أأُب ََ نأ  [cirda√l] ِجْرَدْحٌل) [es-sinde™b] اَءّسِ
vezninde) Dayangan ve sulb ve metîn 
olan erkek deveye denir, niteki ”س،د،ب“ 
mâddesinde dahi zikr olundu. Nûn’u as-
liyye ve zâ™idedir diyen mezheblere mebnî 
iki mahalde zikr olunmuştur. 

]س ن ط ب[
َطَبُة نأ  â-yı mühmele ile†) [es-sen†abet] اَءسَّ
 vezninde) Yakışıksız selgi [sentebet] َسْنَتَبٌة
ve muztarib olan uzunluk hâletine denir ki 
kâmet-i insânî vasfıdır; yukâlu: ِبِه َسْنَطَبٌة أَْي 
طُوٌل ُمْضَطِرٌب
نأَطاُب -De (sîn’in kesriyle) [es-sin†âb] اَءّسِ
mirci çekicine denir.

ta¡bîr olunur.

]س ل غ ب[
َباُب َأ ِل  πayn-ı mu¡ceme) [el-isliπbâb] اَإِلاأ
ile ِإْقِشْعَراٌر [i…şi¡râr] vezninde) Kuş yavru-
sunun tüyleri henüz kararmazdan akdem-
ce diken diken olup bitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ََّك ِريُشُه َقْبَل أَْن َيْسَود ِإْسَلَغبَّ الطَّاِئُر ِإَذا َشوَّ

]س ن ب[
َبُة نأ  sîn’in fethi ve nûn’un) [es-senbet] اَءسَّ
sükûnuyla) Zamândan bir müddete denir; 
yukâlu: َوِحْقَبًة َدْهًرا  أَْي  َسْنَبًة  ِبَذِلَك   Ya¡nî ِعْشَنا 
“Onunla bir müddet geçinip gittik.” Ve 
tîz-meşreb ve serî¡ü’l-infi¡âl ve’l-gazab 
olmak cihetiyle olan bed-hûyluğa denir. 
Bu ma¡nâda sîn’in kesriyle de câ™izdir.

َبَتُة نأ  (ziyâde-i tâ’yla) [es-senbetet] اَءسَّ
Bu dahi zamândan müddet-i gayr-i 
mahdûdeye denir.

َباُت نأ  sîn’in fethi ve nûn’un) [es-senbât] اَءسَّ
sükûnuyla) Çabuk dargınlık cihetiyle 
olan bed-hûyluğa denir; sîn’in kesriyle 
de câ™izdir. Ve kesr ile bi’t-tab¡ şirrîr ve 
kesîrü’l-mazarrat kimseye denir. Ve feth-
le ِإْسٌت [ist] ve َمْقَعٌد [ma…¡ad] ma¡nâsınadır.

َباُء نأ -veznin [™a√râ§] َصْحَراُء) [™es-senbâ] اَءسَّ
de) Bu dahi ِإْسٌت [ist] ve َمْقَعٌد [ma…¡ad] 
ma¡nâsınadır.

نُوُب -veznin [cenûb] َجنُوٌب) [es-senûb] اَءسَّ
de) ve

َنُبوُت -vez [ceberût] َجَبُروٌت) [es-senebût] اَءسَّ
ninde) Bi’t-tab¡ dargın ve serî¡ü’l-infi¡âl 
ve tîz-meşreb kişiye denir; yukâlu: َرُجٌل 
ٌب َيْعِني َكِثيُر اْلَغَضِب َسِريُعُه  َسنُوٌب َوَسَنُبوٌت أَْي ُمَتَغّضِ
Ve

 Yalancı, kezzâb kimseye [senûb] َانُوٌب
denir. Ve bir mevzi¡ adıdır.
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şıkkı dahi sebt eylemiştir, zâhiren ikisi de 
vârid olmuştur.

ُج بأ  Şol (sîn’in zammıyla) [es-suhb] اَءسُّ
yere denir ki hemvâr ve sehl ola. Cem¡i 
 ُسُهوُب gelir. Ve ¡inde’l-ba¡z [suhûb] ُسُهوٌب
 ovanın etrâf ve [suhûbu’l-felât] اْلَفالَِة
nevâhîsine denir ki onlarda gidecek mes-
lek ve tarîk olmaya.

َباُب اأ ِ -hemzenin kesriy) [el-ishâb] اَإلأ
le) Çok söylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا أَْكَثَر اْلَكالََم َفُهَو ُمْسَهٌب َوُمْسِهٌب  Ve أَْسَهَب الرَّ
¡inde’l-ba¡z ِإْسَهاٌب [ishâb] aslen bir nes-
neden istignâ-ı kalb ve istîfâ-yı hazz ile 
nefs-i harîseyi ahz ve imsâk eylememek 
derecesinde hırs ve tama¡da ifrât eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْسَهَب ُفالٌَن ِإَذا َشِرَه َوَطِمَع 
 Veَحتَّى الَ َتْنَتِهَي َنْفُسُه َعْن َشْيٍء

َباٌب ٌِاأ  [ishâb] Yılan sokmak sebebiyle bî-
hod olmak; ¡alâ-kavlin ¡aşk yâ havf ve ma-
raz makûlesi ¡ârızadan nâşî levn mütegay-
yir olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  أُْسِهَب الرَّ
 َعَلى اْلَمْجُهوِل ِإَذا َذَهَب َعْقُلُه ِمْن َلْدِغ اْلَحيَِّة أَْو َتَغيََّر َلْونُُه
أَْو َمَرٍض َفَزٍع  أَْو  -Ve kuyu kazıp kum ِمْن ُحّبٍ 
sala erişmek; ¡alâ-kavlin içinde delik açıl-
makla rüzgâr bulmak yâhûd kuyu kazıp 
su bulmamakla hâ™ib olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعَلى َفَهَجُموا  ِبْئًرا  َحَفُروا  ِإَذا  اْلَقْوُم   أَْسَهَب 
َخْيًرا يُِصيُبوا  َفَلْم  َحَفُروا  أَْو  يِح  الّرِ أَِو  ْمِل  -Ve da الرَّ
varı kendi başına museyyeb salıvermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ابََّة أَْي أَْهَمُلوَها  أَْسَهُبوا الدَّ
Ve kuzu anasını emmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َرَغَثَها ِإَذا  َوَلُدَها  ِبالنَّْصِب  اَة  الشَّ  Ve أَْسَهَب 
çok vergi vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا أَْكَثَر ِمَناْلَعَطاِء أَْسَهَب الرَّ
َبُة بأ ) [es-sehbet] اَءسَّ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ
Dibi pek derin olan kuyuya denir; yukâlu: 
ِبْئٌر َسْهَبٌة أَْي َبِعيَدُة اْلَغْوِر
َبَبُة سأ ُُ  [mukremet] ُمْكَرَمٌة) [el-mushebet] اَءأ

]س ن ع ب[
ُعَبُة نأ -vez [unfu≠et…] ُقْنُفَذةٌ) [es-sun¡ubet] اَءسُّ
ninde) Gelincik ta¡bîr olunan cânvere de-
nir, ِاْبُن ُعْرٍس [ibn ¡urs] gibi. Ve üst dudağın 
ortasında ağıza doğru tümüp sarkan mer-
cimek mikdârında etçeğize denir.

]س ن هـ ب[
 (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Senheb] َانأَبٌج
Bir recül ismidir.

]س و ب[
وَبُة ve (sîn’in zammıyla) [es-sûbet] اَءسُّ

أَُة بأ  sîn’in zammı ve bâ’nın) [es-sub™et] اَءسُّ
sükûnuyla) Sefer-i ba¡îd ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفُر اْلَبِعيُد ْبأَُة أَِي السَّ وَبُة َوالسُّ َبَدْت َلُه السُّ
 Bir (vezninde [ûfân†] طُوَفاٌن) [Sûbân] ُاوَباُن
dere yâhûd bir dağ yâhûd bir arz ismidir.

]س هـ ب[
ُج بأ  (vezninde [nehb] َنْهٌب) [es-sehb] اَءسَّ
Ovaya denir, deşt ve beyâbân ma¡nâsına, 
 gibi. Ve yavuz ve yüğrük ve [felât] َفالَةٌ
meydânlı ata denir. Ve 

ٌج  [≠»a] أَْخٌذ ,Masdar olur, almak [sehb] َابأ
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ْيَء َسْهًبا ِمَن   َسَهَب الشَّ
أََخَذُه ِإَذا   Ve bir ma¡rûf çorak yerin الثَّاِلِث 
ismidir.

َبُج سأ ُُ  mîm’in zammı ve) [el-musheb] اَءأ
hâ’nın fethiyle ve hâ’nın kesriyle de 
câ™izdir) Bu dahi yavuz ve yüğrük ata de-
nir. Ve 

ِبٌج  (hâ’nın kesri ve fethiyle) [mushib] ُمسأ
Çok sözlü, miksâr ve ozan kimseye denir. 
Ve bunlar ِإْسَهاٌب[ishâb]dandır; yukâlu: 
 Şârih der ki usûl-i َرُجٌل ُمْسِهٌب َوُمْسَهٌب أَْي ُمْكِثٌر
sâ™irenin beyânına göre bundan ism-i fâ¡il 
hâ’nın fethiyledir ki nevâdirdendir; hâ’nın 
kesriyle vârid değildir. Lâkin mü™ellif iki 
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çıkan emvâlden ¡ibârettir, ِرَكاٌز [rikâz] gibi. 
Şârih der ki ¡atiyye-i ilâhiyye olduğu için 
ıtlâk olunmuştur. َسْيٌب [seyb] müfredidir. 
İntehâ.

ِج يأ اءسَّ  İ∂am nâm arz [âtu’s-Seyb±] َذاُت 
 ya¡nî [ra√abet] َرَحَبٌة ından bir[ri√âb] ِرَحاٌب
bir fezâ-ı vâsi¡ adıdır.

يُج -Su yolu (sîn’in kesriyle) [es-sîb] اَءّسِ
na denir. Ve »ârezm ülkesinde bir ırmak 
adıdır. Ve Ba§ra türâbında ve nehr-i Furât 
nihâyetinde birer ırmak adıdır. Üçüncü ır-
mak üzere bir belde vardır, o nehr ismiyle 
müsemmâdır; ~abbâ√ b. Hârûn ve Ya√yâ 
b. A√med el-Mu…rî ve Mu…tedir-billâh 
»alîfe’nin mu¡allimi olan Hibetullâh 
b. ¡Abdullâh ve Mu…tefî Li-emrillâh 
»alîfe’nin mu¡allimi olan A√med b. 
¡Abdulvehhâb es-Sîbî oradandır. Ba¡zılar 
Mu…tefî Li-emrillâh »alîfe’nin mü™eddibi 
A√med’in pederidir demeleriyle mü™ellif 
redd eylemiştir. Ve 

اٌح Fârisîde elmaya denir [sîb] ِايٌج  تُفَّ
[tuffâ√] ma¡nâsına. ِسيَبَوْيِه [Sîbeveyhi] ke-
limesi bundan me™hûzdur ki İmâm-ı nuhât 
olan ¡Amr b. ¡O&mân eş-Şîrâzî lakabıdır, 
اِح .demektir [√râ™i√atu’t-tuffâ] َراِئَحُة التُّفَّ

Mü™ellif hâ™ bâbında َوْيِه lafzı asvâttan 
kelime-i igrâ olmak üzere beyân eylemek-
le ِسيَبَوْيِه [Sîbeveyhi] َعْمَرَوْيِه [¡Amreveyhi] 
ve ِنْفَطَوْيِه [Nif†aveyhi] ve َخاَلَوْيِه [»âleveyhi] 
kelimeleri gibi elfâz-ı mezkûre ile savttan 
mürekkeb-i hükmî olmuş olur ve hattâ 
orada ِسيَبَوْيِه kelimesiyle de temsîl eylemiş-
tir. Kezâlik kütüb-i nahviyyede dahi bu 
gûne mersûmdur. Hattâ Câmî ¡aleyhi’r-
rahmet mürekkebât bâbında ِسيَبَوْيِه keli-
mesinin ِسيب ile asvâttan olan َوْيِه lafzın-
dan mürekkeb-i hükmî olduğunu tasrîh 

vezninde) Şol kuyuya denir ki suyu be-
gâyet derinde olup yâhûd toprağı çok 
olmakla su ihrâcına iktidâr olunmaya; 
yukâlu: َتْقِدَر الَ  َحتَّى  ِسْهَبُتَها  َغَلَبْتَك  ِإَذا  ُمْسَهَبٌة   ِبْئٌر 
َعَلى اْلَماِء
ِتَباُب -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-istihâb] اَإِلاأ
ninde) Çok ¡atiyye vermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا أَْكَثَر ِمَن اْلَعَطاِء ِإْسَتَهَب الرَّ
َبى بأ  (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [es-Sehbâ] اَءسَّ
Bir sahrâ adıdır.

َباُء بأ -veznin [™a√râ§] َصْحَراُء) [™es-Sehbâ] اَءسَّ
de) Benû Sa¡d kabîlesine mahsûs bir kuyu 
adıdır. Ve bir ma¡rûf merg-zâr adıdır.

-veznin [kitâb] ِكَتاٌب) [Sihâb] ِاَباٌب
de) Esmâdandır: Râşid b. Sihâb şâ¡ir-i 
meşhûrdur ve bundan gayrı sîn-i mühmele 
ile Sihâb nâm kimse yoktur.

]س ي ب[
يأُج  (vezninde [πayb] َغْيٌب) [es-seyb] اَءسَّ
Vergi, ¡atâ ve bahşîş ma¡nâsınadır ki ism-
dir; yukâlu: َفاَض َسْيُبُه َعَلى النَّاِس أَْي َعَطاُؤُه Ve 
gemi sığ yere oturdukta yâhûd kenâra çat-
tıkta def¡ eyleyecek sırığa denir ki gönder 
ta¡bîr olunur, ٌُّمْرِدي [murdiyy] dahi derler. 
Ve 

ٌج  At kısmının kuyruğu kıllarına [seyb] َايأ
denir. Ve 

ٌج  ;Masdar olur, akmak ma¡nâsına [seyb] َايأ
yukâlu: ِإَذا َجَرى َسْيًبا  َيِسيُب  اْلَماُء   Ve âb-ı َساَب 
revân gibi çabuk yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َمَشى ُمْسِرًعا َساَب الرَّ
ِسَياُب -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-insiyâb] اَإِلنأ
ninde) Bu dahi َسْيٌب [seyb] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْنَساَب ِإَذا َمَشى ُمْسِرًعا Ekserî ٌة -ay√] َحيَّ
yet] meşyinde isti¡mâl ederler.

ُيوُب  (sîn’in zammıyla) [es-suyûb] اَءسُّ
Defînelere denir ki yer altından bulunup 
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Ve muhaddisîn bâ’nın zamm ve med-
di ve yâ’nın fethi ve hâ’nın vakfıyla te-
kellüm ederler. Pes bu kavl müfredât-ı 
Fârisiyyeye muvâfıktır. İntehâ. Ve 

ِه  Fukahâ-i Mı§riyyeden [Sîbeveyhi] ِايَبَويأ
Mu√ammed b. Mûsâ lakabıdır.

اِئَبُة -Başı boş, yabana salı [es-sâ™ibet] اَءسَّ
verilmiş davara denir, dâbbe-i mühmele 
ma¡nâsına ki kendi başına istediği yerde 
gezip yürür. Ve şol kula denir ki velâsı 
mevlâsına ¡â™id olmayıp külliyyen ecnebî 
gibi munkatı¡ olmak üzere âzâde ola. Buna 
göre tâ-i te™nîs َرَقَبٌة [ra…abet] i¡tibârıyla 
yâhûd nakliyye olur. Şârih der ki bunun 
hakkında nehy-i şer¡î vârid olmuştur. 
Hazret-i Resûl-i ekrem sallallâhu ¡aleyhi 
ve sellem velâyı luhme-i neseb gibi mun-
katı¡ olmayan luhme kılmıştır. Ve 

 Câhiliyyet’te şol deveye [sâ™ibet] َااِئَبٌة
ıtlâk olunur idi ki veledinin veledine ye-
tiştikte tesyîb ve ihmâl olunup rükûb ve 
isti¡mâdlen âzâd ederler idi. Kezâlik şol 
nâkaya ıtlâk olunur idi ki nezr makûlesi 
hâlet sebebiyle yabana salıverilip bir dahi 
isti¡mâl eylemezler idi; ¡alâ-kavlin şol 
nâkadır ki on batn ya¡nî veled doğurup 
mecmû¡u dişi olsa onu kendi başına salı-
verip rükûb ve tahmîlden âzâd ederler idi. 
Ve ¡alâ-re™yin َساِئَبٌة [sâ™ibet] şol dâbbedir 
ki bir kimse bir ırak seferden vatanına sağ 
ve sâlim gelip yâhûd dâbbesi kendisini 
bir muhâtaradan yâ muhârebeden halâsa 
sebeb olsa teşekküren salıverilir idi. Ve 
¡inde’l-ba¡z şol nâkadır ki arkasının kabur-
galarından bir kaburga yâhûd bir mikdâr 
kemik ihrâc edip salıverile, aslâ bir sudan 
ve bir otlaktan memnû¡ olmayıp ve bir 
kimse ona binip ve yük tahmîl eylemez-

eylemiştir. Pes burada mü™ellifin َراِئَحُة  أَْي 
اِح  ile tefsîri mübhemdir. Mü™elliften التُّفَّ
başka ba¡zı a¡lâm dahi bu gûne tefsîr ey-
lemişlerdir. Ve Teftâzânî ¡aleyhi’r-rahmet 
dahi Keşşâf şerhinde ِسيَبَوْيِه lafz-ı Fârisîdir, 
 ,kelimesinden mürekkebdir َوْيه ile ِسيب
اِح -ma¡nâsınadır diye sebt eylemiş َراِئَحُة التُّفَّ
tir. Kaldı ki müfredât-ı Fârisîde bu resme 
meşrûhtur ki ِسيَبَوْيِه kelimesi بُوَيه -keli ِسيب 
melerinden muhaffeftir, ِسيب [sîb] elmaya 
denir ve بُوَيه [bûye] dahi râyiha ma¡nâsına 
olan bûy ile hâ-i tahsîsadan mürekkeb ol-
makla ِسيُبوَيه [sî-bûye] elma kokulu demek 
olur. Lakab-ı mezbûru mûmâileyh henüz 
tıfl-ı şîr-hâre iken vâlidesi telkîb eylemiş-
tir, onunla sevip okşar idi. 

Ve mü™ellif Tu√fetu’l-ebîh fî men nusi-
be ilâ πayri ebîh nâm risâlesinde İs√â… b. 
Râheveyhi mâddesinde demiştir ki َراَهَوْيِه 
hâ’nın ve vâv’ın fethiyledir ve zamm-ı hâ™ 
ve sükûn-ı vâv ve feth-i yâ ile de melfûz 
olur, lâkin bu kalîldir. Ve mutlaka َوْيِه laf-
zıyla mahtûm olan ismlerde bu iki vech 
lügattir, ِسيَبَوْيِه ve َعْمَرَوْيِه ve َبْحَرَوْيِه gibi. Ve 
bunda binâ™ ve i¡râb câ™izdir. Pes buna göre 
 lafzına ilhâk olmuş olur سيب savt olup ويه
ve sânîye göre sîb-bûye-i Fârisîden mü-
rekkeb ve muhaffef olur. el-Hâsıl iki vech 
dahi sâ™igdir ve ekser-i nuhât bu makûle 
terkîbâtın evâhirini kesr üzere mebnî kıl-
dılar. Ve ba¡zıları ٌَّبْعَلَبك kelimesinin âhiri 
gibi mu¡reb eylediler.

Şârih der ki ba¡zılar ¡indinde ِسيَبَوْيِه 
[Sîbeveyhi] ِسي [sî] kelimesiyle ki Fârisîde 
otuz ¡adede denir, بويه [bûye] kelimesinden 
mürekkebdir ki بوي [bûy] ile hâ-i nisbet-
ten mürekkeb olmakla otuz râyiha-i latîfe 
sâhibi demek olur ki kesretten kinâyedir. 
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 (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [Siyâbet] ِاَياَبٌة
İbn ¡Â§im’dir ki ashâbdandır.

َسّيُِج ُُ ٌث) [el-Museyyib] اَءأ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Tâbi¡înden İmâm-ı celîl Sa¡îd 
hazretlerinin pederleri ismidir; yâ’nın fet-
hiyle de menkûldür. Sa¡îd-i mûmâileyh 
Medîne’de olan fukahâ-i seb¡anın biridir, 
kibâr-ı tâbi¡îndendir. Fıkh ve hadîs ve zühd 
ve ¡ibâdeti cem¡ eylemiştir, rahimehullâhu 
ta¡âlâ.

ler idi, ¡indlerinde onu isti¡mâl harâm idi. 
Şârih der ki A¡râbdan birini a¡dâsı nehb ü 
gâret eylemekle binecek dâbbesi kalmadı-
ğından nâçâr bir sâ™ibeye binmiş idi. Bir 
¡Arâb istihcân şîvesiyle “Harâma mı bini-
yorsun!” diye levm eyledikte اْلَحَراَم  “َيْرَكُب 
َلُه” َحالََل  الَ   demekle min-ba¡d kelâm-ı َمْن 
mezbûr darb-ı mesel olmuştur.

َياُب  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [es-seyâb] اَءسَّ
ve

يَّاُب  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [es-seyyâb] اَءسَّ
ve

يَّاُب اٌن) [es-suyyâb] اَءسُّ -vez [rummân] ُرمَّ
ninde) َبَلٌح [bela√] ¡alâ-kavlinبُْسٌر [busr] 
ma¡nâsınadır ki hurmânın kemâle resîd 
olunca kadar beş mertebesi vardır. İbtidâ 
çiçeğine َطْلٌع [†al¡] derler, ba¡dehu yeni 
koruk oldukta َخالٌَل [«alâl] ba¡dehu َبَلٌح 
[bela√] ba¡dehu بُْسٌر [busr] ba¡dehu ُرَطٌب 
[ru†ab] ondan sonra َتْمٌر [temr] ıtlâk olunur.

يَّاَبُة  [se√âbet] َسَحاَبٌة) [es-seyyâbet] اَءسَّ
vezninde) Bâdeye denir, َخْمٌر [«amr] 
ma¡nâsına. Ve 

 Tâbi¡iyyeden bir hatun [Seyâbet] َاَياَبُة
ismidir.

َباُن  sîn’in fethiyle ve kesri) [Seybân] َايأ
kalîlü’l-isti¡mâldir) İbnu’l-∏av& ismi-
dir bir kabîle pederidir. Muhaddisînden 
Ebu’l-¡Acmâ™ ¡Amr b. ¡Abdullâh ve 
Ya√yâ b. Ebî ¡Amr ve Eyyûb b. Suveyd 
es-Seybânî o kabîledendir. Ve 

َباُن -Vâdi’l (sîn’in fethiyle) [Seybân] َايأ
¢urâ verâsında bir dağın adıdır.

اَباِن اءسَّ  َُ  aleb ile◊ [Deyru’s-Sâbân] َديأ
An†âkiye  beyninde bir mevzi¡dir.

َسيَُّج ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-Museyyeb] اَءأ
vezninde) İbn ¡Ales’tir ki şu¡arâdandır.
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 Her şey™in evveline ve [şebâb] َشَباٌب
tâzeliği hengâmına ıtlâk olunur, tekûlu: 
ِلِه  Ve ِجْئُتَك ِفي َشَباِب النََّهاِر أَْي ِفي أَوَّ

-Huffâzdan »alîfe b. el [Şebâb] َشَباٌب
»ayyâ† lakabıdır.

َباُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [eş-şibâb] اَءّشِ
Âteş tutuşturacak tuturuğa denir. Ve 

 Masdar olur, at iki ellerini [şibâb] ِشَباٌب
yukarı kaldırıp şahlanmak ma¡nâsına ki 
harekât-ı neşâtiyyeden ¡ibârettir. Mü™ellif 
bunu tekrâr eylemiştir.

ِبيُج ve (şîn’in fethi) [eş-şebîb] اَءشَّ

ُبوُب  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [eş-şubûb] اَءشُّ
 َشبَّ :ma¡nâsınadır; yukâlu [şibâb] ِشَباٌب
ِل ِإَذا  اْلَفَرُس ِشَباًبا َوَشِبيًبا َوُشُبوًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َوْالَوَّ
 Ve bir nesnenin hüsn ve revnak ve َرَفَع َيَدْيِه
letâfetini artırmak ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur; yukâlu: ْعُر َلْوَن اْلَمْرأَِة أَي َزاَدا  َشبَّ اْلِخَماُر َوالشَّ
 Ya¡nî “Nikâb ve zülf ِفي ُحْسِنَها َوأَْظَهَرا َجَماَلَها
o mahbûbenin hüsn ve letâfetini efzûn ve 
cemâlini gereği gibi izhâr eyledi.” İkisi de 
siyâh olmakla اَلَْشَياُء َتْنَكِشُف ِبأَْضَداِدَها kâşifesi 
revnak-ı cemâl onlar ile vefka’l-kemâl 
nümâyân ve müncelî olmuştur.

ُبوُب  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [eş-şebûb] اَءشَّ
Âteş tutuşturacak tuturuğa denir. Ve bir 
nesneye hüsn ve revnak ve letâfet veren 
şey™e denir; yukâlu: ُمْحِسٌن أَْي  َلُه  َشُبوٌب   ُهَو 
Ve şol ata denir ki ayakları ellerini savu-
şur ola, ya¡nî ayaklarının adımı ellerinin 
bastığı yeri savuşur ola ki mehâsindendir; 
yukâlu: َيَدْيِه َز ِرْجالَُه  ِإَذا َكاَن َتَجوَّ  Ve َفَرٌس َشُبوٌب 
genç sığıra ve genç koyuna ve keçiye de-
nir; ¡alâ-kavlin yaşlı ve müsinn olanlarına 
denir.

جُّ  şîn’in fethi ve bâ’nın) [eş-şebb] اَءشَّ
teşdîdiyle) ve

FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME 
يِن اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الّشِ

]ش أ ب[
بُوُب َأ -şîn’in zammı ve hem) [eş-şu™bûb] اَءشُّ
zenin sükûnuyla) Tulumdan boşanır gibi 
sür¡atle birden yağan sağanaklı yağmura 
denir; yukâlu: َجاَء ُشْؤبُوٌب ِمَن اْلَمَطِر أَْي ُدْفَعٌة Ve 
mutlakan hiddetli ve şiddetli nesneye de-
nir. Ve def¡aten şiddetle zuhûr eden şey™e 
denir. Ve nâzırın nazarına manzûrun hüsn 
ü cemâlinden ibtidâ zâhir olan esere de-
nir ki َطْلَعٌة [†al¡at] ta¡bîr olunur. Ve güne-
şin şiddet-i harâretine denir. Ve güneşin 
tarîka ve medârına denir, niteki nücûm-ı 
sâ™irenin tarîka ve medârlarına ُحُبٌك [hu-
buk] denir.

Şârih der ki Lisânu’l-¡Arab’da ”غ،ف،ر“ 
mâddesinde mersûmdur ki ağaç üze-
re olan pustan akıp ağaçla yer beynin-
de tel gibi salınan tarîkaya ْمِغ الصَّ  ُشْؤبُوُب 
[şu™bûbu’§-§amπ] ıtlâk olunur. Pes bu ci-
hetle َعاِع الشُّ -ta¡bîr olu [¡ay†u’ş-şu¡â»] َخْيُط 
nan hutût-ı şemsiyyeye dahi ıtlâk olunur. 
İntehâ. Ve ُشْؤبُوٌب [şu™bûb] lafzının cem¡i 
.gibi [esâlîb] أََساِليُب ,gelir [şe™âbîb] َشآِبيُب

]ش ب ب[
َباُب  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [eş-şebâb] اَءشَّ
ve

ِبيَبُة -veznin [abîbet√] َحِبيَبٌة) [eş-şebîbet] اَءشَّ
de) Masdarlardır, yetişip yiğit olmak, fetâ™ 
ma¡nâsına; yukâlu: ِمَن َوَشِبيَبًة  َشَباًبا  اْلُغالَُم   َشبَّ 
 Ve اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َصاَر َفِتيًّا

 kelimesinden [şâbb] َشابٌّ [şebâb] َشَباٌب
cem¡ olur, gençler, civânân ma¡nâsına. Ve 

اٌن ın cem¡i[şâbb] َشابٌّ -dahi ge [şubbân] ُشبَّ
lir şîn’in zammı ve bâ’nın teşdîdiyle. Ve 
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dediği bu olacaktır. Ve 

-Yemen’de bir mevzi¡ adı [Şebb] َشجد
dır. Muhaddisînden Mu√ammed b. 
Hilâl b. Bilâl ve A√med b. el-¢âsım ve 
◊asan b. Ebî ±err eş-Şebbiyyûn oraya 
mensûblardır. Ve 

-Kezâlik masdar olur, bir nes [şebb] َشجد
ne tehyi™e ve teysîr olunmak ma¡nâsına; 
yukâlu: أُِتيَح أَْي  اْلَمْجُهوِل  ْيُء َعَلى  الشَّ َلُه   Ve ُشبَّ 
bir nesne ziyâde ve fazl ile rif¡atlenmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء َعَلى اْلَمْجُهوِل  ُشبَّ الشَّ
ِإَذا ِزيَد َوَرَفَع
َبُج ve (fethateynle) [eş-şebeb] اَءشَّ

َشجُّ ُِ  Genç (mîm’in kesriyle) [el-mişebb] اَءأ
sığıra ve genç koyuna ve keçiye denir; 
¡alâ-kavlin müsinn olanına denir.

ُة بَّ ٌة) [eş-şebbet] اَءشَّ  (vezninde [abbet√] َحبَّ
Genç ve tâze kıza ve ¡avrete denir; yukâlu: 
ٌة أَْي َشابٌَّة ِإْمَرأَةٌ َشبَّ
َشَباَبَة  (şîn’in fethiyle) [Benû Şebâbet] َبنُو 
‰â™if’te bir cemâ¡attir.

َباُب شأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-işbâb] اَإلأ
Bir kimsenin veledi yetişip civân olmak 
ya¡nî yiğit ve civân evlâd yetiştirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َشبَّ َوَلُدُه  أََشبَّ الرَّ
Ve takdîr ve teysîr ve tehyi™e ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: ِبَناِء َعَلى  َلُه   أُِشبَّ 
َعَلى الثُّالَِثّيِ  ِمَن  َلُه  ُشبَّ  يَُقاُل  َكَما  أُِتيَح  أَْي   اْلَمْجُهوِل 
أَْيًضا -Ümmehât-ı sâ™ireden münfe اْلَمْجُهوِل 
him olduğu üzere burada sakta-i kalem-i 
nâsih vardır. Asl nüsha ve َرَفَع أَْي   أُِشبَّ 
 ibâresiyle olmaktır ki yine sîga-i¡ َوِزيَد
mechûl üzeredir, ya¡nî ِإْشَباٌب [işbâb] bir 
nesne ziyâdelenip rif¡at bulmak ma¡nâsına 
da müsta¡meldir. Hattâ mü™ellifin ََّكُشب 
ِفيِهَما ّمِ   unvânı sakta-i¡ ِفيِهَما kavlinde ِبالضَّ
mezkûreye karînedir. Ve 

ُبوُب  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [eş-şubûb] اَءشُّ
Âteş tutuşturmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْوَقَدَها ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َوُشُبوًبا  ا  َشبًّ النَّاَر   َشبَّ 
Ve âteş kendi yanıp tutuşmak ma¡nâsına 
lâzım olur; yukâlu: اْلَمْعُلوِم ِبَناِء   َشبَِّت النَّاُر َعَلى 
-Ve tutuşup ¡alev َوُشبَّْت َعَلى اْلَمْجُهوِل ِإَذا اتََّقَدْت
lenmiş âteşe َمْشُبوَبٌة [meşbûbet] denir, َشابٌَّة 
[şâbbet] denmez; yukâlu: يَُقاُل َمْشُبوَبٌة َوالَ   َناٌر 
 Ve َشابٌَّة

 Mutlakan bir nesne yükselip [şebb] َشجد
bülend olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّشب 
ا ِإَذا اْرَتَفَع ْيُء َشبًّ  Ve الشَّ

 Hicâre-i zâc ismidir, ya¡nî bir [şebb] َشجد
nev¡ taştır ki ondan zâc düzülür. Ve 

 .Bir devâ-yı ma¡rûf adıdır [şebb] َشجد

Şârih der ki ba¡zı nüshada َداٌء [dâ™] 
¡unvânında mersûm olmakla hatâdır, 
kaldı ki mü™ellifin ٌَّشب [şebb]i hicâre-i 
zâcla tefsîri nâ-mülâyimdir, zîrâ cemî¡-i 
müfredâtta َزاٌج [zâc] ma¡âdinden ve 
kesîrü’l-asnâf ve ٌَّشب [şebb]in gayrı 
üzere merkûmdur ve ٌَّشب [şebb] ile bir 
ma¡denden zuhûr ederler. Ve ٌَّشب [şebb] 
ki Türkîde tahrîfle şap ta¡bîr olunur, sûreti 
kâmil olmayan ma¡âdin-i erba¡adandır 
ki onlar zâclar ve tuzlar ve nişâdırlar ve 
şaplardır. Ve o, zâca şebîh ve bir mikdâr 
ekşi olur, ammâ zâc ziyâde ekşi olur. Ve 
o ekser-i ef¡âlde zâca karîbdir. Ermeniyye 
ve Gürcistân ve Yemen ve bilâd-ı sâ™ireden 
zuhûr eder ve on yedi kısmı ¡add olunur. 
Ammâ mevcûd ve mütedâvil olanın biri 
ebyaz ve şeffâf ve sufrete mâ™il, lâkin 
sarı değildir, ona yemânî derler. Bilâd-ı 
Yemen’de tekâtur edip müncemid olur bir 
sudur. Ve bir kısmı yumuşak ve serî¡ü’l-
inkisâr ve kerîhü’r-râyiha olur. Bu kısmı 
müdâvâtta isti¡mâl olunur. Mü™ellifin َدَواٌء 
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َساِء أَْي َقاَل ِفيَها اْلَغَزَل  َقِصيَدَتُه ِبُفالََنٍة ِإَذا أََتى ِبَنِسيِب النِّ
َها َض ِبُحّبِ َوَعرَّ
َباِئُج  َشَوابُّ (şîn’in fethiyle) [eş-şebâ™ib] اَءشَّ
[şevâbb] ma¡nâsınadır ki َشابٌَّة [şâbbet]
in cem¡idir, genç ve tâze havâtîne de-
nir; yukâlu: َُّشَواب أَْي  َشَباِئُب   Şârihin ِنْسَوةٌ 
beyânına göre َشَباِئُب [şebâ™ib] ٌة [şebbet] َشبَّ
in cem¡idir ki zikr olundu.

َشَبُة بأ -vez [kebkebet] َكْبَكَبٌة) [eş-şebşebet] اَءشَّ
ninde) Bir nesneyi kemâle eriştirip tamâm 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء  َشْبَشَب الشَّ
َمُه ِإَذا َتمَّ
َشُج وأ  [kevkeb] َكْوَكٌب) [eş-şevşeb] اَءشَّ
vezninde) ¡Akrebe denir, َقْمٌل […aml] 
ma¡nâsına.

اُن بَّ اٌن) [eş-şubbân] اَءشُّ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) ”ش،ب،ن“ mâddesinde mersûmdur ki 
Ca¡fer b. Cisr’in lakabıdır.

اٌن  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [Şebbân] َشبَّ
¡Abdul¡azîz b. Mu√ammed el-¡A††âr nâm 
muhaddisin lakabıdır.

ُة ٌة) [Şebbet] َشبَّ vezninde) ve [abbet√] َحبَّ

اٌد) [Şebbâb] َشبَّاٌب  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
ve

ve (vezninde [abîb√] َحِبيٌب) [Şebîb] َشِبيٌج

 (vezninde [se√âbet] َسَحاَبٌة) [Şebâbet] َشَباَبُة
Esâmîdendir: Ve Şebâbe b. el-Mu¡temir 
ve Şebâbe b. Sevvâr ma¡rûf muhaddisler-
dir. Ve 

 Benû Fehm cemâ¡atinden [şebâbet] َشَباَبُة
bir batndır, Serât nâm mahalle yâhûd 
‰â™if’e nâzil oldular idi.

ُن َشَباَبَة .Bir cemâ¡attir [İbn Şebâbet] ِابأ

 şîn’in fethi ve bâ’nın) [Şebbûbet] َشبُّوَبُة
teşdîdiyle) Bir cemâ¡at ismleridir. 
Mu√ammed b. ¡Ömer b. Şebbûbe eş-
Şebbûbî ki ceddine mensûbdur, Firebrî 

َباٌب شأ ٌِ  [işbâb] Atı oynatıp cilve ve neşâta 
getirmek ma¡nâsınadır, tekûlu: أَْشَبْبُت 
َهيَّْجُتُه أَْي   Ve sığır yaşını bulmak اْلَفَرَس 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َّأََشبَّ الثَّْوُر ِإَذا أََسن

ِشجُّ ُُ -ism-i fâ¡il] bünyesiy) [el-muşibb] اَءأ
le) ve

َشجُّ ُُ -ism-i mef¡ûl bünye) [el-muşebb] اَءأ
siyle) Yaşını bulmuş sığıra denir. Ve 

 (ism-i fâ¡il bünyesiyle) [muşibb] ُمِشجد
Arslana denir.

 (mâzî-i mechûl bünyesiyle) [şubbe] ُشجَّ
Yiğitlik ma¡nâsınadır. Ma¡nâ-yı masdarî 
murâd olunur, niteki ”د،ب،ب“ mâddesinde 
zikr olundu, tekûlu: ِإَلى ُشبَّ  ِمْن   “أَْعَيْيَتِنى 
”  Ya¡nî “Beni gençlik ve yiğitliğim ُدبَّ
zamânından işbu pîr olup emekleyerek 
yürümek hengâmına gelince kadar ¡âciz 
ve fürû-mânde eyledin.” Ve gâh olur ki 
tenvîn idhâliyle ism menzilinde kılınır. 
Ve münevven olmadıkları sûrette ¡alâ-
tarîki’l-hikâye dahi olur,الَُم  ”َنَهى النَِّبيُّ َعَلْيِه السَّ
.ibâreti gibi¡ َعْن ِقيَل َوَقاَل”

ِبيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teşbîb] اَءتَّشأ
Bir nesnenin hüsn ve revnakını ziyâde 
ve efzûn eylemek ma¡nâsınadır. Bu 
münâsebetle ıstılâh-ı bedî¡iyyâtta َنِسيٌب 
َساِء  ma¡nâsına isti¡mâl olunmuştur ki ِبالنِّ
şâ¡ire matla¡-ı kasîdesinde mahbûbe-i 
ma¡şûkasıyla tagazzül eylemekten 
¡ibârettir. İbtidâ mahbûbesini ve şu¡arâ-yı 
¡Acem ü Rûm’a göre mahbûbunu medh 
ve vasf edip miyânelerinde derkâr olan 
ba¡zı mevâdd ve ahvâl ve mâcerâyı yâd 
eylemekle gûyâ ki mahbûbesinin zikriyle 
kasîdesini tezyîn ve tahsîn eder. Meselâ 
Ka¡b hazretlerinin na¡t-ı şerîfi mutazam-
mın bürdesi evvelinde َباَنْت ُسَعاُد َفَقْلِبَي اْلَيْوَم“ 
اِعُر :beytleri gibi; yukâlu َمْبُتوُل” الشَّ  َشبََّب 
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dan kat¡ edip aşağısını su kovası edeler. 
Ve

ٌج  Masdar olur, helâk eylemek [şecb] َشبأ
ma¡nâsına; yukâlu: ِل  َشَجَبُه َشْجًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
َهَلَكُه  Ve mahzûn ve gam-nâk eylemek ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَزَنُه أَْي   Ve bir َشَجَبُه 
nesne ile meşgûl kılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشَغَلُه أَْي  -Ve bir nesneyi çek َشَجَبُه 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَذَبُه ِإَذا   َشَجَبُه 
Ve şikârı ok ile vurup ba¡zı mefâsılını 
ayırmakla harekete bî-mecâl eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَماُه ِإَذا  الظَّْبَي   َشَجَب 
ِبَسْهٍم َفأََباَن َبْعَض َقَواِئِمِه َفَلْم َيْسَتِطْع أَْن َيْبَرَح
ُبُج  Se-pây (zammeteynle) [eş-şucub] اَءشُّ
ta¡bîr olunan nesneye denir ki çoban ona 
kovasını ve çantasını asar; şehrlerde ve 
câmi¡lerde dahi kullandıkları se-pâya ıtlâk 
olunur.

َباُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [eş-şicâb] اَءّشِ
Câme-şûyların ve hammâm nâtûrlarının 
kafes ta¡bîr ettikleri nesnedir ki birkaç 
ahşâbı birbirine çatıp yere nasb ederler ve 
üzerine esvâb sererler.

َبُج شأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mişceb] اَءأ
de) ِشَجاٌب [şicâb] ma¡nâsınadır.

-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-teşâcub] اَءتََّشاُجُج
ninde) Bir nesnenin eczâsı şebeke ve 
kafes gibi birbirine sokuşup muhtelit ve 
mütedâhil olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيُء ِإَذا اْخَتَلَط َوَدَخَل َبْعُضُه ِفي َبْعٍض  Şârih َتَشاَجَب الشَّ
der ki zikr olunan ِشَجاٌب [şicâb] ve ِمْشَجٌب 
[mişceb] bundan me™hûzdur.

ُبوُب  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [eş-şecûb] اَءشَّ
Şol hatuna denir ki derûnunda bir endîşe 
ve endûhu olmakla kalbi hemîşe ona pey-
vend ve müte¡allik ola, bir kimse tarafına 
olan ¡aşk ve ¡alâka-i kalbiyye gibi; yukâlu: 
ٌق ِبِه ِإْمَرأَةٌ َشُجوٌب أَْي َذاُت َهّمٍ َقْلُبَها ُمَتَعّلِ

hazretlerinden Câmi¡u’§-§a√î√ rivâyet 
eylemiştir. Ve Ya¡lâ b. Sa¡îd eş-Şebîbî 
muhaddisîndendir.

ٌج  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [şubeyb] ُشَبيأ
İbnu’l-◊akem b. Mînâ™ ismidir ki rivâyet 
sâhibidir ve ferddir, ya¡nî bu ismle ondan 
gayrı yoktur.

]ش ج ب[
ُبوُب  [u¡ûd…] ُقُعوٌد cîm’le) [eş-şucûb] اَءشُّ
vezninde) ve

َبُج -Helâk ol (fethateynle) [eş-şeceb] اَءشَّ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َشَجَب 
ِإَذا اِبِع  َوالرَّ ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَشَجًبا  ُشُجوًبا   َوَشِجَب 
 Ve َهَلَك

 Hüzn ve endûh ve gussaya [şeceb] َشَبٌج
denir. Ve şol mihnet ve meşakkate denir 
ki insâna maraz ve kıtâl makûlesi hâlât-ı 
şedîdeden ¡ârız olur.

اِجُج ve [eş-şâcib] اَءشَّ

ِبُج  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [eş-şecib] اَءشَّ
Helâk olucu, hâlik ma¡nâsınadır. Ve 

 Areme nâm mahalde bir¡ [Şâcib] َشاِجٌج
dere adıdır. Ve çok sözlü herze-gûy ve 
yâve-güftâr kişiye denir; yukâlu: ُهَو َشاِجٌب 
اٌء ِمْكَثاٌر .Ve pek çağırgan kargaya denir أَْي َهذَّ

ُج بأ  şîn’in fethi ve) [eş-şecb] اَءشَّ
cîm’in sükûnuyla) Hâcet ve mühim-
me ma¡nâsınadır. Ve hemm ve gussa 
ma¡nâsınadır. Ve hayme ve hâne direkle-
rinden birine denir. Cem¡i ُشُجوٌب [şucûb]
dur. Ve şol kuru tuluma denir ki içine hur-
de çakıl taşları koyup deveyi korkutmak 
için çalkayıp ırgalarlar. Ve 

ٌج  .Bir kabîle pederinin ismidir [Şecb] َشبأ
Ve 

ٌج  Uzun nesneye denir, tavîl [şecb] َشبأ
ma¡nâsına. Ve şol kırbaya denir ki nısfın-
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 ُشْخَبٌة vezninde. ¡Alâ-kavlin [kitâb] ِكَتاٌب
[şu«bet] sağılırken memeden tel gibi sü-
nüp uzanan süte denir ki kaptan memeye 
kadar rişte gibi mümtedd olur.

نأِشَباُب ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inşi«âb] اَإلأ
ninde) Süt memeden zikr olunan ُشْخَبٌة 
[şuhbet] vechiyle sağılmak ma¡nâsına; 
yukâlu: َبَن َفاْنَشَخَب  Ve damar açılıp َشَخَب اللَّ
kan fışkırıp akmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْنَشَخَب ِعْرُقُه َدًما أَِي اْنَفَجَر
ُبوُب ُشأ -vez [uslûb] أُْسُلوٌب) [el-uş«ûb] اَألأ
ninde) Süt sağılırken peydâ olan âvâza 
denir ki fışırtı ta¡bîr olunur.

نأُبوُب ve [eş-şun«ûb] اَءشُّ

نأُبوَبُة -şîn’in zamme) [eş-şun«ûbet] اَءشُّ
leriyle) Dağ başına denir, re™sü’l-cebel 
ma¡nâsına. Cem¡i َشَناِخُب [şenâ«ib] gelir. 

]ش خ د ب[
ُب َُ بأ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [eş-şu«dub] اَءشُّ
de) Haşerât-ı arzdan bir böcek adıdır.

]ش خ ز ب[ 
ُب َْ بأ  zâ-yı mu¡ceme ile) [eş-şa«zeb] اَءشَّ
vezninde) ve [ca¡fer] َجْعَفٌر

َباِزُب -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [eş-şu«âzib] اَءشُّ
ninde) Galîz ve şedîd nesneye denir.

]ش خ ل ب[
َبَلَبُة شأ َُ  ™mîm’in ve hâ) [el-meş«alebet] اَءأ
ve lâm’ın fethi ve şîn’in sükûnuyla) İn-
ciye şebîh bir boncuk adıdır, deryâdan 
çıkar; yalancı inci dedikleri olacaktır. 
¡Alâ-kavlin nisvân huliyyâtından bir nev¡ 
zînettir ki lîften ve boncuklardan ittihâz 
ederler. Ve gâh olur ki üzerinde bulunan 
kızlara da َمْشَخَلَبٌة [meş«alebet] ıtlâk eder-
ler. Ve bu kelime ¡Irâ…iyyedir, binâ-i ¡Ara-
biyye üzere değildir.

ُج ٌل) [et-teşeccub] اَءتََّشبُّ  [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
vezninde) Gussalanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َن َب أَْي َتَحزَّ َتَشجَّ
ُبُج -veznin [yan§uru] َيْنُصُر) [Yeşcubu] َيشأ
de) İbn Ya¡rub b. ¢a√†ân’dır.

]ش ح ب[
ُحوُب  â-yı mühmele ile√) [eş-şu√ûb] اَءشُّ
vezninde) ve [u¡ûd…] ُقُعوٌد

ُحوَبُة  Hastalık (hâ’yla) [eş-şu√ûbet] اَءشُّ
çekmekle arıklamaktan yâhûd açlık yâhûd 
sefer-i ba¡îd makûlesi ¡ârızadan nâşî reng-i 
rûyu mütegayyir olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلِبَناِء َعَلى  َوُشِحَب  َوَشُحَب  َلْونُُه   َشَحَب 
ِل َوْالَوَّ الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َوُشُحوَبًة  ُشُحوًبا   ِلْلَمْجُهوِل 
َواْلَخاِمِس ِإَذا َتَغيََّر ِمْن ُهَزاٍل َوُجوٍع أَْو َسَفٍر
ُج حأ  (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [eş-şa√b] اَءشَّ
Çapa ve bel makûlesi âlet ile yerin yüzünü 
ve toprağı sıyırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َشَحَب ْالَْرَض َشْحًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َقَشَرَها ِبِمْسَحاٍة

]ش خ ب[
ُج بأ  şîn’in fethi ve zammı ve) [eş-şa«b] اَءشَّ
«â-yı mu¡cemenin sükûnuyla) Sağılırken 
memeden tel gibi sünüp çıkan süte denir. 
Ve

ٌج  ,Kana denir (şîn’in fethiyle) [şa«b] َشبأ
-ma¡nâsına. Ve masdar olur, me [dem] َدٌم
meden sütü zikrî âtî ُشْخَبٌة [şu«bet] vechiy-
le sağmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَخَب اللََّبَن 
ِل ِإَذا َحَلَبُه ُشْخَبًة َشْحًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َوْالَوَّ
َبُج  Yemen’de (fethateynle) [eş-Şe«ab] اَءشَّ
bir hisâr adıdır.

َباُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [eş-şi«âb] اَءّشِ
Sağılırken memeden çıkan süte denir.

َبُة بأ  (vezninde [nu«bet] نُْخَبٌة) [eş-şu«bet] اَءشُّ
Sağılırken kesretinden nâşî birden fışkırıp 
inen süte denir. Cem¡i ِشَخاٌب [şi«âb] gelir, 
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َقَشَرُه ِإَذا   Ve tard ve teb¡îd eylemek َتْشِذيًبا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبُه ِإَذا َطَرَدُه -Ve ağa َشذَّ
cın zâ™id olan dallarını kat¡ ve ıslâh eyle-
mek ma¡nâsınadır. Ve ok ile oynadıkları 
kumarın ¡amel-i evveline َتْشِذيٌب [teş≠îb] 
derler, niteki ¡amel-i sânîsine َتْهِذيٌب 
[teh≠îb] derler. Ve bunlar masdar ve ism 
olarak isti¡mâl olunurlar. Ve 

ِذيٌج -Mâlı birbirinden ayırıp bö [teş≠îb] َتشأ
lük bölük eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقُه َقُه َوَمزَّ َب اْلَماَل ِإَذا َفرَّ َشذَّ
َذُب شأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-miş≠eb] اَءأ
de) Orağa ve dehreye denir ki onunla ekin 
biçilir ve ağacın budakları kesilir.

ُب َشذَّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muşe≠≠eb] اَءأ
vezninde) İ¡tidâl üzere uzun olup hilkat 
ve endâmı hûb ve latîf olan adama ve ata 
denir.

َذُب وأ -vez [kevkeb] َكْوَكٌب) [eş-şev≠eb] اَءشَّ
ninde) O ma¡nâyadır; yukâlu: ٌب ُمَشذَّ  َرُجٌل 
َوَشْوَذٌب أَْي َطِويٌل َحَسُن اْلَخْلِق
اِذُب  Vatanından dûr ve [eş-şâ≠ib] اَءشَّ
mütenahhî kimseye denir. Ve şol yalnız 
tek ü tenhâ kimseye denir ki min-ba¡d 
hayr ve felâhından nevmîd ve me™yûs 
ola. Ağacından munkatı¡ olan şâha teşbîh 
olunmuştur; yukâlu: ُهَو َشاِذٌب أَْي ُمْفَرٌد َمْأيُوٌس 
ِمْن َفالَِحِه
َذِب وأ اءشَّ  [™e≠vâ] اَْذَواٌء [u’ş-Şev≠eb±] ُذو 
ıtlâk olunan mülûk-i ◊imyer’den birinin 
lakabıdır.

ُب ٌل) [et-teşe≠≠ub] اَءتََّشذُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Perâkende olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُقوا َب اْلَقْوُم ِإَذا َتَفرَّ َتَشذَّ
وِق َُ ُع اءأ  [ketif] َكِتٌف) […şe≠ibu’l-¡urû] َشِذُب 
vezninde) Gövdesinde damarları ağaç 
dalları gibi zâhir ve âşikâre olan kimseye 

Şârih der ki ehl-i ¡Irâ… beyninde bu 
mütedâviledir, yekûlûne: ،َمْشَخَلَبْه  “َيا 
أَْرَمَلْه” ِبَعُجوٍز  َحْرَمَلْه،  َج  َتَزوَّ اْلَجَلَبْه،  -Müter َماَذا 
cim der ki kelime-i mezbûre Mutenebbî 
merhûmun işbu: ًْمَس َحاِلَكة  “َبَياُض َوْجٍه يُِريَك الشَّ
َمْشَخَلَبا” رَّ  الدُّ يُِريَك  َلْفٍظ  َوُدرُّ   || beytinde vâki¡ 
olmakla şârih-i dîvân Vâ√idî beyânına 
göre َمْشَخَلٌب ve َمْخَشَلٌب ki maklûbdur 
lügat-ı Neba†iyyedir, yalancı inci dedikle-
ri boncuğa denir. İntehâ.

]ش ذ ب[
َذُب  şîn’in ve ≠âl-ı) [eş-şe≠eb] اَءشَّ
mu¡cemenin fethiyle) Ağaçtan nâ-becâ 
bitmekle budayıp kestikleri budaklara de-
nir, asma budantısı gibi; ¡alâ-kavlin ağa-
cın kabuğuna denir. Ve 

 ُمَسنَّاةٌ ,Su bendine denir [şe≠eb] َشَذٌب
[musennât] gibi. Ve mer¡âda kalan otluk 
bakiyyesine denir. Ve ev esbâbına de-
nir, اْلَبْيِت اْلَبْيِت ve [metâ¡u’l-beyt] َمَتاُع   أََثاُث 
[e&â&u’l-beyt] gibi, her ne olursa olsun. 
Ve perâkende ve müteferrik kuru ağaç 
pârelerine denir ki odun ve kereste eder-
ler. Cem¡i أَْشَذاٌب [eş≠âb] gelir.

ُب ذأ  (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [eş-şe≠b] اَءشَّ
Ağacın kabuğunu soymak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوالثَّاِني ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َشْذًبا  َحاَء  الّلِ  َشَذَب 
َقَشَرُه -Ve ağacın nâ-becâ dallarını buda ِإَذا 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َجَر  الشَّ  َشَذَب 
 Ya¡nî “Ağacın أَْلَقى َما َعَلْيِه ِمَن ْالَْغَصاِن َحتَّى َيْبُدَو
nâ-becâ şâhlarını budayıp izâle eylemek-
le ağaç meydâna çıkıp kendiyi gösterdi.” 
Ve bir nesneyi def¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعْنُه َذبَّ  أَْي  َعْنُه   Ve kesmek َشَذَب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَذا َقَطَعُه َشَذَب الشَّ
ِذيُج -vez [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teş≠îb] اَءتَّشأ
ninde) Bu dahi ağacın kabuğunu soy-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحاَء الّلِ َب   َشذَّ
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olan nesneye denir. Cem¡i أَْشِرَبٌة [eşribet] 
gelir.

يُج َِ ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [eş-şerîb] اَءشَّ

وُب َُ -veznin [abûr§] َصُبوٌر) [eş-şerûb] اَءشَّ
de) Bunlar da içilecek nesneye denir, 
-ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin bun [şarâb] َشَراٌب
lar dûne’l-¡azb olan suya denir, içme suyu 
ve kuyu suları gibi ki bir mikdârca şûr-âb 
olup hasbe’z-zarûre nûş olunur. Ve 

وٌب َُ  .Kesîrü’ş-şürb olana denir [şerûb] َش
Ve erkek taleb eden kızgın dişiye ıtlâk 
olunur ki kösnek ta¡bîr olunur. Ve 

يٌج َِ  Hayvân suvarmak için bir [şerîb] َش
kimse ile bilece kuyudan su çeken kimse-
ye denir; ¡alâ-kavlin hayvânı bir kimsenin 
hayvânıyla berâberce suvarılan kişiye de-
nir. Ve bir kimse ile berâberce nesne şürb 
eden kimseye denir, hem-şarâb ma¡nâsına.

اُب ََ  (hemzenin kesriyle) [el-işrâb] اَإِلشأ
İçirmek ma¡nâsınadır, tekûlu: أَْشَرْبُتُه أََنا ِإْشَراًبا 
Ve suvarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْشَرَبُه 
 :Ve susamak ma¡nâsınadır; yukâlu ِإَذا َسَقاُه
ُجُل ِإَذا َعِطَش  Ve bir kimsenin devesi أَْشَرَب الرَّ
suya kanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْشَرَب 
ُجُل ِإَذا َرِوَيْت ِإِبُلُه -Ve bir kimsenin devesi su الرَّ
samak ma¡nâsına olmakla zıdd olur, lâkin 
şibh-i tezâd olduğu lede’l-im¡ân ma¡lûm 
olur; yukâlu: ُُجُل ِإَذا َعِطَشْت ِإِبُله  Ve bir أَْشَرَب الرَّ
kimsenin develerinin su içecek vakti gelip 
çatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  أَْشَرَب 
ِبِلِه أَْن َتْشَرَب  Ve sevbe boyayı yâhûd ِإَذا َحاَن ِلِ
bir renge âher rengi gereği gibi içirip işbâ¡ 
eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
أَْشَبَعُه ِإَذا  اللَّْوَن   Ve bu ma¡nâdandır ki أَْشَرَب 
¡Arablar أُْشِرَب ُفالٌَن ُحبَّ ُفالٍَن derler, mechûl 
bünyesiyle, “Filânın derûnuna filânın ¡aşk 
ve muhabbeti içirilip âmîhte ve mümtezic 
oldu” ma¡nâsına. Ve minhu kavluhu ta¡âlâ: 

denir; yukâlu: َرُجٌل َشِذُب اْلُعُروِق أَْي َظاِهُرَها

]ش ر ب[
ب َأ  şîn’in harekât-ı selâsı ve) [eş-şerb] اءشَّ
râ’nın sükûnuyla) ve

ُب ََ شأ َُ -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-meşreb] اَءأ
de) ve

اُب ََ -veznin [te≠kâr] َتْذَكاٌر) [et-teşrâb] اَءتَّشأ
de) İçmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َشِرَب 
اِبِع ِإَذا  اْلَماَء َشْرًبا ِبالتَّْثِليِث َوَمْشَرًبا َوَتْشَراًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ
 [şerb] َشْرٌب Alâ-kavlin şîn’in fethiyle¡ َجَرَعُه
masdardır; ve zammıyla ve kesriyle ism-
lerdir, içmeğe denir. Ve 

ٌب َأ  [şârib] َشاِرٌب (şîn’in fethiyle) [şerb] َش
olan kavme ıtlâk olunur, ya¡nî ism-i cem¡ 
olur, َرْكٌب [rekb] ve َرْحٌل [ra√l] gibi yâhûd 
cem¡ olur, َصْحٌب [§a√b] ve َصاِحٌب [§â√ib] 
gibi, niteki ُشُروٌب [şurûb] dahi َشاِرٌب [şârib]
in cem¡idir, ُشُهوٌد [şuhûd] ve َشاِهٌد [şâhid] 
gibi. Ve 

ٌب َأ  ,Bâ™ harfiyle müte¡addî olur [şerb] َش
içirmek ma¡nâsına. Ve bu münâsebetle bir 
kimse hakkında dürûg-âmîz iftirâ eylemek 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: ِبِه  َشَرَب 
َعَلْيِه َكَذَب   Ve fehm eylemek ma¡nâsına ِإَذا 
müsta¡meldir; yukâlu: ِمَن َشْرًبا  اْلَكالََم   َشَرَب 
ِل ِإَذا َفِهَمُه اْلَباِب ْالَوَّ
ُب َأ

 Suya ıtlâk (şîn’in kesriyle) [eş-şirb] اَءّشِ
olunur. Ve sudan ¡â™id olan hisse ve nasîbe 
denir; yukâlu: َلُه ِشْرٌب ِمَن اْلَماِء أَْي َحظٌّ ِمْنُه Ve 
suya vürûd edecek mevzi¡e denir, su başı 
ve suvat gibi; yukâlu: أَْي اْلَقْوِم  ِشْرُب   َهَذا 
.Ve su içecek vakte denir َمْوِرُدُهْم

ُب ََ شأ َُ -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-meşreb] اَءأ
de) Masdardır, niteki zikr olundu. Ve suya 
ıtlâk olunur.

اُب ََ  (vezninde [kebâb] َكَباٌب) [eş-şerâb] اَءشَّ
İçilmek şânından olup ve içilmeğe sâlih 
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َبُة ََ  Kesret-i şürb (fetehâtla) [eş-şerebet] اَءشَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكْثَرِة أَْي  َشَرَبٍة  َلُذو   ِإنَُّه 
Ve ُشْرٍب

َبٌة ََ -Hurmâ ağacının çevresi [şerebet] َش
ne hafr olunan yâhûd topraktan çevrilen 
küçük havuza denir ki suyu ağacı sîr-âb 
edecek kadar olur, bâgçelerde sâ™ir agaç-
lar dibine dahi ederler. Ve tarlalara ve 
bâğ ve bostânlara cedvelden yâ nehrden 
su salıverecek gediğe denir, ٌَمْسَقاة [mes…
ât] dahi derler. Ba¡zı diyârda gever ta¡bîr 
olunur, kâf-ı ¡Acemî ve vâv’ın fethiyle, 
niteki bâgçevânlar tarh ve tahtalara dahi 
ederler. Ve 

َبٌة ََ  [a†aş¡] َعَطٌش ,Susuzluk [şerebet] َش
ma¡nâsınadır. Ve şiddet-i harâret 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َشِديُد أَْي  َشَرَبٍة  ُذو   َيْوٌم 
اْلَحّرِ
َواِرُب  in[şârib] َشاِرٌب [eş-şevârib] اَءشَّ
cem¡idir. Ve 

-Boğazda olan damarla [şevârib] َشَواِرُب
ra ıtlâk olunur ki hulkûma mülâsık olup 
bir uçları akciğere muttasıl olur. Ve bo-
ğaz içre olan su mecrâlarına denir ki َمِريٌء 
[merî™] olacaktır. Ve 

 Ricâlin üst dudağından ağıza [şârib] َشاِرٌب
doğru sarkan kıllar ile َسَبَلٌة [sebelet]in iki 
tarafından çeneye doğru uzayan kıllara de-
nir; ¡alâ-kavlin ٌَسَبَلة [sebelet]in mecmû¡una 
 ıtlâk olunur, Türkîde bıyık [şârib] َشاِرٌب
ta¡bîr olunur, Fârisîde bürût denir. Ve َسَبَلٌة 
[sebelet] mü™ellifin tefsîrine göre muhte-
liftir. Zema«şerî beyânına göre bıyığın 
uçlarına denir ki yanağa doğru uzun kıl-
lardan ¡ibârettir. Ve ümmehât-ı sâ™irede 
ağıza sarkan kıllar ile müfesserdir, gûyâ 
ki ağızdan şürb eder hey™etinde olduğu 
bâ¡is-i tesmiyedir. Ve Benî Kilâb lügatın-

 Ve ﴿َوأُْشِربُوا ِفي ُقُلوِبِهُم اْلِعْجَل﴾ أَْي ُحبَّ اْلِعْجِل

اٌب ََ شأ ٌِ  [işrâb] bir kimse hakkında yalandan 
iftirâ eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: َعَلْيِه َكَذَب  ِإَذا  ِبِه   :Ve yekûlûne أَْشَرَب 
َعْيَت َعَليَّ َما َلْم أَْفَعْل  Ve أَْشَرْبَتِني َما َلْم أَْشَرْب أَِي ادَّ
 bir hayvâna âher bir hayvân [işrâb] ِإْشَراٌب
koşmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur, çift 
öküzü gibi; yukâlu: ِِلُكّل َجَعَل  ِإَذا  ِإِبَلُه   أَْشَرَب 
َقِريًنا -Ve bir kimsenin yâhûd dava َجَمٍل 
rın gerdanına ip geçirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْشَرَب اْلَخْيَل ِإَذا َجَعَل اْلِحَباَل ِفي أَْعَناِقَها ve 
yukâlu: ِإَذا َجَعَلُه ِفي ِباْلَمْفُعوَلْيِن  اْلَحْبَل   أَْشَرَب ُفالًَنا 
ُعنُِقِه
يُج َِّ

 (vezninde [sikkît] ِسّكِيٌت) [eş-şirrîb] اَءّشِ
Şarâba pek harîs ve mûla¡ olan kimseye 
denir, ne gûne şarâb olursa olsun, niteki 
يٌر  hamr içmeğe düşkün olan [immîr»] ِخّمِ
bekrîye denir.

اِرَبُة  Şol kavm ve cemâ¡ate [eş-şâribet] اَءشَّ
denir ki ırmak kenârında sâkin olalar.

َبُة َأ ) [eş-şerbet] اَءشَّ -veznin [temret] َتْمَرةٌ
de) Çekirdekten yetişmiş hurmâ ağacına 
denir.

َبُة َأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [eş-şurbet] اَءشُّ
Çehre-i insânîde olan kırmızılığa denir, 
gûyâ ki beşeresine ِإْشَراٌب [işrâb] olunmuş-
tur; yukâlu: ٌِفي َوْجِهِه ُشْرَبٌة أَْي ُحْمَرة Ve 

َبٌة َأ -bir mevzi¡ adıdır, şîn’in fet [Şurbet] ُش
hiyle de mesmû¡dur. Ve َبٌة َأ  bir [şurbet] ُش
içim suya denir ki kanacak mikdârıdır, 
َوةٌ َفٌة gibi, niteki [usvet√] ُطسأ َأ َُ  [πurfet] bir 
avuç suya denir.

َبُة ََ  ُهَمَزةٌ şîn’in zammıyla) [eş-şurebet] اَءشُّ
[humezet] vezninde) Kesîrü’ş-şürb olana 
denir.

اُب ََّ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [eş-şerrâb] اَءشَّ
O ma¡nâyadır.
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Cedîd kırbanın râyihasını tatyîb için içi-
ni çamurlamak ma¡nâsınadır ki su içmeğe 
sâlih eylemekten ¡ibârettir; yukâlu: َب  َشرَّ
يِن َوَذِلَك ِإَذا َكاَنْت َجِديَدًة َبَها ِبالطِّ اْلِقْرَبَة َتْشِريًبا ِإَذا َطيَّ
يَباُب َِ  [i…şi¡râr] ِإْقِشْعَراٌر) [el-işrîbâb] اَإِلشأ
vezninde) Bir nesneye boyun uzatıp bak-
mak, ¡alâ-kavlin yukarı kalkıp bakmak 
ma¡nâsınadır ki suyu başına kaldırıp için 
kimsenin sıfatıdır; yukâlu: ََّمد ِإَذا  ِإَلْيِه   ِإْشَرأَبَّ 
ُعنَُقُه ِلَيْنظَُر أَِو اْرَتَفَع
أأِبيَبُة ََ  [umânînet†] طَُمْأِنيَنٌة) [eş-şure™bîbet] اَءشُّ
vezninde) Ondan ismdir, bir nesneye bo-
yun uzatıp bakmak hâletine denir.

بَُّة ََ  fethateynle ve bâ’nın) [eş-şerebbet] اَءشَّ
teşdîdiyle َجَربٌَّة [cerebbet] vezninde) Şol 
çayırlık ve otlak merg-zâra denir ki onda 
aslâ eşcâra dâ™ir nesne olmaya. Ve işbu 
-ten mâ[cerebbet] َجَربٌَّة ve [şerebbet] َشَربٌَّة
¡adâ bu veznde bir kelime dahi mesmû¡ 
değildir. Ve 

بَُّة ََ  Bir mevzi¡ adıdır. Ve [Şerebbet] َش

بٌَّة ََ  Tarîkat ve reviş ve meslek [şerebbet] َش
ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَربٍَّة َعَلى  ُفالٌَن  َزاَل   َما 
َواِحَدٍة أَْي َعَلى َطِريَقٍة َواِحَدٍة َوَعَلى َنْهٍج َواِحٍد
ُب ََ  Susamak (fethateynle) [eş-şereb] اَءشَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َشَرًبا  ُجُل  الرَّ  َشِرَب 
َعِطَش ِإَذا  اِبِع  الرَّ -Ve bir kimsenin deve اْلَباِب 
si za¡îf ve zebûn olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َضُعَف َبِعيُرُه -Ve bir kim َشِرَب الرَّ
senin devesi susuz olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َعِطَشْت ِإِبُلُه -Ve bir kim َشِرَب الرَّ
senin devesi suya kanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإِبُلُه َرِوَيْت  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Bu cihetle َشِرَب 
azdâddan olur.

ٌب َأ  ¡Bir mevzi (şîn’in kesriyle) [Şirb] ِش
adıdır.

ٌب َأ -Mekke-i mü (şîn’in fethiyle) [Şerb] َش

da tarafeyn i¡tibârıyla tesniye olur. Ve 

 Hayvânın vücûdunda olan [şârib] َشاِرٌب
za¡f ve zebûnluk hâletine ıtlâk olunur, 
gûyâ ki o hâlet o hayvânın kanını ve kuv-
vetini şürb ve cezb eder; yukâlu: َبِعيِرَك  ِفي 
َشاِرٌب أَْي َخَوٌر َوَضْعٌف
اِرَباِن  (tesniye bünyesiyle) [eş-şâribân] اَءشَّ
Kılıç kabzasının aşağısında olan iki taraflı 
uzun burunlarına ıtlâk olunur ki demirden 
ve gümüşten ederler, kının kösteği onlara 
geçirilir; Türkîde balçak ta¡bîr olunur.

ُب َُّ ٌل) [et-teşerrub] اَءتََّش -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir nesne bir şey™-i âhere sirâyet 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْبُغ َب الّصِ  َتَشرَّ
َسَرى ِإَذا  الثَّْوِب   Ve sevb ve arz makûlesi ِفي 
nesne boyayı yâhûd suyu kendisine çekip 
içmek ma¡nâsınadır; yukâlu: الثَّْوُب َب   َتَشرَّ
اْلَعَرَق ِإَذا َنِشَفُه
اُب ََ ِتشأ -Bir şey™in boya [el-istişrâb] اَإِلاأ
sı yâhûd rengi ziyâdesiyle koyu olmak 
ma¡nâsınadır, gûyâ ki rengi bi’t-tamâm 
içmiş olur; yukâlu: َِّإْسَتْشَرَب َلْونُُه أَِي اْشَتد
َبُة ََ شأ َُ  mîm’in ve râ’nın) [el-meşrebet] اَءأ
fethiyle) ve

َبُة َُ شأ َُ  (râ’nın zammıyla) [el-meşrubet] اَءأ
Şol toprağı mülâyim yere ıtlâk olunur ki 
yağmuru ve suyu cezb eder olduğundan 
onda nebât eksik olmaya. Ve 

َبٌة ََ -Yüksek köşke ve şeh [meşrebet] َمشأ
nişîne ve sofa ve eyvâna ıtlâk olunur, 
¡âdetâ mahall-i şürb ü ¡işret olduğuna 
mebnîdir. Ve nehrden su alacak ve hayvân 
suvaracak yere denir, َمْشَرَعٌة [meşra¡ât] 
ma¡nâsına.

َبُة ََ شأ ُِ  [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-mişrebet] اَءأ
vezninde) Su içecek kaba denir.

يُج َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teşrîb] اَءتَّشأ
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miklerine denir, اْلَفَقاِر  [a@mu’l-fe…âr¡] َعْظُم 
ma¡nâsına.

]ش ر ع ب[
َعُج َأ  ayn-ı mühmele ile¡) [eş-şer¡ab] اَءشَّ
.vezninde) Uzun adama denir [ca¡fer] َجْعَفٌر

َعَبُة َأ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [eş-şer¡abet] اَءشَّ
ninde) Bir nesneyi uzunluğuna dilip kes-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْالَِديَم   َشْرَعَب 
َقَطَعُه طُوالً

َعِبيُّ َأ  (yâ-yı nisbetle) [eş-şer¡abiyy] اَءشَّ
Bürûd-ı Yemâniyye’den bir nev¡ kumaş 
adıdır. Ve 

َعِبيد َأ  Ten ve endâmı hûb ve [şer¡abiyy] َش
yakışıklı uzun boylu adama denir. Ve 
tâbi¡înden ¡Ubeyde el-◊im§î lakabıdır ki 
muhaddisîndendir.

ُعوُب َأ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [eş-şur¡ûb] اَءشُّ
de) Bir nebât yâhûd bir meyve adıdır.

ُة َعِبيَّ َأ  Bir (hâ’yla) [eş-Şer¡abiyyet] اَءشَّ
mevzi¡dir.

]ش ز ب[
اِزُب  (zâ-yı mu¡ceme ile) [eş-şâzib] اَءشَّ
Sert ve dürüşt ve haşin olan şey™e denir; 
yukâlu: َمَكاٌن َشاِزٌب أَْي َخِشٌن Ve bedeni kuru 
ve ince arık olan insân ve hayvâna denir. 
Cem¡i ٌب  [¡rukka] ُركٌَّع ,gelir [şuzzeb] ُشزَّ
vezninde ve َشَواِزُب [şevâzib] gelir.

ُب ْأ  şîn’in fethi ve zâ’nın) [eş-şezb] اَءشَّ
sükûnuyla) ve

وُب ُْ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [eş-şuzûb] اَءشُّ
 :olmak ma¡nâsınadır; yukâlu [şâzib] َشاِزٌب
ِل ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َشْزًبا  َوَشُزَب  ُجُل  الرَّ أَِو  اْلَمَكاُن   َشَزَب 
َواْلَخاِمِس ِإَذا َصاَر َشاِزًبا
يُج ِْ  (vezninde [πarîb] َغِريٌب) [eş-şezîb] اَءشَّ
Şol çubuğa denir ki henüz ıslâh olunma-
mış ola. Cem¡i ُشُزوٌب [şuzûb] gelir. Ve 

kerreme kurbünde bir mevzi¡dir.

يٌج َِ -vezninde Mek [πarîb] َغِريٌب) [Şerîb] َش
ke ile Ba√reyn beyninde bir belde adıdır. 
Ve Necd ülkesinde bir dağın ismidir.

 şîn’in zammı ve râ’nın) [Şûrebân] ُشوَرَباُن
fethiyle) Semer…and kurbünde Keş nâm 
belde kazâsında bir karyedir.

ٌب َِ ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [Şerib] َش

يأٌج ََ ve (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Şureyb] ُش

بٌُج َأ ve (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [Şurbub] ُش

بُوٌب َأ -veznin [cumhûr] ُجْمُهوٌر) [Şurbûb] ُش
de) ve

َبٌة َأ  Bir (vezninde [turbet] تُْرَبٌة) [Şurbet] ُش
mevzi¡ adlarıdır. Ve 

بٌُج َأ  vezninde) Şol [≠unfu…] ُقْنُفٌذ [şurbub] ُش
nebâta denir ki birbirine sarılmış sık ve 
gür ola.

ِب َِ َويأ اءشُّ  musaggar) [u’ş-Şuveyrib±] ُذو 
bünyesiyle) Bir şâ¡ir lakabıdır.

]ش ر ج ب[
َجُج َأ  [ca¡fer] َجْعَفٌر cîm’le) [eş-şerceb] اَءشَّ
vezninde) Uzun adama denir. Ve soy ve 
kerîm ata denir.

َجَباُن َأ  şîn’in fethi ve) [eş-şercebân] اَءشَّ
cîm’in fethi ve zammıyla) Bir nev¡ ağaç-
tır, nebâtı ve meyvesi bâdincâna şebîh 
olur ve meyvesiyle deri dibâgat olunur.

]ش ر ح ب[
َطُج َأ  â-yı mühmele ile√) [eş-şer√ab] اَءشَّ
-vezninde) Uzun boylu kim [ca¡fer] َجْعَفٌر
seye denir. Ve 

َطٌج َأ .Esâmîdendir [Şer√ab] َش

]ش ر خ ب[
ُخوُب َأ  â-yı mu¡ceme») [eş-şur«ûb] اَءشُّ
ile ُعْصُفوٌر [¡u§fûr] vezninde) Omurga ke-
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si َشاِئَلٌة [şâ™ilet] olduğu hengâmde yavrusu 
helâk olur ola. Ve َشاِئَلٌة [şâ™ilet] vaz¡ından 
yedi ay mürûr edip sütü çekilen nâkaya 
denir.

ُج سأ  Bu dahi (şîn’in kesriyle) [eş-şisb] اَءّشِ
çok kullanılmaktan yepriyip kuru değnek 
gibi kalan yaya denir.

ُسوُب  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [eş-şesûb] اَءشَّ
Şol nâkadır ki kış içre veledi helâk olup ve 
kendisi min-ba¡d sağılmaz ola.

]ش و ش ب[
َشُج وأ  şîn-i mu¡ceme ile) [eş-şevşeb] اَءشَّ
 .vezninde) ¡Akrebe denir [kevkeb] َكْوَكٌب
Ve kehleye denir َقْمٌل […aml] ma¡nâsına, 
niteki ”ش،ب،ب“ mâddesinde dahi zikr 
olundu. Mü™ellifin burada i¡âdesi bünyesi 
cihetinden olan ihtilâfa mebnîdir.

]ش ص ب[
ُج صأ  şîn’in kesri ve §âd’ın) [eş-şi§b] اَءّشِ
sükûnuyla) Şiddet ve kaht ve kıllet 
ma¡nâsınadır. Cem¡i أَْشَصاٌب [eş§âb] gelir. 
Ve hazz ve nasîb ma¡nâsınadır.

ِصيَبُة -vez [acîbet¡] َعِجيَبٌة) [eş-şa§îbet] اَءشَّ
ninde) Bu dahi şiddet ve kaht ve cedb 
ma¡nâsınadır. Ve kuyunun dibine denir.

ِصيُج  (vezninde [πarîb] َغِريٌب) [eş-şa§îb] اَءشَّ
Hazz ve nasîb ma¡nâsınadır. Ve garîbü’d-
diyâr kişiye denir.

ُج صأ -veznin [πa§b] َغْصٌب) [eş-şa§b] اَءشَّ
de) Zebh olunmuş hayvânı ıssı su ile 
haşlayıp tüyünü gidermek, َسْمٌط [sam†] 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َشْصًبا  اَة  الشَّ  َشَصَب 
َسَمَطَها ِإَذا  ِل  ْالَوَّ -Ve deriyi yüzüp soy اْلَباِب 
mak, َسْلٌخ [sel«] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َسَلَخَها ِإَذا  اَة  الشَّ  يُْبٌس ,Ve kurumak َشَصَب 
[yubs] ma¡nâsınadır; bunda fethateynle de 
câ™izdir.

يٌج ِْ  Şol kullanılmış yaya denir ki [şezîb] َش
ne cedîd ve ne ¡atîk ola.

َبُة ْأ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [eş-şezbet] اَءشَّ
 ma¡nâsınadır. Ve arık ve [şezîb] َشِزيٌب
zebûn olan dişi merkebe denir.

َبُة ْأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [eş-şuzbet] اَءشُّ
Fırsat ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي ُشْزَبُتُه   َمَضى 
ُفْرَصُتُه
َزُب وأ -vez [cevreb] َجْوَرٌب) [eş-şevzeb] اَءشَّ
ninde) ¡Alâmet ve nişân ma¡nâsınadır.

يُج ِْ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teşzîb] اَءتَّشأ
Atı arıklandırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َرُه َب اْلَفَرَس َتْشِزيًبا ِإَذا َذبََّلُه أَْي َضمَّ َشزَّ
-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-teşâzub] اَءتََّشاُزُب
ninde) Hisse-dârlar hisselerine muntazır 
olmak ma¡nâsınadır; ve minhu yukâlu: ُهْم 
 ُمَتَشاِزبُوَن َعَلى اْلَماِء َمَثالً أَْي ِلُكّلِ َواِحٍد ِمْنُهْم َحظٌّ ِمْنُه
َيْنَتِظُرُه

]ش س ب[
اِاُج  Bünyesi (sîn’in kesriyle) [eş-şâsib] اَءشَّ
ince arık olup vücûdu yâbis olan insân ve 
hayvâna denir; ¡alâ-kavlin sonradan arık 
ve zebûn olmuşa denir, َمْهُزوٌل [mehzûl] 
ma¡nâsına. Ve ¡alâ-re™yin َشاِزٌب [şâzib] laf-
zında lügattir, lâkin kavl-i evvel ile bunun 
farkı çendân ma¡lûm değildir. Cem¡i ُشْسٌب 
[şusub] gelir şîn’in zammıyla.

ُج سأ ve (vezninde [kesb] َكْسٌب) [eş-şesb] اَءشَّ

ُسوُب  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [eş-şusûb] اَءشُّ
 :olmak ma¡nâsınadır; yukâlu [şâsib] َشاِسٌب
اِبِع الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َوُشُسوًبا  َشْسًبا  َوَشُسَب  ُجُل  الرَّ  َشِسَب 
َواْلَخاِمِس ِإَذا َصاَر َشاِسًبا
ِسيُج  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [eş-şesîb] اَءشَّ
Şol yaya denir ki çok kullanmaktan ağa-
cının kabukları gidip öylece kupkuru değ-
nek hey™etinde efsürde kalmış ola. Ve şol 
nâkaya denir ki yavrusunu emzirip kendi-
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endâmı latîf olan bâlâ-bülend kimseye de-
nir; yukâlu: ُغالٌَم َشْطٌب أَْي َطِويٌل َحَسُن اْلَخْلِق Ve 
tâze yeşil hurmâ dalına denir. Ve 

 Masdar olur, kesmek [şa†b] َشطأٌج
ma¡nâsına; yukâlu: ْيَء َشْطًبا ِمَن اْلَباِب  َشَطَب الشَّ
َقَطَعُه ِإَذا  ِل  -Ve bir tarafa eğilip meyl ey ْالَوَّ
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َماَل ِإَذا   َشَطَب 
Ve bir nesneden ¡udûl ve inhirâf eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعْنُه َعَدَل  ِإَذا  َعْنُه   َشَطَب 
Ve ba¡îd olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َبُعَد َشَطَب الرَّ
ِطُج  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [eş-Şa†ib] اَءشَّ
Bir dağ adıdır.

َبُة طأ -veznin [temret] َتْمَرةٌ) [eş-şa†bet] اَءشَّ
de) Tâze ve yeşil hurmâ dalına denir, 
zikr olunan َشْطٌب [şa†b] kelimesi َجِريٌد 
[cerîd] i¡tibârıyla ve bu, َسَعَفٌة [se¡afet] 
i¡tibârıyladır. Ve َشْطَبٌة [şa†bet] kılıca ıtlâk 
olunur.

َبُة طأ  ,Nihâl (şîn’in kesriyle) [eş-şi†bet] اَءّشِ
serv-i sehî gibi bülend ve mevzûn-kâmet 
olan tâze ve nâzük-beden ve nâzenîn 
mahbûbeye denir; yukâlu: أَِي ِشْطَبٌة   َجاِرَيٌة 
ُة الطَِّويَلُة  Ve şol etine dolu kısrağa اْلَحَسَنُة اْلَغضَّ
denir ki kâlıbdan dökülmüş gibi her yeri 
uygun ve eti ve endâmı düzgün ola, şöyle 
ki balık gibi ola. Bunda şîn’in fethiyle de 
câ™izdir. Ve 

َبٌة  Zağlı kılıcın yüzünde olan [şi†bet] ِشطأ
uzun uzun tarîkaya denir ki suyu ve cev-
heri olacaktır. Cem¡i ُشطُوٌب [şu†ûb] gelir 
ve ُشَطٌب [şu†ab] gelir, ُغَرٌف [πuraf] veznin-
de ve ُشطٌُب [şu†ub] gelir, ُكُتٌب [kutub] vez-
ninde. Ve 

َبٌة -Devenin hörgücünden uzun [şi†bet] ِشطأ
luğuna kesilen kıt¡aya denir.

َبُة طأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [eş-şu†bet] اَءشُّ
ve

اُب صَّ اٌب) [eş-şa§§âb] اَءشَّ -vez [a§§âb…] َقصَّ
ninde) ve mürâdifidir ki اٌر .dır[cezzâr] َجزَّ

ُصُج  (vezninde […unu¡] ُعنٌُق) [eş-şu§ub] اَءشُّ
Derisi yüzülüp soyulmuş koyun gövdesi-
ne denir.

اِأُج -veznin [πâ§ib] َغاِصٌب) [eş-şâ§ib] اَءشَّ
de) Zahmetli meşakkatli dirliğe denir. Ve 
bu isnâd mecâzî yâhûd nisbet üzeredir; 
yukâlu: ٌَّعْيٌش َشاِصٌب أَْي َشاق
ُصوُب -vez [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [eş-şu§ûb] اَءشُّ
ninde) Geçinmek husûsu güç olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُشُصوًبا اْلَعْيُش   َشَصَب 
َشاِصًبا َصاَر  ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  -Ve nâkaya bu ِمَن 
ğurcuk aşıp lâkin tutmayıp kısır kalmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَصَبِت النَّاَقُة َعَلى اْلَفْحِل 
ِإَذا َكثَُر ِضَرابَُها َوَلْم َتْلَقْح
َصاُب شأ ِ -hemzenin kesriy) [el-iş§âb] اَإلأ
le) Vech-i ma¡âşı teng ve şedîd eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َدُه أَْشَصَب اهللُ َعْيَشُه أَْي َشدَّ
َصَباُن يأ  [seysebân] َسْيَسَباٌن) [eş-şey§abân] اَءشَّ
vezninde) Erkek karıncaya denir; ¡alâ-
kavlin karınca inine denir. Ve 

َصَباٌن  Cinn tâ™ifesinden bir [Şey§abân] َشيأ
kabîle adıdır. Ve şeytân ismidir. Şârih der 
ki şeytân-ı recîm ismidir.

َصاِئُج -vez [ketâ™ib] َكَتاِئُب) [eş-şe§â™ib] اَءشَّ
ninde) Deve semerinin ağaçlarına denir. 
Şârihin beyânına göre müfredi mesmû¡ 
değildir.

]ش ص ل ب[
َلُج صأ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [eş-şa§leb] اَءشَّ
de) Kavî ve şedîd olan insân ve hayvâna 
denir.

]ش ط ب[
طأُج  şîn’in fethi ve †â’nın) [eş-şa†b] اَءشَّ
sükûnuyla) Bünye ve terkîbi hûb ve 
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ْيُل َقِليالً Ve ِفيَها السَّ

 Her tarafı nigendeli [muşa††abet] ُمَشطََّبٌة
nakş olmuş münakkaş pâlân çuluna denir.

َطاُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [eş-şi†âb] اَءّشِ
Kendisiyle pâlân çultarı nigendelenip 
nakş olunacak âlettir.

-veznin [πurâb] ُغَراٌب) [Şu†âb] ُشَطاٌب
de) Benû Yeşkur cemâ¡atine mahsûs bir 
hurmâlık adıdır.

َبَتاِن طأ  [temretân] َتْمَرَتاِن) [eş-Şa†betân] اَءشَّ
vezninde) Yemâme’de bir dere adıdır.

طُوُب شأ َُ  Şol ata denir ki [el-meş†ûb] اَءأ
ziyâdesiyle tavlı olduğundan sırtı ve sağrı-
sı kabarıp kalkmış ola; yukâlu: َفَرٌس َمْشطُوُب 
اْلَمْتِن َواْلَكَفِل ِإَذا اْنَتَبَر َمْتَناُه َوَكَفُلُه ِسَمًنا
-veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inşi†âb] اَإِلنأِشَطاُب
de) Akmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَشَطَب 
اْلَماُء َوَغْيُرُه ِإَذا َساَل
َواِطُج  Şol hatunlara denir [eş-şevâ†ib] اَءشَّ
ki meşini ölçümledikten sonra uzun uzun 
tasma gibi diler olalar. Zâhiren nisvân-ı 
¡Arab san¡atlarındandır, öyle diledikten 
sonra ber-hâcet ederler olalar.

]ش ع ب[
ُج عأ  şîn’in fethi ve ¡ayn’ın) [eş-şa¡b] اَءشَّ
sükûnuyla) Biriktirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء َشْعًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َجَمَعُه  َشَعَب الشَّ
Ve dağıtmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَعَبُه ِإَذا 
َقُه َفرَّ
Mü™ellif Ba§â™ir’de azdâddan olduğunu 
tasrîh edip burada sükût eylemiştir. Ve 
Mi§bâ√’ta İbn Dureyd her biri bir kavmin 
lügati olduğuna zâhib olmakla bu sûrette 
beynlerinde zıddiyyet tekâbülü olmaz. Ve 

ٌج  Bir nesneyi ıslâh eylemek [şa¡b] َشعأ
ma¡nâsınadır, sınık ve çatlak zarfla-
rı kenâd eylemek gibi; yukâlu: َشَعَبُه 

َطَبُة -veznin [humezet] ُهَمَزةٌ) [eş-şu†abet] اَءشُّ
de) Bunlar da kılıcın yüzünde olan uzun 
uzun tarîkaya denir. Ba¡zı kılıcın sırtında 
ve yüzlerinde zih gibi uzun uzun tarîkalar 
ederler ve zağlı ve cevherli kılıcın yüzle-
rinde dahi uzun uzun tarîkalar olur ki suyu 
ve cevheri olacaktır. ُشَطَبٌة [şu†abat] bu iki 
vechle olan zihlere ve tarîkalara denir. 
Hattâ Kitâbu’l-Fa§î√ şerhinde ْيِف السَّ  َشَطُب 
َماِئِه َجَرَياِن  ِة  ِشدَّ ِمْن  َمْتِنِه  ِفي  َيْلَمُع  َوَطَراِئُق   ُخطُوٌط 
ِفِرْنِدِه  ibâresiyle mübeyyen olmakla¡ َوَصَفاِء 
mahzâ kılıcın sırtında uzun uzun cevher 
ta¡bîr ettikleri suyu olmuş olur.

َشطَُّج ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muşa††ab] اَءأ
vezninde) ve

طُوُب شأ َُ  Arkasında uzun uzun [el-meş†ûb] اَءأ
tarîkası olan cevherli kılıca denir; yukâlu: 
َسْيٌف ُمَشطٌَّب َوَمْشطُوٌب أَْي ِفيِه ُشَطٌب
ِطيَبُة -veznin [abîbet√] َحِبيَبٌة) [eş-şe†îbet] اَءشَّ
de) Deve hörgücünden uzunluğuna kesil-
miş parçaya denir. Ve gövdesi kuru ve bî-
lahm olan nâkaya denir.

ُة ِطيِبيَّ  Ece™ nâm cebelde [eş-Şa†îbiyyet] اَءشَّ
bir su adıdır.

َطاِئُج -veznin [ketâ™ib] َكَتاِئٌب) [eş-şe†â™ib] اَءشَّ
de) Etrâf ve kabâ™ilden müctemi¡ olmuş 
muhtelif fırkalara denir. Zâhiren müfredi 
 tir. Ve[şe†îbet] َشِطيَبٌة

.Şedâ™id ma¡nâsınadır [şe†â™ib] َشَطاِئُج

 Maπrib-zemîn’de bir belde [Şâ†ibet] َشاِطَبُة
adıdır; Şâ†ibî merhûm oradandır.

 Bir (vezninde [emîr] أَِميٌر) [Şe†îb] َشِطيٌج
dağ adıdır.

َشطََّبُة ُُ  ُمَعظََّمٌة) [el-muşa††abet] اَءأ
[mu¡a@@amet] vezninde) Şol yere denir ki 
yüzünü sel suyu azca ve uzun uzadı yarıp 
gitmiş ola; yukâlu: َّأَْرٌض ُمَشطََّبٌة ِإَذا َكاَنْت َقْد َخط 
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koparmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَعَب 
أَْعالَُه ِمْن  َجَر  الشَّ اْهَتَضَم  ِإَذا  -Ve bir kimse اْلَبِعيُر 
yi meşgûl eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َشَغَلُه ِإَذا  ُفالًَنا  -Ve bir yere elçi gönder َشَعَب 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ًَرُسوال  َشَعَب 
أَْرَسَلُه أَْي   Ve gem atı zabt edip kasd ِإَلْيِه 
ve teveccüh eylediği cihetten alıkomak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَفَرَس  َجاُم  الّلِ  َشَعَب 
ُه َعْن ِجَهِة َقْصِدِه  Ve bir semte sarf ve tahvîl َكفَّ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َُشَعَبُه ِإَذا َصَرَفه 
Ve bir kimse kendi yârânından müfârakat 
edip fırka-i âher ile ârzû ve iltiyâm eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَعَب ِإَلْيِهْم ِإَذا َنَزَع 
َوَفاَرَق َصْحَبُه
ُج عأ -Dağ yo (şîn’in kesriyle) [eş-şi¡b] اَءّشِ
luna denir; yukâlu: َطِريَق أَْي  اْلَجَبِل  ِشْعَب   أََخَذ 
-Ve batn-ı arzda olan su yoluna de اْلَجَبِل
nir; ¡alâ-kavlin iki dağ aralığında olan açık 
yere denir ki iki dağın arası olacaktır. Ve 
deveye mahsûs bir nev¡ dâg ve damga is-
midir. Ve 

ٌج .Bir mevzi¡ adıdır [şi¡b] ِشعأ

ُعوُب شأ َُ  ِشْعٌب Zikr olunan [el-meş¡ûb] اَءأ
[şi¡b] dedikleri damga basılmış deveye 
denir.

َعُج -veznin [ta¡ab] َتَعٌب) [eş-şa¡ab] اَءشَّ
de) İki omuzun aralığı meydânlı olmak 
ma¡nâsınadır ki sâhibine yassı yağrınlı 
ta¡bîr olunur. Kezâlik hayvânda boynuz-
ların aralığı küşâde ve meydânlı olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َواْلَغَنُم َشَعًبا  َشِعَب الرَّ
اِبِع ِإَذا َكاَن َما َبْيَن َمْنِكَبْيِه أَْو َقْرَنْيِه َبِعيًدا ِمَن اْلَباِب الرَّ
اِعَباِن .İki omuza ıtlâk olunur [eş-şâ¡ibân] اَءشَّ

َعُج  (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [eş-şu¡ab] اَءشُّ
-ten cem¡dir, parmaklara de[şu¡bet] ُشْعَبٌة
nir, أََصاِبُع [e§âbi¡] ma¡nâsına. Kezâlik ُشْعَبٌة 
[şu¡bet] lafzından cem¡ olur, ke-mâ se-
yuzkeru. Ve اْلَفَرِس  [şu¡abu’l-feres] ُشَعُب 

أَْصَلَحُه  Ve fâsid ve tebâh eylemek أَْي 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَعَبُه أَْي أَْفَسَدُه Ve yar-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َصَدَعُه ِإَذا   َشَعَبُه 
Ve dağılmak ve birbirinden ayrılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َق ْيُء ِإَذا َتَفرَّ  Ve َشَعَب الشَّ

ٌج  Kabîle-i ¡azîmeye denir. Ve [şa¡b] َشعأ
dağa denir, َجَبٌل [cebel] ma¡nâsına. Ve baş 
kemiklerinin birbirine kavuşup bitiştiği 
ene denir, ْأِس  .ma¡nâsına َمْوِصُل َقَباِئِل الرَّ

Ma¡lûm ola ki َقَباِئُل […abâ™il] ٌَقِبيَلة […abîlet]in 
cem¡idir ki baş kemiğine denir. Birbirine 
muttasıl olmakla cümlesi yekpâre olmuş-
tur ki hey™et-i mecmû¡asına kâse-i ser ıtlâk 
olunur. Peder-i vâhid sulbünden münşa¡ib 
olan cemâ¡at-i kesîreye kabîle ıtlâkı ondan 
me™hûzdur. Ve ¡Arab onu hilkat-i insânî 
üzere tertîb eylemiştir. İbtidâ َرْأٌس [re™s]
tir. Ve َرْأٌس [re™s], dört kabîleden ¡ibârettir. 
Onları câmi¡ olana َشْعٌب [şa¡b] ıtlâk olunur, 
 َشْعٌب ı mezbûra teşbîhen. Pes-[şa¡b] َشْعٌب
[şa¡b] cümlesinin mebde™i ve a¡zamı olur 
ki kabâ™il-i re™si muhtevîdir. Ve ondan 
münşa¡ib olana ٌَقِبيَلة […abîlet] denir ki ondan 
ensâb-ı şa¡b münkasım olur. Ba¡dehu ٌِعَماَرة 
[¡imâret]tir ki sadr olacaktır. Onda ensâb-ı 
kabîle münkasım olur. ba¡dehu َبْطٌن [ba†n]
dır ki onda ensâb-ı ٌِعَماَرة [¡imâret] münka-
sım olur. Ba¡dehu َفِخٌذ [fa«i≠]dir, ba¡dehu 
 tir. Pes mecmû¡u altı tabaka[fa§îlet] َفِصيَلٌة
olmuştur. Ba¡zılar yedinci ٌَعِشيَرة [¡aşîret] 
olmak üzere ziyâde eylediler. İntehâ. Ve

ٌج  Iraklık, bu¡d ma¡nâsınadır. Ve [şa¡b] َشعأ
ırak ve ba¡îd ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَلٌد َشْعٌب 
َبِعيٌد  Ve Hemdân kabîlesinden bir batn أَْي 
adıdır. Ve 

ٌج  Masdar olur, zâhir ü ¡ayân [şa¡b] َشعأ
olmak ma¡nâsına; yukâlu: ِإَذا ْيُء  الشَّ  َشَعَب 
 Ve deve, ağacı yukarısından ayırıp َظَهَر



ِعيُج 484اَءشَّ BÂBU’L-BÂ™

adıdır. Ve 

َبُة  .Esâmîdendir: Mu¡âviye b [Şu¡bet] ُشعأ
◊af§ eş-Şu¡bî kendi ceddi olan Şu¡be’ye 
mensûbdur.

 Bir (vezninde [resûl] َرُسوٌل) [Şe¡ûb] َشُعوُب
kabîle ismidir. Ve mevt ve meniyyenin 
ismidir, gayr-i munsarıftır, niteki harf-i 
ta¡rîfle ُعوُب ٌة dahi mevt ve [eş-şe¡ûb] اَلشَّ  َمِنيَّ
[meniyyet]in ismidir. Fi’l-asl ayırıcı, mü-
ferrik ma¡nâsına sıfat olmakla اَْلَحاِرُث ve 
 kabîlindendir. Harf-i ta¡rîfin duhûlü اَْلَعبَّاُس
lahn değildir; yukâlu: أَْي َوَنَشَطْتُه  اْلَمِنيَُّة   َشَعَبْتُه 
ُعوُب ْتُه َشُعوُب َوالشَّ  Ve َعضَّ

.Yemen’de bir mevzi¡ adıdır [Şe¡ûb] َشُعوُب

َباُن  (vezninde [Selmân] َسْلَماُن) [Şa¡bân] َشعأ
Bir kabîle adıdır. Ve Şâm’da bir mevzi¡ 
ismidir. Ve bir ma¡rûf ayın ismidir ki re-
ceb ile ramazân beynindedir. ¡Arab, şehr-i 
mezbûrda su talebi için yâhûd nehb ü gâret 
için müteşa¡¡ib ve mütefarrik olmalarıyla 
 ile tesmiye eylediler. Cem¡i [şa¡bân] َشْعَباُن
.gelir [şe¡âbîn] َشَعاِبيُن ve [şa¡bânât] َشْعَباَناٌت

ُج ٌل) [et-teşa¡¡ub] اَءتََّشعُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Perâkende olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َق َتَفرَّ ِإَذا  اْلَقْوُم  َب   Ve bölükler َتَشعَّ
sâhibi olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َب  َتَشعَّ
ِفَرٍق أَْي  ُشَعٍب  َذا  َصاَر  ِإَذا   Ve ıraklaşmak ُفالٌَن 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَباَعَد ِإَذا  َعْنُه  َب   َتَشعَّ
Ve fâsid yâ münsadi¡ olan nesne salâh-
pezîr olmak ma¡nâsınadır, şikeste kâse 
kenâdlenmek gibi; yukâlu: أَِي ْيُء  الشَّ َب   َتَشعَّ
اْنَصَلَح
نأِشَعاُب ِ  [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inşi¡âb] اَإلأ
vezninde) Bu dahi perâkende olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َق َتَفرَّ ِإَذا  اْلَقْوُم   ِإْنَشَعَب 
Ve ölmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَشَعَب 
َماَت ِإَذا  َنْفُسُه  َواْنَشَعَبْت  ُجُل   Ve ıraklaşmak الرَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَباَعَد ِإَذا  َعْنُه   ِإْنَشَعَب 

atın gövdesinde bi’l-cümle nevâhî ve 
etrâfına ıtlâk olunur; ¡alâ-kavlin mürtefi¡ 
olan a¡zâsından ¡ibârettir, boynu ve kürek 
başları ve almacıkları gibi, gûyâ ki her biri 
gövdesinden bir şu¡bedir. Ve fi’l-hadîs: 
َوَجَب ْالَْرَبِع  ُشَعِبَها  َبْيَن  اْلَمْرأَِة  ِمَن  ُجُل  الرَّ َقَعَد   “ِإَذا 
 ı erba¡adan-[şu¡ab] ُشَعٌب Burada َعَلْيِه اْلُغْسُل”
murâd hatunun elleri ve ayaklarıdır yâhûd 
iki ayaklarıyla fercinin iki dudaklarıdır. 
Mahall-i mezbûre cülûs ile tagyîb-i haşe-
feden kinâye olunmuştur.

ِعيُج  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [eş-şe¡îb] اَءشَّ
Azık koyacak dağarcığa denir, mezâde ve 
tûşe-dân ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin iki kıt¡a 
meşinden dikilmiş yâhûd iki yüzünden 
ya¡nî iki yüzüne iki meşin kaplanmak vec-
hiyle dikilmiş olana denir. Ve 

-Eski ve yeprimiş kırbaya de [şe¡îb] َشِعيٌج
nir. Cem¡i ُشُعٌب [şu¡ub] gelir, ُكُتٌب [kutub] 
vezninde.

َبُة عأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [eş-şu¡bet] اَءشُّ
İki boynuzun mâ-beynine denir. Ve ağaç-
ta iki çatal budağın aralığına denir. Ve bir 
nesneden bir bölüğe ve bir tâ™ifeye denir 
ki ondan başkaca olur; yukâlu: َهِذِه ُشْعَبٌة ِمْنُه 
َطاِئَفٌة  Ve ağaç dalının ucuna denir. Ve أَْي 
kumsalda olan su yoluna denir. Ve şol 
küçük su akıntısına denir ki yüksekten 
nüzûl eder ola. Ve derelerde olan büyük 
arka ve cedvele denir. Ve dağlarda olan 
şol yarığa ve çatlağa denir ki onda kuş-
lar yuva edeler. Cem¡i ُشَعٌب [şu¡ab] gelir, 
 ,gelir [şi¡âb] ِشَعاٌب vezninde ve [urad§] ُصَرٌد
 َيْأِوى vezninde. Ba¡zı nüshada [irâb…] ِقَراٌب
 unvânında mersûm olmakla şârih¡ ِإَلْيِه اْلَمَطُر
onu tahti™e eylemiştir. Ve 

َبُة  afrâ™ nâm mahalle karîb~ [Şu¡bet] ُشعأ
Yelyel nâm mevzi¡ kurbünde bir mevzi¡ 
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الية َوالنَّوَر﴾   ,kerîmesinde zulmet الظُُّلَماِت 
nûr üzere takdîm olunmuştur. Ve ¡acem-
den murâd mâ-¡ada’l-¡Arabdır ve ¡acemin 
hilkatleri ¡Arabdan mukaddem olmakla 
takdîmine bu dahi nükte olur.

َباُن  Benû Bekr (şîn’in kesriyle) [Şi¡bân] ِشعأ
b. Kilâb yurdunda bir su adıdır.

ٌج -Beyne’l (vezninde [ufl…] ُقْفٌل) [Şu¡b] ُشعأ
◊aremeyn bir dere adıdır.

ِن َبيأ عأ اءشَّ -şîn’in fet) [âtu’ş-Şa¡beyn±] َذاُت 
hiyle) Yemâme kazâsında bir karye adıdır.

َبَتاِن عأ  (şîn’in zammıyla) [eş-Şu¡betân] اَءشُّ
Bir tepenin ismidir. İki boynuz şeklinde 
yüksek rüknleri olmakla Şu¡betân ile tes-
miye olunmuştur. Ve mü™ellif bunu tekrâr 
eylemiştir.

َعُج  Bir (vezninde [a¡ceb] أَْعَجُب) [eş¡ab] أَشأ
ma¡rûf tama¡-kâr kimsenin ismidir. Ve 
minhu’l-meselu: ”َفَتْتَعَب أَْشَعَب  َتُكْن   ve “الَ 
yukâlu: ”أَْشَعَب ِمْن   Dâsitânından biri “أَْطَمُع 
budur ki merkûm tama¡ına müvâzin zarîf 
ve mezzâh olmakla etfâl-i şehr dâ™imâ 
kendisiyle mülâtafe ve mülâ¡abe ederler 
idi. Bir gün yine ¡ale’l-¡âde etfâlle uğraşıp 
lâkin bu def¡a etfâl kendisine pek istîlâ ey-
lemeleriyle onları def¡ için “Filân mahal-
lede filân hanede düğün vardır, me™kûlât 
ve meşrûbât firâvândır varıp tena¡¡um 
eyleseniz olmaz mı!” diye etfâli firîfte ve 
bu takrîble başından def¡ eyledikten son-
ra kendisine de şübhe ve halecân ¡ârız ol-
makla arkalarından hâne-i mezbûre vürûd 
eyledikte yine üftâde-i eydî-i etfâl olmuş-
tur. Ve 

َعُج .Yemâme’de bir karye adıdır [Eş¡ab] أَشأ

َبُة َعيأ -vez [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [eş-Şu¡aybet] اَءشُّ
ninde) Bir dere adıdır.

Ve fâsid yâ münsadi¡ olmuş nesne salâh-
pezîr olup mülte™im olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيُء أَِي اْنَصَلَح ِإْنَشَعَب الشَّ
َعاُب شأ ِ -hemzenin kesriy) [el-iş¡âb] اَإلأ
le) Ölmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْشَعَب 
َماَت ِإَذا  ُجُل   Ve firâk-ı ebedî ile ayrılmak الرَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْشَعَب َعْنُه ِإَذا َفاَرَق ِفَراًقا 
الَ َيْرِجُع
ِعيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teş¡îb] اَءتَّشأ
Bu dahi firkat-ı ebediyye ile müfârakat 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعْنُه َب   َشعَّ
َتْشِعيًبا ِإَذا َفاَرَق ِفَراًقا الَ َيْرِجُع
َعُج شأ َُ -vez [me≠heb] َمْذَهٌب) [el-meş¡ab] اَءأ
ninde) Yola denir, tarîk ma¡nâsına.

َعُج شأ ُِ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-miş¡ab] اَءأ
Burguya denir, ِمْثَقٌب [mi&…ab] ma¡nâsına 
ki murâd kenâdcı burgusu olacaktır.

َشاَعَبُة ُُ  [mu…ârebet] ُمَقاَرَبٌة) [el-muşâ¡abet] اَءأ
vezninde) Iraklaşmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َباَعَدُه أَْي   Ve ölmek َشاَعَبُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َشاَعَبْت َنْفُسُه ِإَذا َماَت

ُعوِبيُّ  (şîn’in fethiyle) [eş-Şe¡ûbiyy] اَءشَّ
Yemen’de bir karye adıdır.

ُعوِبيُّ  (şîn’in zammıyla) [eş-şu¡ûbiyy] اَءشُّ
Şol kimsedir ki emr-i ¡Arabı ihtikâr eder 
ola, ya¡nî ¡acemi ¡Arab üzere tercîh ve 
tafdîl eyleye, o tâ™ifeye ٌة  [şu¡ûbiyyet] ُشُعوِبيَّ
derler. 

Şârih der ki bir tâ™ife vardır ki ¡acemi 
¡Arab üzere tercîh ederler, zîrâ işbu ﴿
 nazm-ı kerîminde َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل﴾ الية
 َقَباِئل dan murâd “acem” ve[şu¡ûb] ُشُعوب
[…abâ™il]den murâd “Arab” olmakla ¡acem, 
¡Arab üzere takdîm olunmuştur, bu cihet-
le o tâ™ifeye ٌة -ıtlâk olu [şu¡ûbiyyet] ُشُعوِبيَّ
nur. Lâkin takaddüm-i zikri takaddüm-i 
rütebîyi müstelzim değildir, niteki َوَجَعَل﴿ 
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َصَبُة عأ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [eş-şa¡§abet] اَءشَّ
vezninde) Vasf-ı mezkûr üzere olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُخ ِإَذا َعَسا َشْعَصَب الشَّ

]ش ع ن ب[
َنَبُة عأ  َدْحَرَجٌة nûn’la) [eş-şa¡nebet] اَءشَّ
[da√recet] vezninde) Koçun boynuzla-
rı ibtidâ doğru çıkıp ba¡dehu kulakla-
rı tarafına doğru başı üzere kıvrılmak 
ma¡nâsınadır. O koça اْلَقْرِن  derler ُمَشْعَنُب 
nûn’un fethi ve kesriyle ki َشْعَنَبٌة [şa¡nebet]
ten ism-i mef¡ûl ve ism-i fâ¡ildir.

]ش غ ب[
َأُج  şîn’in fethi ve πayn-ı) [eş-şaπb] اَءشَّ
mu¡cemenin sükûnuyla ve fethateynle lü-
gattir; ¡alâ-kavlin lügat-ı sâniye lahndır) 
Nâs beyninde şerr ü fitne peydâ eylemek, 
ّرِ الشَّ  ;ma¡nâsınadır [tehyîcu’ş-şerr] َتْهِييُج 
yukâlu: َوَشَغًبا َشْغًبا  َوَعَلْيِهْم  َوِبِهْم  َوَشِغَبُهْم   َشَغَبُهْم 
َر َعَلْيِهْم اِبِع ِإَذا َهيََّج الشَّ  Ve ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َوالرَّ

َأٌج .Bir mevzi¡ adıdır [Şaπb] َش

يُج َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teşπîb] اَءتَّشأ
Bu dahi şerr ü fitne tahrîk ve peydâ eyle-
mek ma¡nâsınadır.

ُج َِ ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [eş-şeπib] اَءشَّ

ََُج شأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mişπab] اَءأ
de) ve

ََّاُب اٌد) [eş-şaππâb] اَءشَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) ve

ََجُّ  ِهَجفٌّ şîn’in kesriyle) [eş-şiπebb] اَءّشِ
[hiceff] vezninde) ve 

ُج َِ َشا ُُ  mîm’in zammı ve) [el-muşâπib] اَءأ
πayn’ın kesriyle) ve

َج َِ َمَشا  (mîm’in fethiyle) [û meşâπib≠] ُذو 
Dâ™imâ îkâz-ı fitne ve tahrîk-i şerr ü fesâd 
eden peyk-i şerr fitne-kâra denir.

َأُج -Yol (vezninde [¡men] َمْنٌع) [eş-şaπb] اَءشَّ

َباَن َشعأ اُل  َْ ََ  [πazâlu şa¡bân] Haşerâttan bir 
böcek adıdır.

ٌج  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Şu¡ayb] ُشَعيأ
Bir peygamber-i zî-şân ismidir ki Hazret-i 
Mûsâ’ya kerîmelerini tezvîc eyledi-
ler. Şârihin beyânı üzere ismi Yebrûn b. 
∞aπûn b. ¡Akkâ idi, ُشَعْيٌب [Şu¡ayb] ıtlâkı 
mübârekü’ş-şa¡b olduğuna mebnîdir. Ve 

ٌج  Bir mevzi¡dir. Ve [Şu¡ayb] ُشَعيأ
Mu√ammed b. A√med b. Şu¡ayb ve Ca¡fer 
b. Mu√ammed b. İbrâhîm b. Şu¡ayb ve 
~â¡id b. Ebi’l-Fa∂l Şu¡ayb ve ¡Abdul™evvel 
b. ¡Îsâ b. Şu¡ayb eş-Şu¡aybiyyûn 
muhaddislerdir.

َعٌج -vez [sefercel] َسَفْرَجٌل) [Şe¡ab¡ab] َشَعبأ
ninde) Bir mevzi¡dir.

 أَُرَبى şîn’in zammıyla) [Şu¡abâ] ُشَعَبى
[urebâ] vezninde) Bir mevzi¡ adıdır.

َعُج شأ َُ  Yola (mîm’in fethiyle) [el-meş¡ab] اَءأ
denir ki zikr olundu. Ve minhu َِمْشَعُب اْلَحّق 
أَْي َطِريُقُه اْلَفاِرُق َبْيَنُه َوَبْيَن اْلَباِطِل

ِبيُّ عأ  Şîn’in fethiyle ki [eş-Şa¡biyy] اَءشَّ
murâd tâbi¡inden imâm-ı ma¡rûf ¡Âmir eş-
Şa¡bîdir; Hemdân kabîlesi şa¡bına ki bir 
batndır, mensûbdur.

ِبيُّ عأ  (şîn’in zammıyla) [eş-Şu¡biyy] اَءشُّ
Mu¡âviye b. ◊af§ eş-Şu¡bî olacaktır; ced-
dine mensûbdur.

ِبيُّ عأ  (şîn’in kesriyle) [eş-Şi¡bî] اَءّشِ
¡Abdullâh b. el-Mu@affer eş-Şi¡bî’dir ki 
Şi¡b nâm mevzi¡e mensûbdur; üçü dahi 
muhaddislerdir.

]ش ع ص ب[
َصُج عأ  âd-ı mühmele§) [eş-şa¡§ab] اَءشَّ
ile َجْعَفٌر [ca¡fer] vezninde) Ziyâdesiyle 
pîrlikten vücûdu kuruyup kadîd olmuş 
kimseye denir َعاِسي [¡âsî] ma¡nâsına.
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betle) Güç ve sa¡b nesneye denir. Ve şol 
ayazmaya ve suvata denir ki yolu dolaşık 
ola.

ُب ُْ َأ  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-teşaπzub] اَءتََّش
vezninde) Yel dolaşmak, esmek, dolaşık 
esmek ma¡nâsınadır; yukâlu: يُح الّرِ  َتَشْغَزَبِت 
ِإَذا اْلَتَوْت ِفي ُهُبوِبَها

]ش غ ن ب[
نُوُب َأ -vez [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [eş-şuπnûb] اَءشُّ
ninde) Şol ağaç şâhına ve çubuğuna denir 
ki ter ü tâze ve nâzük ola. Ve 

نُوٌب َأ .Bir recül ismidir [Şuπnûb] ُش

نُُج َأ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [eş-Şuπnub] اَءشُّ
de) ُشْغنُوٌب [Şuπnûb] ma¡nâsınadır.

َنٌج َأ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Şaπneb] َش
de) Esâmîdendir: İbn Şaπneb bir şâ¡ir-i 
ma¡rûftur.

َنُج َأ َش ُُ  mîm’in zammı ve) [el-muşaπneb] اَءأ
şîn’in ve nûn’un fethiyle ve nûn’un kesriy-
le câ™izdir) ُمَشْعَنٌب [muşa¡nab] ma¡nâsınadır 
ki zikr olundu; yukâlu: َتْيٌس ُمَشْغَنٌب أَْي ُمَشْعَنٌب

]ش ق ب[
ُج قأ  şîn’in fethi ve kesri ve) [eş-şa…b] اَءشَّ
…âf’ın sükûnuyla) İki dağın aralığında 
olan boş yere denir; ¡alâ-kavlin dağın ve 
bayırların ve derelerin sarp yerlerinde 
olan yarığa ve kovuğa ve çatlağa denir ki 
mağaradan küçük olur, içinde kuşlar yuva 
edinirler. Cem¡i ِشَقاٌب [şi…âb] gelir, ِكالٌَب 
[kilâb] vezninde ve ُشُقوٌب [şu…ûb] gelir 
şîn’in zammıyla ve ٌِشَقَبة [şi…abet] gelir, ٌِعَنَبة 
[¡inebet] vezninde. Ekserî öyle yerlerde 
kara kuş ve doğan makûlesi îvâ eder.

َقُج  fethateynle; ¡alâ-kavlin) [eş-şe…ab] اَءشَّ
şîn’in kesriyle) Bir nev¡ şecer ismidir, se-
meri ِسْدٌر [sidr] ağacı semerine şebîh olur; 
müfredi َشَقَبٌة [şe…abet]tir. Şârih der ki 

dan sapmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَغَب َعِن 
الطَِّريِق َشْغًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َماَل
َبُة ََ َشا ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muşâπabet] اَءأ
vezninde) Şerr edişmek, ٌة  [muşârret] ُمَشارَّ
ma¡nâsınadır ki birbirine îsâl-i şerr ü şûr 
eylemekten ¡ibârettir; yukâlu: ُه َشاَغَبُه ِإَذا َشارَّ
َبٌة ََ  :Esâmîdendir (fetehâtla) [Şeπabet] َش
¡Abdulmelik b. ¡Alî b. Şeπabe eş-Şeπabî 
Ba§ra ahâlîsinden bir muhaddistir.

ََُج -Bir hatun ismi (fethateynle) [Şeπab] َش
dir. Ve bu gayr-i munsarıftır.

َأٌج  şîn’in fethi ve πayn’ın) [Şaπb] َش
sükûnuyla) Mı§ır ile Şâm beyninde 
bir menhel ya¡nî bir su ismidir; onun 
etrâfında haşem-nişîn ikâmet ederler; 
muhaddisînden Zekeriyyâ b. ¡Îsâ eş-Şaπbî 
oraya mensûbdur.

]ش غ ر ب[
ِبيَُّة ََ َأ  şîn’in ve râ’nın) [eş-şaπrebiyyet] اَءشَّ
fethiyle) Güreşçilik mansûbelerinden aya-
ğını hasmın ayağına dolaştırıp yıkmağa 
denir ki sarmaya getirmek ta¡bîr olunur; 
yukâlu: ْغَرِبيَِّة َوُهَو اْعِتَقاُل اْلُمَصاِرِع ِرْجَلُه  َصَرَعُه ِبالشَّ
ِبِرْجٍل آَخَر َوَصْرُعُه ِإيَّاُه

]ش غ ز ب[
ِبيَُّة َْ َأ  zâ-yı mu¡ceme) [eş-şaπzebiyyet] اَءشَّ
ile) ٌة .ma¡nâsınadır [şaπrebiyyet] َشْغَرِبيَّ

ِبيُّ َْ َأ ٌة (hâ’sız) [eş-şaπzebiyy] اَءشَّ  َشْغَزِبيَّ
[şaπzebiyyet] ma¡nâsınadır.

َبُة ْأ َأ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [eş-şaπzebet] اَءشَّ
vezninde) Güreşte sarmaya getirip yık-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َشْغَزَبًة   َشْغَزَبُه 
آَخَر ِبِرْجٍل  ِرْجِلِه  ِباْعِتَقاِل  -Ve ¡unf ve şid َصَرَعُه 
detle tutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َشْغَزَبُه ِإَذا 
أََخَذُه ِباْلُعْنِف

ِبيُّ َْ َأ -kezâlik yâ-yı nis) [eş-şaπzebiyy] اَءشَّ
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larına birer kulp ederler, ¡aşşâblar devşir-
dikleri otları onun içine koyup götürürler.

َكاُب ٌِشأ  [İşkâb] (hemzenin kesriy-
le) Esmâdandır: A√med b. İşkâb 
muhaddisîndendir. Ve bu gayr-i munsa-
rıftır, zâhiren ¡ucmedir.

]ش ك ر ب[
ُب َأ َك شأ ٌِ  [işkerb] (ِإْصَطْخٌر [i§†a«r] vezninde) 
Endelüs şarkîsinde bir belde adıdır.

]ش ل ب[
 Endelüs (şîn’in kesriyle) [Şilb] ِشلأٌج
garbîsinde bir beldedir.

]ش ل ح ب[
َحُج لأ  â-yı mühmele ile√) [eş-şel√ab] اَءشَّ
 vezninde) Galîz ve nâdân [ca¡fer] َجْعَفٌر
ve sakîl ve nâ-tırâş kişiye denir, Etrâk-i 
sevâhil-i Bahr-i Siyâh gibi; yukâlu: َرُجٌل 
َشْلَحٌب أَْي َفْدٌم

]ش ل خ ب[
َبُج لأ  (â-yı mu¡ceme ile») [eş-şel«ab] اَءشَّ
 ma¡nâsınadır ve esahh olan [şel«ab] َشْلَخٌب
budur.

]ش ن ب[
َنُج -şîn’in ve nûn’un fethiy) [eş-şeneb] اَءشَّ
le) Dişlerin inci gibi âb-dâr ve tâb-dâr ve 
ince ve sâfî ve latîf ve hemvârlığına de-
nir; ¡alâ-kavlin dişlerde olan beyâz beyâz 
parlak noktalara denir yâhûd dişlerin kes-
kinliğine denir ki bıçkı ağızı gibi görünür; 
sâhibinin genç olmasından olur ki henüz 
fersûde olmamıştır, niteki َغْرٌب [πarb] dahi 
bu ma¡nâyadır; yukâlu: َماٌء أَْي  َشَنٌب  َثْغِرِه   ِفي 
ْالَْنَياِب ُة  ِحدَّ أَْو  ِفيَها  ِبيٌض  نَُقٌط  أَْو  َوُعُذوَبٌة  َوَبْرٌد   َوِرقٌَّة 
 Ve َكاْلَغْرِب َتَراَها َكاْلِمْنَشاِر

 ;Bu ma¡nâda masdar olur [şeneb] َشَنٌج
yukâlu: َكاَن ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َشَنًبا  ُجُل  الرَّ  َشِنَب 

şecer-i mezbûr ¡Arabistân cibâlinde nâbit 
olur, Yemen’de ba¡zı dere ağızlarında 
gördüm, Yemen ahâlîsi ِشَقٌب [şi…ab] ıtlâk 
ederler, şîn’in kesriyle.

ََُج وأ -vez [cevher] َجْوَهٌر) [eş-şev…ab] اَءشَّ
ninde) Uzun boylu kişiye denir. Ve geniş 
ve yayvan at ve katır ve merkeb tırnağına 
denir.

َباِن ََ وأ -tesniye bünyesiy) [eş-şev…abâni] اَءشَّ
le) Deve semerinin önünde ve ensesinde 
olan iki ağaçtır ki ona ip sarılır.

َقَباُن  Bir kuş (fetehâtla) [eş-şe…abân] اَءشَّ
adıdır. Ve bir karye ismidir.

َقاُب -vez [a√bâb] أَْحَباٌب) [el-Eş…âb] اَألَشأ
ninde) Mekke-i mükerreme kurbünde bir 
mevzi¡dir.

]ش ق ح ب[
َحٌج  َجْعَفٌر â-yı mühmele ile√) [Şa…√ab] َشقأ
[ca¡fer] vezninde) Dimaş…-ı Şâm kurbün-
de bir mevzi¡ adıdır.

]ش ق ح ط ب[
َطُج َقحأ  [sefercel] َسَفْرَجٌل) [eş-şe…a√†ab] اَءشَّ
vezninde) Şol koça denir ki boynuzları 
odun yarması gibi iri ve ¡azîm ola; ¡alâ-
kavlin dört boynuzlu olup ve her boynu-
zu kezâlik ¡azîm ola. Bu kelime َحَطٍب  ِشقُّ 
[şi……u √a†ab] kelimelerinden menhûttur. 
Cem¡i َشَقاِحُط [şe…â√i†] gelir ve َشَقاِطُب 
[şe…â†ib] gelir.

]ش ك ب[
كأُج -Ver (şîn’in zammıyla) [eş-şukb] اَءشُّ
giye denir, ¡atâ™ ve bahşîş ma¡nâsına. Ve 
cüz™ ve ¡ivaz ma¡nâsınadır.

َباُن كأ -veznin [u&mân¡] ُعْثَماُن) [eş-şukbân] اَءشُّ
de) Balık ağı tarzında bir zarftır ki lîften 
ve hurmâ kabuğundan örüp ve iki taraf-
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kitâbın sâhibidir. Ve Ebû ¡Abdurra√mân 
b. Şunbeveyhi ki bu, şîn’in zammıyladır, 
muhaddislerdir.

]ش ن خ ب[
نأُبوُب  â-yı mu¡ceme ile») [eş-şun«ûb] اَءشُّ
-vezninde) Dağın çak tepe [zunbûr] ُزْنُبوٌر
sine denir. Ve arkada yağrının iki taraflı 
yüksek yerlerine denir ki omuz başı ta¡bîr 
olunur. Ve arkanın iki cânibinden gelen 
omurga kemiklerinin birbirine muttasıl 
olduğu mevzi¡de olan yumru kemiğe denir 
ki mühre ta¡bîr olunur.

نأُبوَبُة ve (hâ’yla) [eş-şun«ûbet] اَءشُّ

نأَباُب -Bun (şîn’in kesriyle) [eş-şin«âb] اَءّشِ
lar da dağın tepesine denir.

نأَبُج -vez [şer«ab] َشْرَخٌب) [eş-şen«ab] اَءشَّ
ninde) Uzun kimseye denir.

]ش ن ز ب[
ُب َْ نأ  َجْعَفٌر zâ-yı mu¡ceme ile) [eş-şenzeb] اَءشَّ
[ca¡fer] vezninde) Sulb ve şedîd olan şey™e 
denir.

وٌب ُْ  (vezninde [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [Şunzûb] ُشنأ
Bir mevzi¡ adıdır.

]ش ن ظ ب[
نأَظُج  zâ-yı mu¡ceme ile) [eş-Şun@ub] اَءشَّ
 [@unfu…] ُقْنُفٌذ vezninde ve [şenzeb] َشْنَزٌب
vezninde lügattir) Bâdiyede bir mevzi¡ 
adıdır. Ve 

 Bünye ve (şîn’in fethiyle) [şen@ab] َشنأَظٌج
endâmı hûb, yakışıklı uzun boylu adama 
denir. Ve ba¡zı yerde ve bayır dorukların-
da olan yar ta¡bîr ettikleri çukura denir ki 
içinde su ola.

]ش ن ع ب[
 َجْعَفٌر ayn-ı mühmele ile¡) [Şen¡ab] َشنأَعٌج
[ca¡fer] vezninde) Bir recül ismidir.

ِفي َثْغِرِه َشَنٌب
اِنُج ve [eş-şânib] اَءشَّ

ِنيُج ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [eş-şenîb] اَءشَّ

َنُج  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-eşneb] اَألَشأ
Dişleri vasf-ı mersûm üzere olan kişiye 
denir.

َباُء نأ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™eş-şenbâ] اَءشَّ
de) ve

َباُء ُأ  (nûn’u mîm’e ibdâlle) [™eş-şembâ] اَءشَّ
Ve bu İmâm Sîbeveyhi rivâyetidir, 
mü™ennesleridir. Ve 

َباُء ٌة [™şenbâ] َشنأ  dedikleri [imlîsiyyet] ِإْمِليِسيَّ
nâra denir ki aslâ çekirdeği olmayıp gûyâ 
ki kışrı içre hemân rengîn âb-ı şîrîn îdâ¡ 
olunmuş olur. Ve 

 Kezâlik masdar (fethateynle) [şeneb] َشَنٌج
olur, havâ serin olmak ma¡nâsına; yukâlu: 
َشِنَب َيْوُمَنا َشَنًبا ِمَن اْلَباِب اْلَمْزبُوِر أَْي َبُرَد
ِنُج ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [eş-şenib] اَءشَّ

اِنُج  Serin güne ve serin [eş-şânib] اَءشَّ
havâya denir.

َبُة نأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [eş-şunbet] اَءشُّ
Ondan ismdir, serinlik hâletine denir.

َشاِنُج َُ -vez [meşârib] َمَشاِرُب [el-meşânib] اَءأ
ninde) Tayyib ve latîf ve şîrîn olan ağızla-
ra denir, ٌَبة -ma¡nâsına, me√âbîb ağız أَْفَواٌه َطّيِ
ları gibi. Müfredi َمْشَنٌب [meşneb]dir, َمْشَرٌب 
[meşreb] gibi.

ِه َبَويأ  [amreveyhi¡] َعْمَرَوْيِه) [Şenbeveyhi] َشنأ
vezninde) Bir muhaddis-i ma¡rûf adıdır. 
◊accâc b. Er†ât’tan rivâyet-i ehâdîs ey-
lemiştir. Ve Mu√ammed b. ◊useyn b. 
Yûsuf b. Şenbeveyhi el-I§fahânî ve Ebû 
Ca¡fer Mu√ammed b. Şenbeveyhi ve 
¡Alî b. el-¢âsım b. İbrâhîm b. Şenbevey-
hi ve Mu√ammed b. ¡Abdullâh b. Na§r 
b. Şenbeveyhi ki Tilke’l-Erba¡în nâm 
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yukâlu: ْوِب أَِي اْلَعَسَل ِباللََّبِن ْوَب ِبالرَّ  Ve َسَقاُه الشَّ

ٌب  Bir nesneyi yâhûd bir kimseyi [şevb] َشوأ
kendiden vech-i yesîr ile def¡ edip savmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َشاَب َعْنُه ِإَذا َداَفَع َوَنَضَح 
َعْنُه َفَلْم يَُباِلْغ
ِتَياُب شأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iştiyâb] اَإلأ
de) ve

ِشَياُب نأ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inşiyâb] اَإلأ
ninde) Katılıp karışmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيُء َواْنَشاَب أَِي اْخَتَلَط ِإْشَتاَب الشَّ
َشاَوُب ُُ  mîm’in zammı) [el-muşâveb] اَءأ
ve vâv’ın fethiyle) Şişe gılâfına denir ki 
hasırdan nesc edip içine kârûre ve billûr 
bardak makûlesi vaz¡ ederler, müşebbek 
olduğuna mebnî ıtlâk olunmuştur. Cem¡i 
 gelir mîm’in fethi ve [meşâvib] َمَشاِوُب
vâv’ın kesriyle.

َبُة وأ  (vezninde [tevbet] َتْوَبٌة) [eş-şevbet] اَءشَّ
Mekr ve hadî¡a ma¡nâsınadır ki gışş ve 
tahlîti mutazammın hâletten ¡ibârettir.

ِويُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teşvîb] اَءتَّشأ
Bu dahi bir nesneyi yâ bir kimseyi vech-i 
yesîr ile savmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َب َعْنُه َتْشِويًبا ِإَذا َداَفَع َوَنَضَح َعْنُه َفَلْم يَُباِلْغ َشوَّ
 Mekke-i (vezninde [tâbet] َتاَبٌة) [Şâbet] َشاَبُة
mükerreme’de, ¡alâ-kavlin Necd bilâdında 
bir dağın adıdır.

َباُن -veznin [rey√ân] َرْيَحاٌن) [Şeybân] َشيأ
de) ¡Arabdan bir kabîle adıdır. Şârihin 
beyânına göre aslı َشْيَوَباُن [Şeyvebân]dır, 
fey¡alân vezninde ki vâviyyü’l-¡ayn’dır; 
vâv, yâ’ya kalb olunduktan sonra tahfîfen 
birisi hazf olunmuştur.

َباُء يأ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™eş-şeybâ] اَءشَّ
de) Mustalahât-ı ¡Arabdandır; ¡arûsun 
bikri izâle olunduğu geceye vasf eder-
ler, niteki bikri izâle olunmayan geceye 

َعاُب نأ  Uzun (şîn’in kesriyle) [eş-şin¡âb] اَءّشِ
kişiye denir.

]ش ن غ ب[
ََاُب نأ  ayn-ı mu¡ceme ile∏ [eş-şinπâb] اَءّشِ
 .vezninde ve mürâdifidir [şin¡âb] ِشْنَعاٌب
Ve ince uzun ipe ve urgana ve o gûne olan 
ağaç dalına denir.

َُُج نأ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [eş-şunπub] اَءشُّ
de) ve

َُوُب نأ -vez [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [eş-şunπûb] اَءشُّ
ninde) ِشْنَغاٌب [şinπâb] ma¡nâsınadır. Ve 
¡inde’l-ba¡z ُشْنُغٌب [şunπub] ince uzun yapı-
lı hayvâna denir ve ُشْنُغوٌب [şunπûb] yerde 
olan ince uzun damara denir.

]ش ن ق ب[
نأُقُج  [≠unfu…] ُقْنُفٌذ âf’la…) [eş-şun…ub] اَءشُّ
vezninde) ve

َقاُب نأ  ِقْنَطاٌر şîn’in kesriyle) [eş-şin…âb] اَءّشِ
[…in†âr] vezninde) Bir nev¡ kuş ismidir.

]ش و ب[
ُب وأ  şîn’in fethi ve vâv’ın) [eş-şevb] اَءشَّ
sükûnuyla) Bir nesneyi şey™-i âhere katıp 
karıştırmak ma¡nâsınadır.

َياُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [eş-şiyâb] اَءّشِ
 َشاَب :ma¡nâsınadır; yukâlu [şevb] َشْوٌب
ْيَء َيُشوُب َشْوًبا َوِشَياًبا ِإَذا َخَلَطُه  Ve الشَّ

ٌب  Çorbaya ıtlâk olunur; tesmiye [şevb] َشوأ
bi’l-masdardır, pirinç ve sâ™ir nesne muh-
telit olduğu için. Ve minhu’l-meselu: َما َلُه“ 
 Ve َشْوٌب َوالَ َرْوٌب” أَْي الَ َمَرٌق َوالَ َلَبٌن

ٌب -Hamur kıt¡asına denir ki yu [şevb] َشوأ
mak ta¡bîr olunur. Ve bir nesne içre katılıp 
karıştırılan şey™e denir. Su ve süt gibi ve 
bala ıtlâk olunur, َعَسٌل [¡asel] ma¡nâsına. 
Eşribeye mezc olunmak yâhûd şem¡le 
memzûc olmak mülâhazasına mebnîdir; 
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َيْصَدُعُه َبَياٌض  َوُهَو  اِبِع  َوالرَّ اْلَخاِمِس  اْلَباِب  ِمَن   َوَشَهًبا 
 Ya¡nî aralığına siyâh tahallül eden َسَواٌد
aklıktır, levn-i mezbûr gibi; Türkîde ona 
kır ve kırçıl ta¡bîr olunur. Lâkin Mi§bâ√’ta 
 ism [şuhbet] ُشْهَبٌة masdar ve [şeheb] َشَهٌب
olmak üzere mersûmdur.

َبُج  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-eşheb] اَألَشأ
ve

اِهُج  Levn-i mezbûrda olan [eş-şâhib] اَءشَّ
şey™e denir, niteki beyâzına biraz sevâd 
muhtelit olan kır ata أَْشَهُب [eşheb] derler. 
Ve süt kır ta¡bîr olunan ata ki hiç sevâdı 
olmaya, eşheb-i kırtâsî derler. Fârisîde 
nukre-i hing dedikleridir. Ve demirî kır 
ata أَْزَرُق [ezra…] denir, Fârisîde çerme der-
ler. Ve ¡anbere dahi vasf edip ¡anber-i eş-
heb derler. Ve 

َبُج  ,Soğuk güne ıtlâk olunur [eşheb] أَشأ
¡âdetâ kar ve dolu yağıp rûy-i zemîn beyâz 
olmak mülâhazasıyla; yukâlu: َيْوٌم أَْشَهُب أَْي 
 Ve َباِرٌد

َبُج -Arslana ıtlâk olunur. Ve be [eşheb] أَشأ
gâyet güç ve düşvâr olan işe ıtlâk olunur, 
¡âm-ı eşhebe teşbîhle. Ve bir recül ismidir. 
Ve levni beyâza mâ™il olan ya¡nî bozum-
tuk olan ¡anbere ıtlâk olunur, lâkin bunda 
vasf olduğu zikr olunmuştur.

َبَباِن  (tesniye bünyesiyle) [el-eşhebân] اَألَشأ
Şol iki kurak seneye ıtlâk olunur ki aralı-
ğına rutûbetli ve hudretli bir sene girmiş 
ola.

َباُء بأ -vez [™amrâ√] َحْمَراُء) [™eş-şehbâ] اَءشَّ
ninde) أَْشَهُب [eşheb]in mü™ennesidir. Ve 
şol kıtlık ve kurak seneye ıtlâk olunur ki 
onda matar ve nebâttan eser olmaya, َبْيَضاُء 
[bey∂â™] dahi ıtlâk olunur; nedâreti olma-
yıp rûy-i zemîn yübûsetinden nâşî beyâz 
olmasından kinâyedir; yukâlu: َسَنٌة َشْهَباُء أَْي 

ٍة ُحرَّ  :derler, yekûlûne [leyletu √urret] َلْيَلُة 
ِبالالَِّم َفًة  ُمَعرَّ ْيَباِء  الشَّ َوِبَلْيَلِة  ِبْاِلَضاَفِة  َشْيَباَء  ِبَلْيَلِة   َباَتْت 
َلْيَلَة ِهَداِئَها -Ya¡nî ¡arûs üze ِإَذا ُغِلَبْت َعَلى َنْفِسَها 
re zevci zifâf gecesi gâlib olup bekâretini 
izâle ederse. Ve eğer bekâretini izâle ey-
lemez ise ٍة ُحرَّ ِبَلْيَلِة   derler. Cevherî bu َباَتْت 
mâddeyi ”ش،ي،ب“ zeylinde îrâd eyle-
miştir ki fi’l-asl َشْيَباُء [şeybâ™] saçı ağar-
mış kocakarıya denmekle o münâbesetle 
leyle-i merkûmeye ıtlâk olunduğuna zâhib 
olmuştur.

Ve mü™ellif aslı vâvî ya¡nî َشْوَباُء [şevbâ™] 
olduğuna zâhib olmuştur, gûyâ ki o gece 
zevcin nutfesi ¡arûsun nutfesine َشاِئٌب 
[şâ™ib] ve muhtelit olmak münâsebetine 
mebnîdir. Ve Esâs’ta ”ش،ي،ب“ 
mâddesinde mersûm olmakla gûyâ ki o 
gece şeb-i dâhiye olduğundan nâşî şid-
detinden saçları ağarıp ¡arûs fi’l-hâl َشْيَباُء 
[şeybâ™] olmak mülâhazasına mebnîdir. 
Lâkin ¡arûsa o geceden eltaf gece olmadı-
ğı derkârdır.

Ve mütercim der ki َشْيَباُء [şeybâ™] yâ™î ol-
duğu sûrette şehrin âhir gecesine de ıtlâk 
olunmakla mecâz bi-mertebeteyn olarak 
leyle-i mezbûre de ıtlâk olunmak muhte-
meldir ki ¡arûsun âhir-i şeb-i bekâretidir. 
İntehâ.

َواِئُج  َشاِئَبٌة (şîn’in fethiyle) [eş-şevâ™ib] اَءشَّ
[şâ™ibet]in cem¡idir, çirk ve leke ve kir ve 
pâsa denir, sevb makûlesi nesneye bulaşıp 
muhtelit olduğu için; yukâlu: َواِئَب الشَّ  أََزاَل 
َعْنُه أَِي ْالَْقَذاَر َوْالَْدَناَس

]ش هـ ب[
َبُج ve (fethateynle) [eş-şeheb] اَءشَّ

َبُة بأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [eş-şuhbet] اَءشُّ
Câ-be-câ karamtık olan aklığa denir, kır 
atın levni gibi; ve yukâlu: َشُهَب َوَشِهَب ُشْهَبًة 
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ُبُج -ku] ُكُتٌب zammeteynle) [eş-şuhub] اَءشُّ
tub] vezninde) ِشَهاٌب [şihâb]ın cem¡idir ki 
zikr olundu. Ve

 ma¡nâsınadır [derâriyy] َدَراِريٌّ [şuhub] ُشُبٌج
ki ziyâdesiyle berrak olan kevkeblerdir, 
murâd seb¡a-i seyyâredir. Ve her aydan üç 
geceye ُشُهٌب [şuhub] ıtlâk olunur ki murâd 
leyâlî-i bîzdır.

ٌج  Bir (vezninde [ufl…] ُقْفٌل) [Şuhb] ُشبأ
mevzi¡ adıdır.

-veznin [e…ârib] أََقاِرُب) [el-eşâhib] اَألََشاِهُج
de) Benu’l-Mun≠ir cemâ¡atidir ki Nu¡mân 
b. Mun≠ir nâm emîrin akribâsıdır. Çehre-
leri beyâz ve hûb ve dil-ber olmakla ıtlâk 
olunmuştur.

َبَباُن  ثَُماٌم (fetehâtla) [eş-şehebân] اَءشَّ
[&umâm] nâm şecere şebîh bir şecer adı-
dır, Müfredâtta َيْنُبوٌت [yenbût] ile müfes-
serdir ki harnûb-ı nebatîdir.

َهُج وأ -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [eş-şevheb] اَءشَّ
de) Kirpi ta¡bîr olunan cânvere denir, ُقْنُفٌذ 
[…unfu≠] gibi.

ُج بأ  (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [eş-şehb] اَءشَّ
Bir nesneyi ıssı yâ soğuk çalmakla rengini 
tagyîr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَهَبُه 
َحُه َوَغيََّر َلْوَنُه  اْلَحرُّ أَِو اْلَبْرُد َشْهًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َلوَّ
Ve kıtlık ve kurak olan sene nâsın devâbb 
ve mevâşîlerini açlıktan kırıp geçirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَقْوَم  َنُة  السَّ  َشَهَبِت 
ِفيَها اْلَجْدِب  ِة  ِلِشدَّ أَْمَواَلُهْم  َدْت   ,Burada tecrîd َجرَّ
istîsâl ma¡nâsınadır; yukâlu: َنُة أَِي َدْتُهُم السَّ  َجرَّ
 Ve اْسَتْأَصَلُهْم

ٌج -Şol dağa ıtlâk olunur ki üzeri [şehb] َشبأ
ni kar basıp bürümekle kubbe-i sîmîn gibi 
görüne.

ِبيُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teşhîb] اَءتَّشأ
de) Bu dahi bir nesneyi ıssı yâhûd so-

 Ve الَ ُخْضَرَة ِفيَها َوالَ َمَطَر

َباُء  Rengi kırçıl olan dişi keçiye [™şehbâ] َشبأ
denir, niteki levn-i mezbûrda olan dişi ko-
yuna َمْلَحاُء [mel√â™] denir. Ve 

َباُء  Şol ¡asker alayına denir ki [™şehbâ] َشبأ
zâtında ¡azîm ve firâvân olup ve cümlesi 
ser-tâ-pâ silâha müstagrak ola, siyâh ve 
beyâz âlât ve eslihaları nümâyân olmak 
hasebiyle; yukâlu: َكِثيَرُة َعِظيَمٌة  أَْي  َشْهَباُء   َكِتيَبٌة 
الَِح  Ve الّسِ

َباُء  attâl-i Becelî ki ismi ¢ays¢ [™Şehbâ] َشبأ
b. ◊âri&’tir, kısrağının adıdır.

َباُب -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [eş-şehâb] اَءشَّ
de) Şol süte ıtlâk olunur ki iki sülsü su ola.

َباَبُة  (şîn’in zammıyla) [eş-şuhâbet] اَءشُّ
 َسَقاِني :ma¡nâsınadır, tekûlu [şehâb] َشَهاٌب
َبَن الَِّذي ثُُلَثاُه َماٌء َشَهاًبا َوَشَهاَبًة أَِي اللَّ
َباُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [eş-şihâb] اَءّشِ
Sâti¡, dırahşân olan âteş şu¡lesine denir. 
Şârih der ki şeyâtîn istirâk-ı ahbâr için 
âsumâna su¡ûd ettiklerinde men¡ için 
melâ™ikenin remy ettikleri şu¡leli âteş par-
çasında gâlib olmuştur, halk ona yıldız 
akma ta¡bîr ederler. Kâlallâhu ta¡âlâ: ﴿
 Ve َفأَْتَبَعُه ِشَهاٌب َثاِقٌب﴾ الية

 Umûr u mesâlihte şu¡le-i [şihâb] ِشَباٌب
âteş gibi cerî¡ ve nâfiz ve kâr-güzâr ve cüst 
ve mâzî kimseye ıtlâk olunur. Cem¡i ُشُهٌب 
[şuhub] gelir, ِكَتاٌب [kitâb] ve ُكُتٌب [kutub] 
gibi ve ُشْهَباٌن [şuhbân] gelir şîn’in zammı 
ve kesriyle ve أَْشُهٌب [eşhub] gelir, أَْكُلٌب 
[eklub] vezninde.

ِبَباُب شأ ِ -vez [i√mirâr] ِإْحِمَراٌر) [el-işhibâb] اَإلأ
ninde) أَْشَهُب [eşheb] olmak ma¡nâsınadır 
ki câ-be-câ karamtık ak olmaktır, niteki 
zikr olundu; yukâlu: ِإَذا ِإْشِهَباًبا  اْلَفَرُس   ِإْشَهبَّ 
َكاَن أَْشَهَب
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ki ¡atf-ı mahsûstur. Ba¡zı nüshada harf-i 
terdîd ile َبَياُضُه -unvânında mersûm ol¡ أَْو 
makla ona iltifât olunmaya. Mü™ellifin 
Ba§â™ir’de beyânına göre َشْيٌب [şeyb] ve 
-vech-i mezkûr üzere mas [meşîb] َمِشيٌب
darlardır, saç ve sakal ağarmak ma¡nâsına. 
Ve A§ma¡î eyitti ki َشْيٌب [şeyb] saç ve sa-
kal ağarmak ma¡nâsınadır ve َمِشيٌب [meşîb] 
pîrlik ve ihtiyârlık had ve kertesine var-
maktan ¡ibârettir, ke-mâ kâle’ş-şâ¡ir: 
اْلَمِشيُب َبيََّضُه  أَْي  اْلَمِشيُب”  َشاَبُه  َقْد  ْأُس   Ve “َوالرَّ
işbu ْأُس َشْيًبا﴾ الية  َشْيًبا kerîmesinde ﴿َواْشَتَعَل الرَّ
lafzı temyîzdir, ve ¡inde’l-A«feş mef¡ûlün 
mutlaktır, َشْيًبا ْأُس  الرَّ  sebkindedir. Ve َشاَب 
 gibi masdarı [meşîb] َمِشيٌب ve [şeyb] َشْيٌب
.dahi gelir hâ’yla. İntehâ [şeybet] َشْيَبٌة

َيُج -vez [a√mer] أَْحَمُر) [el-eşyeb] اَألَشأ
ninde) Saç ve sakalı ağarmış kişiye de-
nir. Bu sıfattan fa¡lâ™ vezni yoktur, ya¡nî 
mü™ennesinde َشْيَباُء vârid olmamıştır, fe-lâ-
yukâlu: ُِإْمَرأَةٌ َشْيَباء Şârih der ki mü™ennesinde 
 .ile iktifâ eylediler. İntehâ [™şem†â] َشْمَطاُء
Ve 

َباِء يأ اءشَّ َلُة   ki ¡arûsun [™leyletu’ş-şeybâ] َءيأ
dûhte olduğu leyle-i zifâftan ¡ibârettir, 
vâviyyü’l-asl olmakla ”ش،و،ب“ 
mâddesinde îrâd olundu. Ve 

َباِء يأ اءشَّ َلُة   Her ayın âhir [™leyletu’ş-şeybâ] َءيأ
gecesine de ıtlâk olunur. Gerçi mü™ellif 
bunu ıtlâk üzere sebt eylemiştir, lâkin 
nefy-i fa¡lâ™ üzere bu dahi ”ش،و،ب“ den 
me™hûz olur ki nûrun zulmete yâhûd şehr-i 
sâbıkın şehr-i âtîye ihtilâtı gibi bir cihet-i 
ihtilâta mebnî olur. 

Ve şârih der ki bâb-ı mezbûrdan أَْشَيُب [eş-
yeb] vürûdu hilâf-ı kıyâs üzeredir, zîrâ bu 
resme sıfat-ı müşebbehe bâb-ı râbi¡den 
masûg olur ki elvân ve ¡uyûba delâlet 

ğuk vurmakla levnini tagyîr eylemek 
[ma¡nâsınadır]; yukâlu: اْلَبْرُد أَِو  اْلَحرُّ  َبُه   َشهَّ
َتْشِهيًبا ِبَمْعَنى َشَهَبُه
َباُب شأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-işhâb] اَإلأ
Aygır atın sulbünden kır döl zuhûr eyle-
mek ma¡nâsınadır ki hemze sayrûret için-
dir; yukâlu: ْهُب أَْشَهَب اْلَفْحُل ِإَذا ُوِلَد َلُه الشَّ

]ش هـ ج ب[
َبَبُة بأ  َدْحَرَجٌة cîm’le) [eş-şehcebet] اَءشَّ
[da√recet] vezninde) Bir mâdde karışık ve 
şûrîde ve müşevveş olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِباْلَْمِر َشْهَجَبٌة أَِي اْخِتالٌَط
ُبُج  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-teşehcub] اَءتََّشبأ
vezninde) Bu dahi bir husûs çaparız ve 
muhtelit ve mütedâhil olmak ma¡nâsınadır 
ki hall ve tanzîmi düşvâr ola; yukâlu: 
َتَشْهَجَب اْلَْمُر ِإَذا َدَخَل َبْعُضُه ِفي َبْعٍض

]ش هـ ر ب[
َبُة ََ بأ  râ-yı mühmele ile) [eş-şehrebet] اَءشَّ
 vezninde) Pek müsinne [ma§†abet] َمْصَطَبٌة
ve sâl-horde olan kocakarıya denir. Ve 
hurmâ ağacının dibine çevirdikleri küçük 
havuza denir.

ُب ََ بأ -veznin [a…reb¡] َعْقَرٌب) [eş-şehreb] اَءشَّ
de) Pîr ve sâl-horde kişiye denir.

َباُن ََ  Baπdâd (şîn’in fethiyle) [Şehrebân] َشبأ
şarkîsinde »âli§ nâm kasaba nevâhîsinde 
bir karye adıdır.

]ش ي ب[
يأُج ve (vezninde [ayb¡] َعْيٌب) [eş-şeyb] اَءشَّ

ِشيُج َُ  Saç (mîm’in fethiyle) [el-meşîb] اَءأ
ve sakal ağarmak ma¡nâsınadır ki koca-
maktan kinâyedir; yukâlu: ُجُل َوَشاَب  َشاَب الرَّ
َرْأُسُه َيِشيُب َشْيًبا َوَمِشيًبا ِإَذا اْبَيضَّ َشْعُرُه
Mü™ellifin َوَبَياُضُه ْعُر  اَلشَّ ْيُب:  ْعُر kavlindeاَلشَّ  اَلشَّ
 kabîlindendirأَْعَجَبِني َزْيٌد َوَوْجُهُه ibâreti¡ َوَبَياُضُه
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ashâbdandır.

يُج  Kamçının (şîn’in kesriyle) [eş-şîb] اَءّشِ
ucunda örülmüş ve bükülmüş tasmaya de-
nir. Ve

Bir dağın adıdır. Ve [Şîb] ِشيٌج

 Deve su içerken dudağından [şîb] ِشيٌج
zâhir olan savttan hikâyedir. 

 Endelüs (şîn’in kesriyle) [Şîbet] ِشيَبُة
diyârında bir dağın adıdır.

 (vezninde [sînîn] ِسيِنيُن) [Şîbîn] ِشيِبيُن
¢âhire-i Mı§r kurbünde bir karye adıdır.

َبُة  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [Şeybet] َشيأ
Esmâdandır: Şeybe b. ¡O&mân el-◊acebî 
şol kimsedir ki miftâh-ı bâb-ı Ka¡be onun 
evlâdına teslîm olunmuştur. ٌَّحَجِبي [√ace-
biyy] (harekâtla) hicâbet-i beyt-i şerîfe 
mensûbdur. Ve 

َبُة  Mekke-i mükerreme’de bir [Şeybet] َشيأ
dağın ismidir ki Merve üzere havâledir. 
Ve Ebû Şeybe el-»udrî ashâbdandır. 

Şârih der ki Şeybe el-◊amd ceddü’n-
Nebiyy ¡aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm 
olan ¡Abdulmu††alib lakabıdır. Hîn-i 
vilâdetinde gîsûlarında câ-be-câ mûy-ı 
sepîd olup ve ahlâk-ı hamîde sâhibi ol-
makla ◊amd lafzına izâfetle Şeybe el-
◊amd birle mulakkab oldular. İntehâ.

اِئُج -veznin [şârib] َشاِرٌب) [eş-Şâ™ib] اَءشَّ
de) Esmâdandır: Ebû Bekr b. eş-Şâ™ib 
muhaddisîndendir. Mü™ellif der ki onun 
ashâbından bizler ehâdîs-i şerîfe telakkî 
ve rivâyet eylemişdiriz.

eylemeğe meşrûttur. Lâkin َشيَبٌة [şeybet]i 
¡uyûb kabîlinden ¡add eylemeleriyle sıfa-
tında أَْشَيُب [eşyeb] dediler. İntehâ. Ve 

َيُج  Soğuk ve bulutlu güne ıtlâk [eşyeb] أَشأ
olunur, ke-mâ se-yuzkeru.

ِييُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teşyîb] اَءتَّشأ
de) Saç ve sakalı ağartmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشيََّب اْلُحْزُن َرْأَسُه َوِبَرْأِسِه َتْشِييًبا أَْي َبيََّضُه
َشاَبُة ِ  (hemzenin kesriyle) [el-işâbet] اَإلأ
 أََشاَب :ma¡nâsınadır; yukâlu [teşyîb] َتْشِييٌب
َبُه َرْأَسُه َوِبَرْأِسِه ِبَمْعَنى َشيَّ
يُج ve (şîn’in kesriyle) [eş-şîb] اَءّشِ

يَُّج  şîn’in zammı ve yâ-yı) [eş-şuyyeb] اَءشُّ
müşeddedenin fethiyle) ve

ُيُج  (vezninde [kutub] ُكُتٌب) [eş-şuyub] اَءشُّ
 :lafzından cem¡lerdir; yukâlu [eşyeb] أَْشَيُب
َرُجٌل أَْشَيُب َوَقْوٌم ِشيٌب َوُشيٌَّب َوُشُيٌب
َباُن يأ  şîn’in fethi ve yâ’nın) [eş-şeybân] اَءشَّ
sükûnuyla) Bulutlu soğuk güne ıtlâk olu-
nur, أَْشَيُب [eşyeb] gibi; ¡âdetâ kırağı ve kar 
makûlesi yağıp rûy-i zemîn beyâz olduğu-
na mebnîdir; yukâlu: ِفيِه أَْي  َوَشْيَباُن  أَْشَيُب   َيْوٌم 
اٌد Ve َبْرٌد َوَغْيٌم َوُصرَّ

َباُن  ve (şîn’in fethi ve kesriyle) [şeybân] َشيأ
 İki ayın (mîm’in kesriyle) [mil√ân] ِمْلَحاُن
ismidir ki şitânın şiddeti onda olur, murâd 
kânûn-ı evvel ve kânûn-ı sânîdir. O aylar-
da selc ve şebnemden rûy-i zemîn pîr ve 
ihtiyâr şeklinde girmekle ıtlâk olunmuş-
tur. Ve 

َباُن -İki kabîle adıdır. Biri [Şeybân] َشيأ
si Şeybân b. ¿a¡lebe ve dîgeri Şeybân b. 
±uhl’dür. Şârih der ki İmâm Mu√ammed 
ve İmâm A√med ikinci kabîlenin 
ricâlindendir.

يَّاُب اٌد) [eş-Şeyyâb] اَءشَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Esâmîdendir: ¡Abdullâh b. Şeyyâb 
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ve َسْفٌح [sef√] ve ٌَّسن [senn] cümlesi dök-
mek ma¡nâsınadır, lâkin ٌَّصب [§abb] cüm-
lesinden e¡ammdır, gerek su ve gerek sâ™ir 
nesneyi yukarıdan aşağıya dökmek ve ge-
rek düz yerden akıtmak gibi. İntehâ. Ve

-Engebe yerden aşağıya doğ [abb§] َأجد
ru su gibi inmek ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur; yukâlu: ُجُل ِفي اْلَواِدي ِإَذا اْنَحَدَر  Ve َصبَّ الرَّ
mahv ve muzmahil eylemek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: ِبَناِء َعَلى  ْيُء  الشَّ  ُصبَّ 
اْلَمْجُهوِل ِإَذا ُمِحَق
نأِصَباُب ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in§ibâb] اَإلأ
ninde) ve 

ِطَباُب أأ ِ  [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i§†ibâb] اَإلأ
vezninde) 

ٌل) [et-te§abbub] اَءتََّصبُُّج -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Dökülmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُه َفاْنَصبَّ َواْصَطبَّ َوَتَصبََّب  Gerek mutâvi¡ ve َصبَّ
gerek bi-nefsihi olsun.

ُة بَّ ٌة) [e§-§ubbet] اَءصُّ vezninde) ve [ubbet…] ُقبَّ

جُّ -Dökülen nesne (hâ’sız) [e§-§ubb] اَءصُّ
ye denir, ta¡âm olsun, sâ™ir nesne olsun, 
 ma¡nâsına. Ve [ma§bûb] َمْصُبوٌب

ٌة  Sofraya denir ki üzerine [ubbet§] ُأبَّ
ta¡âm korlar yâhûd sofra makûlesi nesne-
ye denir, tabla ve yassı sepet ve keletir ve 
tepsi gibi; ِفيِه  ma¡nâsına. Ve at ve َمْصُبوٌب 
deve ve koyun makûlesi hayvân sürüsü-
ne ıtlâk olunur; ¡alâ-kavlin on re™sten kırk 
re™se kadar yâhûd hâssaten deve cinsinden 
yüzden nâkıs olan bölüğe ıtlâk olunur. Ve 
insândan bir cemâ¡ate de ıtlâk olunur. Ve 
bir mikdârca mâla ıtlâk olunur. Ve havuz 
ve inâda bâkî kalan su ve süt makûlesi 
nesne bakiyyesine denir.

َباَبُة  Bu (âd’ın zammıyla§) [e§-§ubâbet] اَءصُّ
dahi kapta kalan su ve süt makûlesinin ba-

FASLU’~-~ÂDİ’L-MÜHMELE 
اِد اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الصَّ

]ص أ ب[
أَُب -âd’ın ve hemzenin fet§) [e§-§a™eb] اَءصَّ
hiyle) Sudan yâ şerbetten pek çok içmek-
le gereği gibi kanıp tulum gibi dolmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصأًَبا َراِب  الشَّ ِمَن   َصِئَب 
ِإَذا َرِوَي َواْمَتَلَ اِبِع  اْلَباِب الرَّ -Ve baş sirkelen ِمَن 
mek ma¡nâsına; yukâlu: َكثَُر ِإَذا  َرْأُسُه   َصِئَب 
ُصَؤابُُه
أَُب صأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi§™ab] اَءأ
de) Suyu pek çok için kimseye denir.

اَبُة ََ -veznin [πurâbet] ُغَراَبٌة)[e§-§u™âbet] اَءصُّ
de) Pire ve bit yumurtasına denir ki sirke 
ta¡bîr olunur. Cem¡i ُصَؤاٌب [§u™âb] (ُغَراٌب 
[πurâb] vezninde) ve ِصْئَباٌن [§i™bân] gelir, 
.vezninde [πirbân] ِغْرَباٌن

آُب أأ ِ  Baş (hemzenin kesriyle) [el-i§™âb] اَإلأ
sirkelenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْصأََب 
َرْأُسُه ِإَذا َكثَُر ُصَؤابُُه
َبُة َأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [e§-§u™bet] اَءصُّ
Anbâra denir ki için gılâl korlar.

اٌب ََ -veznin [πurâb] ُغَراٌب) [u™âb~] ُأ
de) Esâmîdendir: Nubeyh b. ~u™âb 
tâbi¡îndendir.

]ص ب ب[
جُّ  âd’ın fethi ve bâ’nın§) [e§-§abb] اَءصَّ

teşdîdiyle) Sıvık nesneyi dökmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ا ِمَن  َصبَّ اْلَماَء َوَنْحَوُه َصبًّ
أََراَقُه ِإَذا  ِل  اْلَوَّ  Ve dökülmek ma¡nâsına اْلَباِب 
lâzım olur; yukâlu: َُّه َفَصب َصبَّ
Şârih der ki müte¡addîsi bâb-ı evvelden 
ve lâzımı bâb-ı sânîdendir. Ve Râπıb 
tefsîrinde bu resme beyân eylemiştir ki 

 [sekb] َسْكٌب ve [sefk] َسْفٌك ve [abb§] َصبٌّ
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ْيِف أَْي ِبَطَرِفِه Ve َضَرَبُه ِبَصِبيِب السَّ

-Bir mevzi¡ adıdır; ¡alâ [abîb~] َأِبيٌج
kavlin bunda ُزَبْيٌر [zubeyr] veznindedir.

َباَبُة  Şevk (âd’ın fethiyle§) [e§-§abâbet] اَءصَّ
ve ârzû eylemek; ¡alâ-kavlin rikkat-i şevk 
ya¡nî rikkat ve harâret vechiyle ârzû ey-
lemek yâhûd rikkât-i hevâ ya¡nî rikkat ve 
sûziş ve harâret-i kalble ¡aşk ve muhabbet 
eylemek ma¡nâsınadır ki ez-dil ü cân ¡âşık 
ve şîfte olmaktan ¡ibârettir; yukâlu: َصِبْبَت 
ُتُه ْوُق أَْو ِرقَّ اِبِع َوُهَو الشَّ  ِإَلْيِه َيا َرُجُل َصَباَبًة ِمَن اْلَباِب الرَّ
أَْو ِرقَُّة اْلَهَوى

جُّ  âd’ın fethi ve bâ’nın§) [e§-§abb] اَءصَّ
teşdîdiyle) Âşık-ı âşüfte-dil olan kişiye 
denir. Mü™ennesi ٌة .tir hâ’yla[abbet§] َصبَّ

ٌج  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [ubeyb~] ُأَبيأ
Bir feres adıdır.

 [abbâb»] َخبَّاٌب teşdîd ile) [abbâb~] َأبَّاٌب
vezninde) Benû Kilâb kabîlesine mahsûs 
bir َجْفٌر [cefr] ya¡nî bir arz-ı vâsi¡a ismidir.

َصَبُة بأ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [e§-§ab§abet] اَءصَّ
ninde) Perâkende eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقُه َفرَّ ِإَذا  ْيَء  الشَّ  :ve yukâlu َصْبَصَب 
َق َجْيًشا أَْو َماالً ُجُل ِإَذا َفرَّ  Ve mahv ve َصْبَصَب الرَّ
muzmahil eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َصْبَصَبُه ِإَذا َمَحَقُه
ُصُج  [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [et-te§ab§ub] اَءتََّصبأ
vezninde) Perâkende olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُقوا َتَفرَّ ِإَذا  اْلَقْوُم   Ve mahv ve َتَصْبَصَب 
muzmahil olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َفاْنَمَحَق َمَحَقُه  أَْي  َفَتَصْبَصَب  -Ve ge َصْبَصَبُه 
cenin ekser-i sâ¡ati güzerân eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َذَهَب ِإَذا  ْيُل  اللَّ  َتَصْبَصَب 
 Ve bir husûsta bir adamın bir kimse أَْكَثُرُه
üzere cür™et ve ikdâm ve istîlâsı şiddet 
bulmak ya¡nî muttasıl ona cür™et ve istîlâ 
kılmak ma¡nâsınadır; tekûlu: َعَلْيَنا  َتَصْبَصَب 
-Ve harâret müş ُفالٌَن أَِي اْشَتدَّ َعَلْيَنا ُجْرأَتُُه َوِخالَُفُه

kiyyesine denir ki bir dökümlük ta¡bîr olu-
nur; yukâlu: ٌة ٌة َوُصَباَبٌة أَْي َبِقيَّ َناِء ُصبَّ َما َبِقَي ِفي اْلِ
-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te§âbub] اَءتََّصابُُج
ninde) Kapta kalan bakiyyeyi içmek 
ma¡nâsınadır, tekûlu: َشِرْبُت أَْي  اْلَماَء   َتَصاَبْبُت 
ُصَباَبَتُه
َبُج  Nehrin (fethateynle) [e§-§abeb] اَءصَّ
yâhûd yolun engebe yerden aşağıya doğru 
inmesi hâletine denir. Ve tepeden aşağıya 
doğru akıp inen kuma ve toprağa denir. 
Ve iniş ve engebe yere denir, su akıntısı 
ve bayır yolu gibi. Cem¡i أَْصَباٌب [a§bâb] 
gelir, أَْحَباٌب [a√bâb] vezninde; yukâlu: َمَشى 
ِفي َصَبٍب َوُهَو َما اْنَحَدَر ِمَن ْالَْرِض
َباُب أأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i§bâb] اَإلأ
İniş ve engebe yerden aşağıya doğru akın-
tı gibi inmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َّأََصب 
َبِب اْلَقْوُم ِإَذا أََخُذوا ِفي الصَّ
ِبيُج -veznin [abîb√] َحِبيٌب) [e§-§abîb] اَءصَّ
de) ُعْصُفٌر [¡u§fur] ismidir ki tahrîfle uspur 
ta¡bîr ettikleri nebât-ı ma¡rûftur. Ve kırağı 
ta¡bîr olunan rutûbete denir ki kış günle-
rinde husûsan tîr-i mâhta yağar. Ve 

 [dem] َدٌم ,Kana ıtlâk olunur [abîb§] َأِبيٌج
gibi. Ve gövdeden çıkan tere ıtlâk olunur, 
 ma¡nâsına. Ve sedefe şebîh […ara¡] َعَرٌق
bir şecer adıdır. Ve َسَناٌء [senâ™] ismidir 
ki ma¡rûf nebât-ı müshildir, َسَناٌء [senâ™]-i 
Mekkî meşhûrdur. Ve susam yaprağının 
suyuna denir ki sıkıntısıdır. Ve vesmeye 
şebîh bir nesnedir ki nisvân onunla da 
ihtidâb ederler. Ve َعْنَدٌم [¡andem] ya¡nî ba-
kam yaprağının sıkıntısına denir ki ma¡rûf 
kırmızı boyadır. Ve bir nev¡ kırmızı boya 
ismidir. Ve dökülmüş suya denir, َماٌء 
 ma¡nâsına. Ve hâlis [mâ™ ma§bûb] َمْصُبوٌب
ve ceyyîd ve a¡lâ bala ıtlâk olunur. Ve kı-
lıcın ucuna ve yalmanına denir; yukâlu: 
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[§a√âbet] §âd’ın fethiyle َصاِحٌب [§â√ib]in 
cem¡idir. Ve bundan gayrı fâ¡ilin cem¡i 
fa¡âlet olduğu yoktur diye mersûmdur. Ve 
 َرْكٌب ,in cem¡idir[â√ib§] َصاِحٌب [a√b§] َصْحٌب
[rekb] ve َراِكٌب [râkib] gibi. İntehâ.

َحاُب ِتصأ اأ ِ  Bir kimsenin [el-isti§√âb] اَإلأ
kendisine hem-dem ve musâhib olması-
nı istemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْصَحَبُه 
ْحَبِة  Ve bir kimseyi yâhûd bir أَْي َدَعاُه ِإَلى الصُّ
nesneyi kendisine hem-dem ve karîn edip 
ona mülâzemet eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْسَتْصَحَبُه أَْي الََزَمُه
ِحُج صأ ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mu§√ib] اَءأ
ninde) Serkeş ve muta¡assıb iken zelîl ve 
mutî¡ ve münkâd olan insân ve hayvâna 
ıtlâk olunur, ke-mâ se-yuzkeru. Ve şol 
sâlik ve reh-reve denir ki doğru yoluna 
gidip aslâ bir yerde tevakkuf ve ârâm ey-
lemeye. Ve yüzü yosun tutmuş suya de-
nir. Ve oğlu neşv ü nemâ bulup kendi gibi 
adam olan kişiye denir; yukâlu: ُهَو ُمْصِحٌب 
-Ve dâ™imâ kendi ken ِإَذا َكاَن َبَلَغ اْبنُُه َفَصاَر ِمْثَلُه
disiyle mecnûn gibi tekellüm eden kim-
seye denir. Bu ma¡nâda √â’nın fethiyle 
de câ™izdir; yukâlu: َرُجٌل ُمْصِحٌب َوُمْصَحٌب أَْي 
ُث َنْفَسُه -kelime [mu§√ib] ُمْصِحٌب Ve işbu يَُحّدِ
si ِإْصَحاٌب [i§√âb]dan ism-i fâ¡ildir. Her bi-
rinde ma¡nâ-yı masdarî tesbîk olunur.

َحُج صأ ُُ -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mu§√ab] اُءأ
ninde) Mecnûna denir. Ve şol göne ve 
tuluma denir ki üzerinde câ-be-câ tüy ve 
kıl ve yün bâkî kala; ve minhu yukâlu: ٌِقْرَبة 
-Gûyâ ki tüy bi’l-külliyye gideril ُمْصَحَبٌة
meyip ibkâ olunmakla ona َصاِحٌب [sâhib] 
kılınmıştır.

َصاِطُج ُُ -Hem-dem ve hem [el-mu§â√ib] اَءأ
sohbet olan kişiye denir. Ve serkeş ve 
muta¡assıb iken münkâd olan insân ve 

tedd olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَصْبَصَب 
اْلَحرُّ ِإَذا اْشَتدَّ
َصاُب بأ -vez [ab†âb†] َطْبَطاٌب) [e§-§ab§âb] اَءصَّ
ninde) Galîz ve şedîd olan şey™e denir. 
Ve bir nesnenin bakiyesine, ¡alâ-kavlin 
bir nesneden dökülen döküntüye denir. 
Ve kavî ve mücidd ü mikdâm olan deve-
ye denir ki sa¡y ve seyrinde aslâ fütûr ve 
rehâveti olmaya; yukâlu: أَْي َصْبَصاٌب   ِخْمٌس 
-â’nın kesriyle dör» [ims»] ِخْمٌس Ve َبْصَباٌص
düncü gün su içen deveye denir.

َصُج بأ -vez [πabπab] َغْبَغٌب) [e§-§ab§ab] اَءصَّ
ninde) ve

َباِأُج -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [e§-§ubâ§ib] اَءصُّ
ninde) Bunlar da künde ve galîz ve şedîd 
olan şey™e denir, tomruk gibi.

]ص ح ب[
َحاَبُة  (âd’ın fethi ve kesri§) [e§-§a√âbet] اَءصَّ
ve

َبُة حأ  Bir (âd’ın zammıyla§) [e§-§u√bet] اَءصُّ
kimse ile hüsn-i ülfet edip yâr ve hem-
dem olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َصِحَبُه 
َوُهْم َعاَشَرُه  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َوُصْحَبًة   َصَحاَبًة 
َوِصَحاٌب اِد  الصَّ ِبَضّمِ  َوُصْحَباٌن  َوأََصاِحيُب   أَْصَحاٌب 
ِباْلَكْسِر َوَصَحاَبٌة ِباْلَفْتِح َوِصَحاَبٌة ِباْلَكْسِر َوَصْحٌب ِباْلَفْتِح
Mü™ellif burada yine ifrât-ı îcâz eylemiştir. 
Ba§â™ir’de beyânına göre أَْصَحاٌب [a§√âb] 
 أَْفَراٌخ ve [»fer] َفْرٌخ ,ın cem¡idir[a√b§] َصْحٌب
[efrâ«] gibi. Ve أََصاِحيُب [a§â√ib] أَْصَحاٌب 
[a§√âb]ın cem¡idir. Ve ُصْحَباٌن [§u√bân] 
 ve [şâbb] َشابٌّ ,in cem¡idir[â√ib§] َصاِحٌب
اٌن  âd’ın§ [i√âb§] ِصَحاٌب gibi. Ve [şubbân] ُشبَّ
kesriyle yine َصاِحٌب [§â√ib]in cem¡idir, 
 َصَحاَبٌة gibi. Ve [¡ciyâ] ِجَياٌع ve [¡câ™i] َجاِئٌع
[§a√âbet] §âd’ın fethi ve kesriyle fi’l-asl 
masdarlardır, أَْصَحاٌب [a§√âb] ma¡nâsına 
isti¡mâl olunmuştur. Ve Nihâye’de َصَحاَبٌة 



ُج حأ 498اَءصَّ BÂBU’L-BÂ™

tekûlu: ُب ِمنَّا أَْي َيْسَتْحِيي ُهَو َيَتَصحَّ
اِطُج  Yâr ve hem-dem [e§-§â√ib] اَءصَّ
ma¡nâsınadır. Ve َحُروٌن [√arûn] nâm feres 
neslinden bir atın ismidir.

ُة َحِبيَّ صأ َُ  mîm’in ve) [el-Ma§√abiyyet] اَءأ
√â’nın fethiyle) ¢uşayr kabîlesi yurdunda 
bir su adıdır.

َحاُب صأ ُِ  [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mi§√âb] اَءأ
vezninde) Mutî¡ ve münkâd ma¡nâsınadır, 
tekûlu: ُهَو ِمْصَحاٌب َلَنا ِبَما نُِحبُّ أَْي ُمْنَقاٌد

]ص خ ب[
ُج بأ  âd’ın ve «â-yı§) [e§-§a«b] اَءصَّ
mu¡cemenin fethiyle) Pek haykırıp feryâd 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  َصِخَب الرَّ
اِبِع ِإَذا َصاَت َشِديًدا َصْخًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ
اُب بَّ اٌد) [e§-§a««âb] اَءصَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) ve

ِبُج  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [e§-§a«ib] اَءصَّ
ve

ُبوُب -veznin [abûr§] َصُبوٌر) [e§-§a«ûb] اَءصَّ
de) ve

َباُن بأ -vez [sekrân] َسْكَراُن) [e§-§a«bân] اَءصَّ
ninde) Pek haykırıp sayha ve feryâd eden 
kimseye denir. Ve َصْخَباٌن [§a«bân] lafzının 
cem¡i ُصْخَباٌن [§u«bân] gelir §âd’ın zam-
mıyla. Bunların mü™ennesi َصِخَبٌة [§a«ibet]
tir, (َفِرَحٌة [feri√at] vezninde ve اَبٌة  َصخَّ
[§a««âbet] ve ٌة ٌة ,tir[u«ubbet§] ُصُخبَّ  ُعُتلَّ
[¡utullet] vezninde ve َصُخوٌب [§a«ûb]dur, 
.vezninde [abûr§] َصُبوٌر

َبُة بأ ) [e§-§a«bet] اَءصَّ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ
Şol pınara denir ki yerden kaynayıp çı-
kar iken çağıl çağıl seslenir ola, çağılgan 
ta¡bîr olunur; yukâlu: ُمْصَطِفَقٌة أَْي  َصْخَبٌة   َعْيٌن 
اْلَجَيَشاِن َكَكِتٍف :ve yukâlu ِعْنَد  اْلِذّيِ  َصِخُب   َماٌء 
أَْمَواِجِه َتالَطُِم  ِعْنَد  َصْوٌت  َلُه  أَْي  اْلِذّيِ   َوُمْصَطِخَبُة 
Ve ٌّآِذي [â≠iyy] hemzenin meddi ve ≠âl-ı 

hayvâna denir; yukâlu: َرُجٌل ُمْصَحٌب َوُمَصاِحٌب 
ِليُل اْلُمْنَقاُد َبْعَد ُصُعوَبٍة أَِي الذَّ
ُج حأ  âd’ın fethi ve √â’nın§) [e§-§a√b] اَءصَّ
sükûnuyla) Mezbûhun derisini yüzmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصْحًبا اْلَمْذبُوَح   َصَحَب 
ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َسَلَخُه
َحاُب أأ ِ -hemzenin kesriy) [el-i§√âb] اَإلأ
le) Bir kimseyi bir nesneye sâhib kıl-
mak ma¡nâsınadır, tekûlu: أَْي ْيَء  الشَّ  أَْصَحْبُتُه 
َصاِحًبا َلُه   Ve hıfz ve nigâh eylemek َجَعْلُتُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُأَْصَحَب ُفالًَنا ِإَذا َحِفَظه Ve 
men¡ eylemek ma¡nâasınadır ki hemzesi 
selb için olur; yukâlu: أَْصَحَبُه أَْي َمَنَعُه Ve yâr 
ve hem-dem sâhibi olmak ma¡nâsınadır ki 
hemzesi sayrûret için olur; yukâlu: أَْصَحَب 
ُجُل ِإَذا َصاَر َذا َصاِحٍب الرَّ
ِطَحاُب أأ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i§†i√âb] اَإلأ
ninde) Hıfz eylemek ma¡nâsındır; yukâlu: 
َحِفَظُه أَْي  -Ve birbiriyle yâr ve hem ِإْصَطَحَبُه 
dem olmak ma¡nâsındır ki müşâreket için-
dir; yukâlu: ِإْصَطَحَب اْلَقْوُم ِإَذا َصِحَب َبْعُضُهْم َبْعًضا
ٌج  âd’ın fethi ve √â’nın§) [a√b~] َأحأ
sükûnuyla) Esâmîdendir: ~a√b b. Sa¡d bir 
kabîle pederidir ki kabîlesi kendi ismiyle 
müştehîrdir. Şu¡arâdan Eş¡a& e§-~a√bî o 
kabîle ricâlindendir.

جب  (âd’ın zammıyla§) [Benû ~u√b] َبنُو ُأحأ
İki batndır, biri Bâhile kabîlesinden ve 
dîgeri Kelb kabîlesinden münşa¡ibdir.

َباُن  (vezninde [selmân] َسْلَماُن) [a√bân~] َأحأ
Bir recül ismidir.

َحُج  vezninde [a§√ar] أَْصَحُر [el-a§√ab] اَألَأأ
ve mürâdifidir ki kırmızıya pek mâ™il olan 
aşkara denir ki çil ta¡bîr olunur; yukâlu: 
َفَرٌس أَْصَحُب أَْي أَْصَحُر
ُج ٌل) [et-te§a√√ub] اَءتََّصحُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Utanmak, istihyâ™ ma¡nâsınadır, 
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çok durdurmakla ekşitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْرَب ُجُل ِإَذا َعِمَل الصَّ  Ve habs-i َصَرَب الرَّ
bevl eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َصَرَب 
اْلَبْوَل َحَقَن  ِإَذا  ُجُل   Ve ma¡sûm semirmek الرَّ
için habs-i hads ettirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبّيِ ِلَيْسَمَن َصَرَب ُفالٌَن ِإَذا َعَقَد َبْطَن الصَّ
Şârih der ki A¡râb ¡âdetindendir ki nahîf 
ma¡sûmu kuvvetlenip semirmek için 
çok def¡-i tabî¡î ettirmeyip kâbiz nesne 
ile ba¡zen batnını ¡akd ve kabz ederler. 
İntehâ. Ve

ٌب َأ  [arabet§] َصَرَبٌة Yerin nebâtı [arb§] َأ
olmak ma¡nâsınadır ki ke-mâ se-yuzkeru; 
yukâlu: َصَرَبِت اْلَْرُض ِإَذا َصاَر َنْبُتُه َصَرَبًة
ُب َأ

 Zu¡afâ-yı (âd’ın kesriyle§) [e§-§irb] اَءّصِ
A¡râbdan bir mikdârca hakîr obaya denir.

ُب َأ  َصِريٌب (âd’ın zammıyla§) [e§-§urb] اَءصُّ
[§arîb] lafzının cem¡idir ki ekşi süte denir.

َبُة ََ  Biçilip yâhûd (fetehâtla) [e§-§arabet] اَءصَّ
kuruyup geçtikten sonra nev¡an tâzelenip 
yeniden neşv ü nemâ bulan nebâta denir. 
Ba¡zı nüshada: َما يَُتَخيَُّر ِمَن اْلُعْشِب ¡ibâretiyle 
ki «â-yı mu¡ceme ve yâ-yı tahtiyye iledir, 
vâki¡ olmakla galattır, sahîh olan ُر يَُتَجبَّ  َما 
olmaktır, cîm ve bâ-yı muvahhade ile; ve 
yukâlu: َصَرَبِت ْالَْرُض ke-mâ zukire. Ve

َبٌة ََ  Bir nev¡ nesnedir ki kedi [arabet§] َأ
başı kadar olup içinde pekmeze şebîh bir 
lezîz ve şîrîn nesne olmakla şeker kamı-
şı gibi sorup ekl ederler, A¡râb-ı bâdiye 
hulviyyâtındandır. Bunu bir gûne ağacın 
zamkıyla beyân ederler ki katı olup içinde 
olan lezzetli özünü sorup ve ekl ederler.

يَباُب َِ أأ ِ  [i¡şîşâb] ِإْعِشيَشاٌب) [el-i§rîbâb] اَإلأ
vezninde) Bir nesne mühre tahtası gibi 
düz ve tayıncak olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َّْيُء ِإْصِريَباًبا ِإَذا اْمَلَس ِإْصَرأَبَّ الشَّ

mu¡cemenin kesri ve yâ’nın teşdîdiyle dal-
gaya denir, mevc ve hurûş ma¡nâsınadır. 
Ve

َبٌة  Bir nev¡ boncuk ismidir ki [a«bet§] َأبأ
efsûn-kârân ve erbâb-ı nîrencât muhabbet 
ve ¡adâvet husûslarında isti¡mâl ederler.

 [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te§â«ub] اَءتََّصاُخُج
vezninde) Haykırışmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَصاَيُحوا أَْي  -Ve vuruş َتَصاَخُبوا 
mak ma¡nâsınadır ki ma¡nâ-yı lâzımıdır; 
yukâlu: َتَصاَخُبوا أَْي َتَضاَربُوا
ِطَباُب أأ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i§†i«âb] اَإلأ
ninde) Kuşların birden ötüp envâ¡-ı 
elhânla çığıltı eylemelerinden ¡ibârettir, 
tekûlu: َسِمْعُت اْصِطَخاَب الطَّْيِر َوُهَو اْخِتالَُط أَْصَواِتَها
َواِرِب اءشَّ  َكِتٌف) [a«ibu’ş-şevârib§] َأِبُج 
[ketif] vezninde) Şol eşeğe denir ki anırır-
ken âvâzını boğazında olan damarlarda ve 
mecrâlarda terdîd eder ola; yukâlu: ِحَماٌر 
ُد نَُهاَقُه ِفي َشَواِرِبِه َواِرِب ِإَذا َكاَن يَُرّدِ َصِخُب الشَّ

]ص ر ب[
ُب َأ  âd’nın fethi ve râ’nın§) [e§-§arb] اَءصَّ
sükûnuyla ve fethateynle lügattir) Tulum-
da çok durmakla pek ekşimiş süte denir, 
tekûlu: َبَن اْلَحِقيَن اْلَحاِمَض ْرَب أَِي اللَّ  Ve َسَقاَنا الصَّ
samg-ı ahmer ismidir ki murâd samgu’d-
dâmîşâ dedikleri acı ve kırmızı zamktır. 
Ba¡zılar mugaylân zamkıdır dediler. Bu-
rada ve ْبُغ -nüshalarını şârih tahti™e ey َوالّصِ
lemiştir. Ve

ٌب َأ  Hasbe’l-iktizâ tezevvüd için [arb§] َأ
ya¡nî zâd ve tûşe ittihâz eylemek için tulu-
ma vaz¡ olunan süte denir. Ve 

ٌب َأ  Masdar olur, kesmek [arb§] َأ
ma¡nâsına; yukâlu: ْيَء َصْرًبا ِمَن اْلَباِب  َصَرَب الشَّ
 ;Ve kesb eylemek ma¡nâsınadır الثَّاِني ِإَذا َقَطَعُه
yukâlu: ُجُل ِإَذا َكَسَب  Ve sütü tulumda َصَرَب الرَّ
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]ص ط ب[
طُبَُّة ُأأ  hemzenin ve †â’nın) [el-u§†ubbet] اَألأ
zammı ve bâ’nın teşdîdiyle) Keten taran-
tısına denir ki أُْسطَُبٌة [us†ubet] dahi derler, 
Türkîde tahrîfle ustupu ta¡bîr olunur.

َطَبُة صأ ُِ  (mîm’in kesriyle) [el-mi§†abet] اَءأ
Sedd ve seki ta¡bîr olunan nişîmîne denir; 
ba¡zı büyük kapı aralığında ve kahve-hâne 
gibi mahallerde olur; mîm’in fethiyle 
.ile ma¡rûftur [ma§†abat] َمْصَطَبٌة

]ص ع ب[
ُج عأ  âd’ın fethi ve ¡ayn’ın§) [e§-§a¡b] اَءصَّ
sükûnuyla) Güç ve çetin şey™e denir, 
 ma¡nâsına ki kolay ve âsân [asir¡] َعِسٌر
mukâbilidir. Ve bu, sıfat-ı müşebbehedir; 
yukâlu: أَْمٌر َصْعٌب أَْي َعِسٌر Ve 

ٌج  Serkeş ve ebiyyü’n-nefs insân [a¡b§] َأعأ
ve hayvâna ıtlâk olunur; zelûl ve râm 
mukâbilidir; yukâlu: ٌَّرُجٌل َوَفَرٌس َصْعٌب أَْي أَِبي 
Ve arslana ıtlâk olunur. Ve 

ٌج -Bir recül ismidir. Ve ümerâ [a¡b~] َأعأ
yı ¡Arabdan Mun≠ir b. Mâ™u’s-semâ™ laka-
bıdır. Ve İbn Ce&&âme e§-~a√âbî lakabı-
dır. Ve Yemen’de bir mevzi¡ adıdır.

ُبوُب عأ -vez [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [e§-§u¡bûb] اَءصُّ
ninde) Bu dahi güç ve düşvâr ma¡nâsınadır.

َعاُب ِتصأ اأ ِ  Güçlenip düşvâr [el-isti§¡âb] اَإلأ
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْصَعَب 
ِإَذا َصاَر َصْعًبا  Ve bir nesneyi güç bulup اْلَْمُر 
güçsünmek ma¡nâsına olmakla lâzım ve 
müte¡addî olur; yukâlu: ِإَذا ْيَء  الشَّ  ِإْسَتْصَعَب 
َوَجَدُه َصْعًبا
ُعوَبُة  Bir (âd’ın zammıyla§) [e§-§u¡ûbet] اَءصُّ
nesne güç ve düşvâr olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا اْلَخاِمِس  اْلَباِب  ِمَن  ُصُعوَبًة  اْلَْمُر   َصُعَب 
َصاَر َصْعًبا
َعاُب أأ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-i§¡âb] اَإلأ

يُج َِ -vez [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta§rîb] اَءتَّصأ
ninde) Zikr olunan zamkı ekl eyle-
mek ma¡nâsınadır. Ve ekşi süt içmek 
ma¡nâsınadır.

ُب ََ صأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi§rab] اَءأ
de) Şol tulum makûlesi kaba denir ki onda 
süt ekşitilir.

َبى َأ -veznin [sekrâ] َسْكَرى) [e§-§arbâ] اَءصَّ
de) ٌَبِحيَرة [ba√îret]e ıtlâk olunur ki َساِئَبٌة 
[sâ™ibet] gibi Câhiliyyet evzâ¡ından idi. Ve 
o şol nâka yâhûd koyundan ¡ibârettir ki on 
batn doğurdukta kulağını şakk edip âzâd 
ve tesyîb ederler idi. Ve helâk oldukta eti 
nisvân tâ™ifesine harâm olup hemân ricâl 
kısmı ekl ederler idi. Mü™ellif ”ب،ح،ر“ 
mâddesinde bir iki kavl-i muhtelif dahi 
zikr eylemiştir. O hayvânın sütü hemân 
mihmâna münhasır olmakla memelerinde 
müctemi¡ olup kaldığından َصْرَبى [§arbâ] 
ıtlâk olunmuştur.

اُب ََ  (hemzenin kesriyle) [el-i§râb] اَإِلأأ
Vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  أَْصَرَب الرَّ
ِإَلْيِه َماالً ِإَذا أَْعَطاُه
اُب ََ

 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [e§-§irâb] اَءّصِ
Şol ekine denir ki güz mevsiminde ekin 
dirilip kaldırıldıktan sonra zer¡ oluna.

ُب ََ  Birikmek (fethateynle) [e§-§arab] اَءصَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َصَرًبا  ْيُء  الشَّ  َصِرَب 
اِبِع ِإَذا اْجَتَمَع اْلَباِب الرَّ

]ص ر خ ب[
َخَبُة َأ  â-yı mu¡ceme ile») [e§-§ar«abet] اَءصَّ
 ¡vezninde) Hafîfü’t-tab [da√recet] َدْحَرَجٌة
ve sebük-meşreb olmak ma¡nâsınadır ki 
vakâr ve temkîn mukâbilidir. O meşrebde 
olan kimseye yelkovan ve şelfe ta¡bîr olu-
nur; yukâlu: ٌة َوَنَزٌق ِبِه َصْرَخَبٌة أَْي ِخفَّ
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َعاُب -veznin [kitâb] ِكَتاٌب) [e§-~i¡âb] اَءّصِ
de) Yemâme ile Ba√reyn arasında bir su 
adıdır.

َعاِب ُم اءّصِ  Beyne’l-¡Arab [yevmu’§-§i¡âb] َيوأ
bir yevm-i ma¡rûftur ki onda bir vak¡a-i 
¡azîme olmuştur.

]ص ع ر ب[
وُب َُ عأ -vez [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [e§-§u¡rûb] اَءصُّ
ninde) Başı küçük olan insân ve hayvâna 
denir.

]ص ع ن ب[
َنُج عأ  [ca¡fer] َجْعَفٌر nûn’la) [e§-§a¡neb] اَءصَّ
vezninde) ُصْعُروٌب [§u¡rûb] ma¡nâsınadır.

َنَبُة عأ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [e§-§a¡nebet] اَءصَّ
vezninde) Kap içre olan tiridin ortasını 
dertop yükseltip tepesini müdevver ey-
lemek ma¡nâsınadır ki gûyâ çocuk başı 
gibi olur; yukâlu: َصْعَنَب الثَِّريَدَة ِإَذا َجَمَع َوَسَطَها 
َرْأَسَها َر   Ve burtulup münkabız olmak َوَقوَّ
ma¡nâsınadır, bahîl kimsenin sâ™ilden 
münkabız olduğu gibi; yukâlu: ُجُل  َصْعَنَب الرَّ
ِإَذا اْنَقَبَض
َنَبى  (elif-i maksûre ile) [a¡nebâ~] َأعأ
Yemâme’de bir mevzi¡ adıdır.

]ص غ ب[
ََاُب  πayn-ı mu¡ceme ile) [e§-§uπâb] اَءصُّ
-vezninde) Kehle yumurtası [πurâb] ُغَراٌب
na denir ki sirke ta¡bîr olunur.

َبُة ََ صأ َُ  [mesπabet] َمْسَغَبٌة [el-ma§πabet] اَءأ
vezninde ve mürâdifidir ki açlık 
ma¡nâsınadır.

]ص ق ب[
ُج قأ  âd’ın fethi ve …âf’ın§) [e§-§a…b] اَءصَّ
sükûnuyla) Etine dolu ve sıkı gövdeli olup 
uzun olan insâna ve hayvâna ve sâ™ir nes-
neye denir, tavîl ve reyyân olan gusn gibi. 

nesne güç ve düşvâr olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا َصاَر َصْعًبا -Ve bir nes أَْصَعَب اْلَْمُر 
neyi müşkil bulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َصْعًبا َوَجَدُه  ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve bir davarı أَْصَعَب 
boşlayıp ihmâl eylemekle serkeş kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَرَكُه ِإَذا  اْلَجَمَل   أَْصَعَب 
َفَلْم َيْرَكْبُه َفأَْصَعَب أَْي َصاَر َصْعًبا
ِعيُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta§¡îb] اَءتَّصأ
de) Bir nesneyi güç ve düşvâr kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَعَلُه ِإَذا  َتْصِعيًبا  َبُه   َصعَّ
َصْعًبا
ُج ٌل) [et-te§a¡¡ub] اَءتََّصعُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) َتْصِعيٌب [ta§¡îb] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َبُه َبُه ِبَمْعَنى َصعَّ َتَصعَّ
َعُج صأ ُُ -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mu§¡ab] اَءأ
ninde) Aygıra ıtlâk olunur, َفْحٌل [fa√l] 
ma¡nâsına, rükûb ve isti¡mâlden mühmel 
olmak hasebiyle.

َعَباِن صأ ُُ -tesniye bünye) [el-Mu§¡abân] اَءأ
siyle) İki Mu§¡ab’dır. Birisi Mu§¡ab b. 
ez-Zubeyr ile oğlu ¡Îsâ’dır; ¡alâ-kavlin 
birâderi ¡Abdullâh b. ez-Zubeyr’dir, taglîb 
olunmuştur.

َبُة عأ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [e§-~a¡bet] اَءصَّ
Bint Cebel’dir ki ashâbdan Mu¡â≠ b. Cebel 
hazretlerinin hemşîresidir ki sahâbiyyedir. 
Ve ~a¡be bint Sehl kezâlik sahâbiyyedir. 
Ve 

َبُة  ve [a¡bet~] َأعأ

َبُة  Başka birer hatun [u¡aybet~] ُأَعيأ
ismleridir.

اِعُج  (vezninde [â√ib§] َصاِحٌب) [e§-§â¡ib] اَءصَّ
Şol yere denir ki çakıllık ve molozluk ol-
makla çetin olup lâkin zirâ¡ate kâbil ola.

ُة ِبيَّ عأ  âd’ın fethi ve§) [e§-~a¡biyyet] اَءصَّ
¡ayn’ın sükûnuyla) Benî »ufâf yurdunda 
bir su adıdır. 
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 ma¡nâsınadır ki [si…âb] ِسَقاٌب [i…âb§] ِأَقاٌب
zikr olundu.

َقَباِنيُّ يأ ) [e§-§ay…abâniyy] اَءصَّ  َصْيَدالَِنيٌّ
[§aydelâniyy] vezninde) ¡Attâra denir; 
yukâlu: ُهَو َصْيَقَباِنيٌّ أَْي َعطَّاٌر Zâhiren bu cem¡ 
manâsından me™hûzdur.

]ص ق ع ب[
َعُج قأ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [e§-§a…¡ab] اَءصَّ
de) Uzun nesneye denir, tavîl ma¡nâsına. 
Ve

َعٌج -Bir recül adıdır. Ve gıcır [a…¡ab~] َأقأ
dayıcı nesneye denir, azı dişi ve kapı gibi.

]ص ق ل ب[
َلٌج -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [a…leb~] َأقأ
de) َية  kazâsında bir belde [i…illiyet~] ِصِقّلِ
adıdır. Ve ~i…illiye sâd ve kâf ve lâm-ı 
müşeddedenin kesri ve yâ-yı tahtiyye-i 
muhaffefe ile, Çiçilya mu¡arrebidir ki 
Akdeniz’de İtalya hizâsında bir büyük 
adadır; niçe bilâdı müştemildir, Malta 
adası onun arkasında vâki¡dir.

الَُب قأ  Ekûl (âd’ın kesriyle§) [e§-§i…lâb] اَءّصِ
ve pür-hor insân ve hayvâna denir. Ve 
beyâz çehreli adama denir. Ve kızıl beniz-
li adama dahi denir. Ve saht ve şedîd olan 
başa denir; yukâlu: َرْأٌس ِصْقالٌَب أَْي َشِديٌد Ve 
şedîdü’l-ekl olan erkek deveye denir.

َقاِءَبُة  Bir (âd’ın fethiyle§) [e§-~a…âlibet] اَءصَّ
kavm-i mahsûs adıdır, diyârları Bulπar 
memleketi ile ¢os†an†iniyye beyninde 
bilâd-ı »azer ile hem-sınırlardır. Kütüb-i 
cogrâfiyyede ~a…âlibe, Leh ve Çeh ve 
Üngürüs bilâdıyla mübeyyendir ki hâlen 
Efla… ve Boπdan dahi o ülke dâhilindedir. 
Ve ba¡zı kütüb-i cogrâfiyyede Bulπar 
tâ™ifesi olmak üzere mübeyyen ve ¿efalya-
yı Yûnânî mu¡arrebi olduğu meşrûhtur.

Ve

ِة ََ اءنَّا ُج  -Nâkanın yav [a…bu’n-nâ…et§] َأقأ
rusuna denir ki köşek ta¡bîr olunur. Cem¡i 
 ُصْقَباٌن gelir §âd’ın kesriyle ve [i…âb§] ِصَقاٌب
[§u…bân] gelir §âd’ın zammıyla. Ve

ٌج  Hâneye ve çadıra vaz¡ ve [a…b§] َأقأ
nasb olunan direğe denir; ¡alâ-kavlin şol 
direğe denir ki hânenin ve büyük hayme 
ve sâyebânların vasatına vaz¡ ve nasb olu-
nup ve sâ™ir direklerden uzun ola. Cem¡i 
gelir. Ve [u…ûb§] ُصُقوٌب

ٌج -Masdar olur, yumrukla vur [a…b§] َأقأ
mak ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َصْقًبا   َصَقَبُه 
ِه َكّفِ ِبُجْمِع  َضَرَبُه  ِإَذا  ِل  -Ve bir nesneyi yük اْلَوَّ
seltmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلِبَناَء  َصَقَب 
َرَفَعُه ِإَذا   ;Ve biriktirmek ma¡nâsınadır َوَغْيَرُه 
yukâlu: َجَمَعُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve kuş ötmek َصَقَب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َت َصَقَب الطَّاِئُر ِإَذا َصوَّ
َقُج  Yakın (fethateynle) [e§-§a…ab] اَءصَّ
ve karîb ma¡nâsınadır; yukâlu: َصَقٌب  َمَكاٌن 
َقِريٌب  Ve masdar olur, yakın olmak أَْي 
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َصَقًبا  َداُرُه   َصِقَبْت 
اِبِع ِإَذا َقُرَبْت -Ve ba¡îd olmak ma¡nâsına ol الرَّ
makla zıdd olur; yukâlu: َصِقَب اْلَمَكاُن ِإَذا َبُعَد 
Fe-mine’l-ma¡na’l-evveli el-hadîsu: اَْلَجاُر“ 
ِمْنُه َوَيْقُرُب  َيِليِه  ِبَما  أَْي  ِبَصَقِبِه”   ُشْفَعٌة Murâd أََحقُّ 
[şuf¡at]tır ki câr-ı mülâsıka sâbittir.

َقاُب أأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i§…âb] اَإلأ
Karîb kılmak ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْصَقْبُتُه 
ْبُتُه َقرَّ  ;Ve karîb olmak ma¡nâsınadır أَْي 
yukâlu: أَْصَقَبْت َداُرُهْم ِإَذا َدَنْت Ve şikâr sayyâda 
pek yakın olup tüleğine geldikte أَْصَقَبَك 
ْيُد .ma¡nâsına َدَنا ِمْنَك َوأَْمَكَنَك َرْمُيُه ,derler الصَّ

َبُة ََ َصا ُُ ve [el-mu§â…abet] اَءأ

َقاُب  Bir (âd’ın kesriyle§) [e§-§i…âb] اَءّصِ
kimse ile yüzyüze olmak ma¡nâsınadır ki 
ma¡nâ-yı lâzımıdır; yukâlu: ُمَصاَقَبًة  َصاَقَبُهْم 
Ve َوِصَقاًبا ِإَذا َواَجَهُهْم
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 َصلََّب :ma¡nâsınadır; yukâlu [alâbet§] َصالََبٌة
َصُلَب ِبَمْعَنى  َتْصِليًبا  ْيُء   ,Ve müte¡addî olur الشَّ
bir nesneyi pek ve katı kılmak ma¡nâsına; 
tekûlu: ْبُتُه أي َجَعْلُتُه ُصْلًبا -Ve asmak ve ber َصلَّ
dâr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َصلََّب 
َمْصُلوًبا َجَعَلُه  ِإَذا   Şârih der ki bu ma¡nâ الّلِصَّ 
 ünü ağaca[ulb§] ُصْلٌب un[ma§lûb] َمْصُلوٌب
bend eylemek ma¡nâsından yâhûd ِإْستْخَراُج 
اْلَعْظِم ِمَن   .ma¡nâsından me™hûzdur َوَدٍك 
Ve Na§ârâ tâ™ifesi salîb ittihâz eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اتََّخُذوا ْهَباُن   َصلََّب الرُّ
 Ve َصِليًبا

ِليٌج  ¡Nisvâna mahsûs bir nev [ta§lîb] َتصأ
çar ismidir ki nakş-ı salîb ile menkûş olur. 
Fi’l-asl masdar olup ba¡dehu onda ism ol-
muştur. Ve 

ِليٌج  Tâze hurmâ kurumak [ta§lîb] َتصأ
ma¡nâsınadır ki ma¡nâ-yı melzûmudur; 
yukâlu: َطُب ِإَذا َيِبَس َصلََّب الرُّ
َلُج  Vech-i (fethateynle) [e§-§aleb] اَءصَّ
mezkûr üzere ُصْلٌب [§ulb] lafzında lügattir 
ki arkada olan omurga kemiklerine denir, 
Fârisîde püşt-mâze derler. Ve

-ve] َوَدٌك ,Çerviş yağına denir [aleb§] َأَلٌج
dek] ma¡nâsına.

اِءُج  Bu dahi (lâm’ın kesriyle) [e§-§âlib] اَءصَّ
arka kemiğine denir. Ve

 Titremesi olan humma [âlib§] َأاِءٌج
¡ârızasına denir ki sıtma ta¡bîr olunur; 
yukâlu: ٌِرْعَدة ِفيَها  الَِّتي  َوِهَي  َصاِلٌب  ى  ُحمًّ  أََخَذْتُه 
Şârih der ki izâfetle ve izâfetsiz ve bi-
re™sihi isti¡mâl olunur. Ve ümmehât-ı 
sâ™irede harâret-i zâ™idesi olan ile ki 
Fârisîde teb-i germ derler müfesserdir. 
Mü™ellif َناِفٌض [nâfi∂] ile mürâdif resm 
eylemiştir. 

Nihâyet-i ta¡bîrlerinden münfehim olan 

]ص ل ب[
لأُج اَءصُّ  [e§-§ulb] (§âd’ın zammı ve lâm’ın 
sükûnuyla) ve

لَُّج  (vezninde [sukker]ُسكٌَّر) [e§-§ulleb]اَءصُّ
ve

ِليُج  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [e§-§alîb] اَءصَّ
Katı ve saht ve şedîd olan nesneye denir. 
Ve

ٌج  âd’ın zammıyla ve fethiyle§) [ulb§] ُألأ
de lügattir) Yağrınıdan kuyruk sokumu-
na gelince kadar arka kemiğine denir ki 
omurga ta¡bîr olunur. Cem¡i أَْصُلٌب [a§lub] 
gelir, أَْفُلٌس [eflus] gibi ve أَْصالٌَب [a§lâb] 
gelir ve ِصَلَبٌة [§ilebet] gelir, ِعَنَبٌة [¡inebet] 
vezninde; yukâlu: َقَصَم ُصْلَبُه َوُهَو َعْظٌم ِمْن َلُدِن 
 Ve اْلَكاِهِل ِإَلى اْلَعْجِب

ٌج  Toprağı taş gibi, be-gâyet [ulb§] ُألأ
katı ve pek ve şedîd olan yere denir ki por 
ta¡bîr olunur. Cem¡i ٌِصَلَبة [§ilebet] gelir, ٌِعَنَبة 
[¡inebet] vezninde. Ve 

ٌج  Haseb ve kuvvet ma¡nâlarına [ulb§] ُألأ
isti¡mâl olunur; yukâlu: أَِي ْلِب  الصُّ َكِريُم   ُهَو 
ةٌ :ve yukâlu اْلَحَسِب ُقوَّ أَْي  ُصْلٌب  -Ve Rem َلُه 
lu ¡Âlic kurbünde اُن  nâm [ammân~] َصمَّ
arza bir mevzi¡ adıdır. Ve şâ¡irin işbu: 
اَنا” مَّ َوالصَّ ْلَبْيِن  الصُّ ِبِه   ¡mısrâ¡ında vâki “ُسْقَنا 
 lafzı yâ zatında müfred [ulbeyn§] ُصْلَبْيِن
olup zarûret-i vezn için tesniye bünyesiy-
le îrâd olundu, َراَمٌة lafzında َراَمَتْيِن dendiği 
gibi yâhûd murâd iki mevzi¡ olup sıfat-ı 
salâbet her birinde gâlib olduğundan her 
birine ُصْلٌب [§ulb] ıtlâk olunmuştur.

الََبُة -vez [kerâmet] َكَراَمٌة) [e§-§alâbet] اَءصَّ
ninde) Bir nesne pek ve saht ve şedîd 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء الشَّ  َصُلَب 
اِبِع ِإَذا َكاَن ُصْلًبا َوَصِلَب َصالََبًة ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس َوالرَّ
ِليُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta§lîb] اَءتَّصأ



ُج لأ 504اَءصَّ BÂBU’L-BÂ™

 [alem¡] َعَلٌم ,Sancağa denir [alîb§] َأِليٌج
ma¡nâsına. Ve ¢u†b-ı Şimâlî kurbünde 
Nesr-i ‰â™ir nâm ¡ukâb sûretinin halfinde 
vâki¡ dört kevkebe ıtlâk olunur. Cevherî, 
Nesr-i vâki¡ halfinde dediği vehmdir. Ve 

 Na§ârâ tâ™ifesinin haç ta¡bîr [alîb§] َأِليٌج
ettikleri nesneye denir ki Fârisîde çelîpâ 
denir. Zu¡mlarınca Hazret-i ¡Îsâ’nın 
hey™et-i maslûbesidir. Şârihin beyânına 
göre çelîpâ mu¡arrebidir. Ve deveye 
mahsûs bir gûne dâg ve damga ismidir.

ُج َليأ -veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [e§-~uleyb] اَءصُّ
de) Bir mevzi¡dir. Ve Kâ@ime kurbünde 
bir dağın ismidir.

 Bir (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [uleb§] ُأَلٌج
kuş adıdır.

َءُج وأ -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [e§-§avleb] اَءصَّ
de) ve

ِءيُج وأ  Şol (yâ™ ziyâdesiyle) [e§-§avlîb] اَءصَّ
tuhm-ı gılâle denir ki tarlaya ekildikten 
sonra üzerine nadas olunup toprak devril-
miş ola.

ِليِج -veznin [emîr] أَِميٌر) [u’§-~alîb±] ُذو اءصَّ
de) Taπlib kabîlesinden A«†al nâm şâ¡irin 
lakabıdır.

ُبوُب لأ  [u§fûr¡] ُعْصُفوٌر) [e§-§ulbûb] اَءصُّ
vezninde) Düdüğe ve nâya denir, ِمْزَماٌر 
[mizmâr] ma¡nâsına.

َُ َأِليَبا  Dimaş…-ı Şâm’da [Deyru ~alîbâ] َديأ
bir mahal adıdır. 

َُ َأُلوَبا  Mav§il kazâsında [Deyru ~alûbâ] َديأ
bir karyedir.

ُلوُب  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [e§-~alûb] اَءصَّ
Bir mevzi¡dir.

ُلُج  (vezninde [ten§uru] َتْنُصُر) [Ta§lub] َتصأ
Necd diyârında bir su adıdır.

-de harâret-i şedîd ve titreme[âlib§] َصاِلٌب
si azca olup َناِفٌض [nâfi∂]de titreme şedîd 
olmaktır. Ve mâddelerin dahi muktezâları 
böylece olmaktır. İntehâ.

ُج لأ  âd’ın fethi ve lâm’ın§) [e§-§alb] اَءصَّ
sükûnuyla) Asmak ve ber-dâr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َصْلًبا  الّلِصَّ   َصَلَب 
َمْصُلوًبا َجَعَلُه  ِإَذا  الثَّاِني   Ve mahmûmun اْلَباِب 
hummâsı şedîd ve dâ™imî olmak 
ma¡nasınadır; yukâlu: أَْي اُه  ُحمَّ َعَلْيِه   َصَلَبْت 
ْت  Ve eti kebâb ve biryân eylemekَداَمْت َواْشَتدَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصَلَب اللَّْحَم ِإَذا َشَواُهVe 
kemiklerin yağını çıkarmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَدَكَها اْسَتْخَرَج  ِإَذا  اْلِعَظاَم  -Ve yakَصَلَب 
mak, ihrâk ma¡nâsınadır; yukâlu: َصَلَب 
ِل ِإَذا أَْحَرَقُه ْيَء َصْلًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َوْالَوَّ -Ve koالشَّ
vaya salîb düzmek ma¡nâsınadır ki murâd 
kovanın ağızında olan salîbe şebîh iki 
ağaçtır; yukâlu: ْلَو ِإَذا َجَعَل َعَلْيَها َصِليَبْيِن َصَلَب الدَّ
ِطالَُب أأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i§†ilâb]اَإلأ
de) Bu dahi kemikleri tabh ile yağını çı-
karmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْصَطَلَب اْلِعَظاَم 
أَِي اْسَتْخَرَج َوَدَكَها
ِليُج  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [e§-§alîb] اَءصَّ
Pek ve şedîd şey™e denir ki zikr olundu. Ve 

 Çerviş yağına denir. Ve [alîb§] َأِليٌج
asılmış kimseye denir, َمْصُلوٌب [ma§lûb] 
ma¡nâsına. Cem¡i ُصُلٌب [§ulub] gelir, ُكُتٌب 
[kutub] vezninde. Fe-mine’l-ma¡na’l-
evveli el-hadîsu: أَْصَحاُب أََتاُه  َمكََّة  َقِدَم  ا   “َلمَّ
ُلِب” أَِي الَِّذيَن َيْجَمُعوَن اْلِعَظاَم َوَيْسَتْخِرُجوَن َوَدَكَها  الصُّ
ِبِه  Ya¡nî “Fahr-i ¡âlem sallallâhu َوَيْأَتِدُموَن 
¡aleyhi ve sellem hazretleri Mekke’ye 
teşrîflerinde hâk-i pây-i hümâyûnlarına 
ashâb-ı sulub geldiler.” Murâd şol tâ™ifedir 
ki kemikleri cem¡ edip su ile kaynattıktan 
sonra yağlarını çıkarıp onunla tagaddî 
ederler idi. Ve 
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ْت َعَلى ِجَهِتَها ِإَذا اْمَتدَّ

]ص ن ب[
َناُب -vez [kitâb] ِكَتاٌب nûn’la) [e§-§inâb] اَءّصِ
ninde) Arkası ve karnı uzun olan insân ve 
hayvâna denir. Ve bir nev¡ katık ismidir 
ki hardal ile kuru üzümden ittihâz olunur; 
bu beldede yine hardal diye ma¡rûftur, 
ramazânda satarlar munbar ile ekl olunur.

َناَبُة -veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [e§-§inâbet] اَءّصِ
de) Bu dahi karnı ve arkası uzun olan 
insân ve hayvâna denir.

َنُج صأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi§neb] اَءأ
de) Zikr olunan ِصَناٌب [§inâb] dedikleri ka-
tığı pek sevip ekline düşkün olan kimseye 
denir.

َناِبيُّ  yâ-yı müşeddede) [e§-§inâbiyy] اَءّصِ
ile) Yelesi ve kuyruğu siyâh olan doru ata 
denir, ُكَمْيٌت [kumeyt] gibi; ¡alâ-kavlin al 
olan ata denir; yukâlu: َفَرٌس ِصَناِبيٌّ أَِي اْلُكَمْيُت 
أَِو اْلَْشَقُر
ٌج  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [uneyb~] ُأَنيأ
Şeybân el-Hindî nâm kimsenin feresi 
adıdır.

]ص ن خ ب[
نأَباُب  â-yı mu¡ceme ile») [e§-§in«âb] اَءّصِ
 vezninde) İri ve dızman [sincâb] ِسْنَجاٌب
erkek deveye denir.

]ص ن ع ب[
َعَبُة نأ -vez [mel¡abet] َمْلَعَبٌة) [e§-§an¡abet] اَءصَّ
ninde) Dayanıklı sulb ve kavî olan nâkaya 
denir.

]ص و ب[
ُب وأ  (vezninde [evb] أَْوٌب) [e§-§avb] اَءصَّ
Dökülmek, ِإْنِصَباٌب [in§ibâb] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َّاْنَصب ِإَذا  َصْوًبا  َيُصوُب  اْلَمَطُر   Ve َصاَب 
 ma¡nâsınadır ki yağmurlu [abîb§] َصِبيٌب

الَُب أأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i§lâb] اَإلأ
Nâka, yavrusunu emzirirken gereği gibi 
sütünü idrâr için girilerek gerdanını yu-
karı uzatıp kudreti mertebe dik durmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقاَمْت ِإَذا  النَّاَقُة   أَْصَلَبِت 
َماِء ِلَتِدرَّ ِلَوَلِدَها َجْهَدَها ْت ُعنَُقَها َنْحَو السَّ َوَمدَّ
لَُّج  (vezninde [sukker] ُسكٌَّر) [e§-§ulleb] اَءصُّ
ve

ُة ِبيَّ لَّ ve [e§-§ullebiyyet] اَءصُّ

لَِّبيُّ  .Bileği taşına denir [e§-§ullebiyy] اَءصُّ
Ve 

 Bileği ile bilenip keskin [ullebiyy§] ُألَِّبيد
olan nesneye denir, temren ve sâ™ir namlu 
ve demir gibi.

َصّلُِج ُُ ٌث) [el-mu§allib] اَءأ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Kurumuş hurmâya denir.

]ص ل ق ب[
َقاُب لأ  Şol (âd’ın kesriyle§) [e§-§il…âb] اَءّصِ
kimseye denir ki dâ™imâ dişlerini birbiri-
ne sürer ola; yukâlu: َُّرُجٌل ِصْلَقاٌب ِإَذا َكاَن َيُسن 
َبْعَض أَْسَناِنِه ِبَبْعٍض

]ص ل هـ ب[
َبُج لأ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [e§-§alheb] اَءصَّ
de) Uzun adama denir. Ve büyük hâneye 
denir, beyt-i kebîr ma¡nâsına. Ve yavuz ve 
kavî ve şedîd deveye denir.

َبَبى لأ  Bu (elif-i maksûre ile) [e§-§alhebâ] اَءصَّ
dahi kavî ve şedîd deveye denir; yâ™ ilhâk 
içindir, mü™ennesinde ٌَصْلَهَباة [§alhebât] de-
nir hâ’yla.

َبُج َصلأ ُُ  [muda√rec] ُمَدْحَرٌج) [el-mu§alheb] اَءأ
vezninde) Bu dahi uzun ve bâlâ-bülend ki-
şiye denir.

َباُب ِلبأ أأ ِ  [i…şi¡râr] ِإْقِشْعَراٌر) [el-i§lihbâb] اَإلأ
vezninde) Bir nesne doğruluğuna uzayıp 
gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْصَلَهبَِّت اْلَْشَياُء 
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söz söylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أََصاَب 
َواِب ُجُل ِإَذا أََتى ِبالصَّ  murâd [avâb§] َصَواٌب Ve الرَّ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  أََصاَب الرَّ
َواَب  Lâkin Mi§bâ√’ta mutlak irâde ِإَذا أََراَد الصَّ
ile müfesserdir; yukâlu: ْيَء الشَّ ُجُل  الرَّ  أََصاَب 
أََراَدُه َواَب :Ve minhu kavluhum ِإَذا  الصَّ  أََصاَب 
اْلَجَواَب -Zâhiren mecâz olur. Ve bul َفأَْخَطأَ 
mak, ِوْجَداٌن [vicdân] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوَجَدُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve istîsâl eylemek أََصاَب 
ma¡nâsınadır ki bir nesneyi bi-tamâmihi 
ihlâk eylemekten ¡ibârettir; yukâlu: أََصاَبُه ِإَذا 
 Ve bir kimseyi bir âfet ve musîbetle اْجَتاَحُه
âzürde eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْهُر ِبنُُفوِسِهْم َوأَْمَواِلِهْم أَْي َفَجَعُهْم أََصاَب الدَّ
ُب ٌل) [et-te§avvub] اَءتََّصوُّ  [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
vezninde) Yüksek ve engebe ve yokuş 
mahalden aşağıya doğru inip gelmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء ِإَذا َجاَء ِمْن َب الشَّ  َتَصوَّ
َعٍل
َصاَبُة ُُ  (mîm’in zammıyla) [el-mu§âbet] اَءأ
 ma¡nâsınadır ki bir kimseyi [i§âbet] ِإَصاَبٌة
bir musîbet yâ bir derd ile tefcî¡ eylemek-
ten ¡ibârettir, masdar-ı mîmîdir. Ve ُمِصيَبٌة 
[mu§îbet] ma¡nâsınadır ki ِإَصاَبٌة [i§âbet] 
eden hâdise-i şedîdedir, mâtem gibi.

اَبُة  Bu (vezninde [πâbet] َغاَبٌة) [e§-§âbet] اَءصَّ
dahi ُمِصيَبٌة [mu§îbet] ma¡nâsınadır. Ve ¡akl 
u şu¡ûrda za¡f ve noksân olmak hâletine 
denir ki cünûna karîb olur; yukâlu: ِفي َعْقِلِه 
 Ve َصاَبٌة أَْي َضْعٌف َوَفْتَرةٌ

 .Bir nev¡ acı şecer adıdır [abet§] َأاَبٌة
Cem¡-i cinsi َصاٌب [§âb]dır hâ’sız. Cevherî 
bir acı şecerin ¡usâresidir dediği vehm-
dir, müfredât-ı tıbbiyye beyânlarına göre 
 sütleğen envâ¡ına şâmildir ve [sâb] َصاٌب
hâssaten ebû-cehl karpuzuna denir, َحْنَظٌل 
[√an@al] gibi ve karga düvleği dedikleriy-
le de müfesserdir.

buluta ve şiddetle dökülen yağmura de-
nir, tesmiye-bi’l-masdârdır; yukâlu: َسَقاُهْم 
َماِء َوَصْيُبَها  Ve doğruluk ve dürüstlük َصْوُب السَّ
ma¡nâsınadır ki hata™ mukâbilidir, savâb 
gibi; tekûlu: َوَصْوِبي َخَطاِئي  َوَعَليَّ   Ya¡nî َدْعِني 
“Beni boşla, hatâ ve savâb kendimindir, 
eseri bana mürettebdir.” Ve bir nesneye 
hakkı üzere doğruluğuna varıp erişmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِة ِميَّ الرَّ َنْحَو  ْهُم  السَّ  َصاَب 
َيُجْر َوَلْم  َقَصَدَها  ِإَذا   Ve havâdan yâhûd َصْوًبا 
bir yüksek mahalden aşağıya doğru akıp 
inmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء ِإَذا  َصاَب الشَّ
 Ve َجاَء ِمْن َعٍل

ٌب َقِبيَلٍة Bir recül adıdır ki [avb~] َأوأ  أَبُو 
[ebû kabîlet]tir. Ve sıvık nesneyi döküp 
akıtmak, irâka ma¡nâsınadır; yukâlu: َصاَب 
أََراَقُه أَْي  َوَنْحَوُه   Ve sehâb yağmur inzâl اْلَماَء 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َماُء  َصاَبِت السَّ
اْلَْرَض أَْي َجاَدْتَها ِباْلَمَطِر
نأِصَياُب ِ  [in§ibâb] ِإْنِصَباٌب [el-in§iyâb] اَإلأ
vezninde ve mürâdifidir ki dökülmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َِّإْنَصاَب اْلَماُء ِإَذا اْنَصب
يُّوُب -veznin [tennûr] َتنُّوٌر) [e§-§ayyûb] اَءصَّ
de) َصّيٌِب [§ayyib] ma¡nâsınadır ki yağmur-
lu beldede ve şiddetle dökülen yağmura 
denir.

واُب -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [e§-§avâb] اَءصَّ
de) Râst ve dürüst ma¡nâsına ismdir ki 
hata™ mukâbilidir, niteki ٌَّحق [√a……], َباِطٌل 
[bâ†il] mukâbilidir; yukâlu: َواَب الصَّ  أََصاَب 
َوُهَو ِضدُّ اْلَخَطِإ
َأاَبُة ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i§âbet] اَإلأ
Bir nesneye gereği gibi doğruluğuna va-
rıp erişmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أََصاَب 
َيُجْر َوَلْم  َقَصَدَها  ِإَذا  ِميََّة  الرَّ ْهُم   Ve bir nesneyi السَّ
aşağıya doğru indirmek ma¡nâsınadır ki 
 أََصاَبُه ِضدُّ :mukâbilidir; yukâlu [i§¡âd] ِإْصَعاٌد
 Ve bir savâb iş işlemek yâ bir savâb أَْصَعَدُه
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َوُب صأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi§veb] اَءأ
de) Kepçeye ve çömçeye denir ki ta¡âm 
kotarırlar, ِمْغَرَفٌة [miπrafet] ma¡nâsına.

وَبُة  Her (âd’ın zammıyla§) [e§-§ûbet] اَءصُّ
nesnenin yığınına ve kümesine denir; 
¡alâ-kavlin buğday yığınına mahsûstur; 
yukâlu: ُصوَبٌة ِمْنُه َوِهَي ُكلُّ ُمْجَتَمٍع أَْو ِمَن الطََّعاِم
َبٌة  İki (vezninde [tevbet] َتْوَبٌة) [avbet~] َأوأ
feres ismidir: Biri ◊ayyân b. Murre’nin ve 
birisi ¡Abbâs b. Mirdâs’ın idi.

]ص هـ ب[
َبُج  Bedenin (fethateynle) [e§-§aheb] اَءصَّ
ve başın kılları kızıl yâhûd aşkar ya¡nî 
al olmak ki şarâb renginde olur, kumral 
ta¡bîr olunur.

َبُة بأ  âd’ın zammı ve hâ’nın§) [e§-§uhbet] اَءصُّ
sükûnuyla) ve

ُبوَبُة  (âd’ın zammıyla§) [e§-§uhûbet] اَءصُّ
 َصِهَب :ma¡nâsınadır; yukâlu [aheb§] َصَهٌب
اِبِع َوِهَي ُحْمَرةٌ  َشْعُرُه َصَهًبا َوُصْهَبًة َوُصُهوَبًة ِمَن اْلَباِب الرَّ
ِفي َشْعِرِه ُصْهَبٌة :ve yukâlu أَْو ُشْقَرةٌ ِفيِه
َبُج َأأ -veznin [eşheb] أَْشَهُب) [el-a§heb] اَألأ
de) Vasf-ı merkûm üzere olan kişiye denir. 
Ve pek beyâz olmayan deveye denir, ya¡nî 
tüyleri kırmızıya mâ™il kumral ola. Ve ars-
lana ıtlâk olunur. Ve Ba√reyn türâbında 
bir çeşme adıdır. ±u’r-Rumme nâm şâ¡ir 
şi¡rinde cem¡i أَْصَهِبيَّاٌت [a§habiyyât] olarak 
getirdi ki murâd işbu beytidir: ِمْن  “َدَعاُهنَّ 
َواِئُح” َثْأٍج َفأَْزَمْعَن ِوْرَدُه || أَِو ْالَْصَهِبيَّاِت اْلُعُيوُن السَّ
َبُج  ,Soğuk güne ıtlâk olunur [a§heb] أَأأ
 َيْوٌم أَْصَهُب أَْي َباِرٌد :gibi; yukâlu [eşheb] أَْشَهُب
Ve şol kıllara ve tüylere denir ki beyâzına 
kırmızılık karışmış ola, murâd uçları kır-
mızı ve cevfleri ak ola.

َباِبيُّ ) [e§-§uhâbiyy] اَءصُّ  [πurâbiyy] ُغَراِبيٌّ
vezninde) Bu dahi pek beyâz olmayan 

َوَبُة صأ َُ  mîm’in fethi ve) [el-ma§vebet] اَءأ
§âd’ın sükûnuyla) Bu dahi ُمِصيَبٌة [mu§îbet] 
ma¡nâsınadır.

ُيوُب  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [e§-§ayûb] اَءصَّ
ve

ِويُج -veznin [emîr] أَِميٌر) [e§-§avîb] اَءصَّ
de) َصاِئٌب [§â™ib] ma¡nâsınadır ki ُمْخِطٌئ 
[mu«†i™] mukâbilidir; yukâlu: َصُيوٌب  َسْهٌم 
َصاِئٌب أَْي   Lâkin bunlar mübâlagayı َوَصِويٌب 
mutazammınlardır. 

Şârih der ki İbn Cinnî dedi ki fâ™ ve lâm’ı 
sahîh ve ¡ayn’ı vâv olan fa¡îl vezni üç 
kelimeye münhasırdır ki َطِويٌل [†avîl] ve 
-kelimeleri [avîb§] َصِويٌب ve [avîm…] َقِويٌم
dir. Ammâ َعِويٌص [¡avî§] kelimesi sıfat-ı 
gâlibedir, ism mecrâsına câri olmuştur. 
İntehâ.

اَبُة وَّ  âd’ın zammı ve§) [e§-§uvvâbet] اَءصُّ
vâv’ın teşdîdiyle) Hâlis ve samîm ve 
güzîde ma¡nâsınadır, niteki yâ™iyye olan 
 dahi [uyyâb§] ُصيَّاٌب ve [uyyâbet§] ُصيَّاَبٌة
bu ma¡nâyadırlar; yukâlu: اَبِة اْلَقْوِم  ُهَو ِفي ُصوَّ
َوُصيَّاَبِتِهْم َوُصيَّاِبِهْم أَْي ِفي لَُباِبِهْم َوَصِميِمِهْم
ِتَصاَبُة اأ ِ ve [el-isti§âbet] اَإلأ

َواُب ِتصأ اأ ِ  Aslı üzere [el-isti§vâb] اَإلأ
bir nesneyi savâb ve ma¡kûl görmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َواْسَتْصَوَبُه َرْأَيُه   ِإْسَتَصاَب 
أَْي َرآُه َصَواًبا
ِويُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta§vîb] اَءتَّصأ
de) Bir kimseye savâb söyledin yâhûd 
savâb işledin diye savâba nisbet eylemek 
ma¡nâsınadır ki ٌَتْخِطَئة [ta«†i™et] mukâbilidir; 
yukâlu: َب ُفالًَنا ِإَذا َقاَل َلُه أََصْبَت -Ve başı aşa َصوَّ
ğı eğmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َب َرْأَسُه  َصوَّ
َخَفَضُه ُكوِع Fukahânın ِإَذا  الرُّ ِفي  ْأِس  الرَّ  َتْصِويُب 

 dedikleri bundandır ki rükû¡da başı َمْنِهيٌّ
pek eğmek menhîdir.
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َبُج يأ -vez [ay…al§] َصْيَقٌل) [e§-§ayheb] اَءصَّ
ninde) Harâretin şiddetine denir. Şârih 
der ki bunu İbn A¡râbî nakl eyledi. Sâ™ir 
lügaviyyûn vasf olarak ya¡nî harr-ı şedîd 
ile tefsîr eylediler. Ve 

َبٌج  Pek ıssı ve hârr olan güne [ayheb§] َأيأ
denir; yukâlu: ٌَّيْوٌم َصْيَهٌب أَْي َحار Ve uzun ki-
şiye denir. Ve be-gâyet pek ve salâbetli 
olan yalçın kayaya denir. Ve şiddet-
li ve salâbetli pek yere denir. Ve düz ve 
hemvâr yere denir. Ve taşlık yere denir. 
Ve şol yere denir ki oraya harâret-i şemsin 
bir derecede isâbet ve te™sîri ola ki çiğ et 
vaz¡ olunsa kavrulup biryân ola, öylesi yer 
beriyyede olur; yukâlu: َكاَن ِإَذا   َمْوِضٌع َصْيَهٌب 
ْمُس َحتَّى َيْنَشِوَي اللَّْحُم َعَلْيِه َتْحَمى َعَلْيِه الشَّ
 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [uhâb~] ُأَباٌب
Bir mevzi¡; ¡alâ-kavlin bir buğur ismidir 
ki ٌَّجَمٌل ُصَهاِبي [cemel §uhâbiyy] ona nisbet 
olunur.

ُج َصبَّ ُُ  ُمَعظٌَّم) [el-mu§ahheb] اَءأ
[mu¡a@@am] vezninde) َواِء الّشِ  َصِفيُف 
[§afîfu’ş-şivâ™] ma¡nâsınadır ki pastırma 
gibi güneşte ıssı taş üzere pişmiş kebâb 
ve biryâna denir. Ve vahş-i muhtelit 
ma¡nâsınadır. Esâs’ta ُمَصهٌَّب [mu§ahheb] 
ْحِم ِبالشَّ اْلُمْخَتِلُط   ile müfesser olmakla اَللَّْحُم 
zâhiren burada tugyân-ı kalem-i nüssâhla 
teşvîş ve sakta olmak melhûz-ı gâlibdir, 
zîrâ vahş-i muhtelit ba¡îd ve vahşîdir.

َباُب أأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i§hâb] اَإلأ
Aygırın yâ buğurun أَْصَهُب اللَّْوِن [a§hebu’l-
levn] olarak dölü doğmak ma¡nâsınadır, 
hemzesi sayrûret içindir; yukâlu: أَْصَهَب 
ْهُب اْلَفْحُل ِإَذا ُوِلَد َلُه الصُّ

َأاِهجأ ِبجأ   İkisi de fi¡l-i [a§hib §âhib] أَأأ
emr bünyesiyle meczûmlardır. ¡Arablar 
bununla dişi koyunu sağmağa çağırırlar, 

ya¡nî tüyleri kızıla mâ™il olan kumral de-
veye denir. Ve şol vâfir ve firâvân olan 
şey™e denir ki aslâ noksân bulmaya. Ve 
dîvânî olmayan ya¡nî taraf-ı mîrîden ci-
het ve vazîfe makûlesi vâridâtı olmamak-
la defter-i dîvânda nâmı olmadığından 
¡ulûfe-hâr olmayan kişiyedenir ki َنْحُن َقَسْمَنا 
matbahından ta¡ayyüş eder ola; yukâlu: 
َلُه ِديَواَن  الَ  أَْي  ُصَهاِبيٌّ   Ve henüz zekâtı َرُجٌل 
alınmamış deve sürüsüne denir. Ve 

 Saht ve şedîd olan şey™e [uhâbiyy§] ُأَباِبيد
denir; yukâlu: َكاْلَمْوِت َشِديٌد  أَْي  ُصَهاِبيٌّ   َمْوٌت 
ْالَْحَمِر
َباِل اءّسِ ُج  -âd’ın zam~ [uhbu’s-sibâl§] ُأبأ
mı ve hâ’nın sükûnuyla ki أَْصَهُب [a§heb]
in cem¡idir, ve ِسَباٌل [sibâl] َسَبَلٌة [sebelet]
in cem¡idir ki bıyığa denir. Pes ُصْهُب 
َباِل -kumral ve kızıl bı [uhbu’s-sibâl§] الّسِ
yıklı demektir. ¡Arablar bu ta¡bîri a¡dâya 
ıtlâk ederler, her ne denli bıyıkları أَْصَهُب 
[a§heb] olmaz ise de; yekûlûne: ُصْهُب 
َباِل ُسوُد ْالَْكَباِد :ke-mâ yekûlûneالّسِ
Şârih der ki selefte ¡Arab tâ™ifesinin 
¡adâvetleri ekserî Rûm tâ™ifesiyle olup ve 
Rûmîlerin ُصُهوَبٌة [§uhûbet]i gâlib olmakla 
َباِل  onlara ıtlâk olunur iken giderek ُصْهُب الّسِ
mutlakan a¡dâya ıtlâk olunmuştur.

َباُء بأ -vez [™amrâ√] َحْمَراُء) [™e§-§ahbâ] اَءصَّ
ninde) Bâdeye ıtlâk olunur, َخْمٌر [«amr] 
ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin şırası beyâz üzüm-
den sıkılan bâdeye mahsûstur, levninin 
-i bâ¡is-i tesmiyedir. Fi’l[uhûbet§] ُصُهوَبٌة
asl sıfat olmakla sonradan ¡alem gibi onda 
ism olmuştur, elif-lâm’sız dahi zikr olu-
nur; yukâlu: أَِو اْلَخْمَر  أَِي  َوَصْهَباَء  ْهَباَء  الصَّ  َشِربُوا 
 Ve اْلَمْعُصوَرَة ِمْن ِعَنٍب أَْبَيَض

َباُء -ayber kurbünde bir mev« [™ahbâ~] َأبأ
zi¡ adıdır.
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FASLU’∞-∞ÂDİ’L-MU¡CEME 
اِد اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الضَّ

]ض أ ب[
ئأُج -âd’ın kesri ve hemze∂) [e∂-∂i™b] اَءّضِ
nin sükûnuyla) Deryâ cânverlerinden bir 
cânver adıdır; ¡alâ-kavlin inci dânesine 
denir.

َباُن َأ -veznin [u¡bân&] ثُْعَباٌن) [e∂-∂u™bân] اَءضُّ
de) Semiz ve yavuz ve kavî ve şedîd olan 
erkek deveye denir.

أَُب يأ -vez [ay…al§] َصْيَقٌل) [e∂-∂ay™eb] اَءضَّ
ninde) Sa¡b ve hatar-nâk olan umûra bî-
muhâbâ ve bî-bâk ü pervâ girişip ikdâm 
ve iktihâm eden kişiye denir. ¡Alâ-kavlin 
bu, َضْيأٌَز [∂ay™ez] kelimesinden ki zâ-yı 
mu¡ceme iledir, musahhaftır. Ve mü™ellif 
kelime-i mezbûreyi mâddesinde îrâd 
eylememiştir.

]ض ب ب[
جُّ  âd’ın fethi ve bâ’nın∂) [e∂-∂abb] اَءضَّ

teşdîdiyle) Haşerâttan keler dedikleri 
cânvere denir. Cem¡i ٌّأَُضب [e∂ubb] ge-
lir, ٌّأَُكف [ekuff] gibi ve ِضَباٌب [∂ibâb] gelir 
∂âd’ın kesriyle ve اٌن اٌن ,gelir [ubbân∂] ُضبَّ  ُشبَّ
[şubbân] vezninde ve ٌة -ge [me∂abbet] َمَضبَّ
lir fetehâtla ve teşdîd-i bâ’yla, َشْيٌخ [şey«] 
veَمْشَيَخٌة [meşye«at] gibi; mü™ennesi ٌة  َضبَّ
[∂abbet]tir hâ’yla. Ve 

ٌة  ,Masdar olur, yapça akmak [abbet∂] َضبَّ
seyelân ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin kanın ve 
ağızdan salyarın ve tükürüğün akmasına 
mahsûstur; yukâlu: ا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني  َضبَّ َفُمُه َضبًّ
يُق ِمْن ِفيِه ُم أَِو الّرِ  Ve ِإَذا َساَل الدَّ

 Bir maraz ismidir ki deve [abb∂] َضجد
kısmının dirseğine ¡ârız olur. Ve başka 
bir verem ismidir ki devenin göğüsünde 

asvât kabîlindendir.

َبِج اأألَأأ ُن   Ba§ra ile [Aynu’l-A§heb¡] َعيأ
Ba√reyn arasında bir pınar adıdır.

]ص ي ب[
يَّاُب -veznin [zunnâr] ُزنَّاٌر) [e§-§uyyâb] اَءصُّ
de) ve

يَّاَبُة  hâ’yla ve yâ’nın) [e§-§uyyâbet] اَءصُّ
tahfîfleriyle câ™izdir) Hâlis ve samîm ve 
asl ve güzîde ma¡nâsınadır, niteki اٌب  ُصوَّ
[§uvvâb] dahi bu ma¡nâyadır; yukâlu: ُهَو 
َوأَْصِلِهْم َخاِلِصِهْم  ِمْن  أَْي  َوُصيَّاَبِتِه  اْلَقْوِم  ُصيَّاِب   ِمْن 
 Ve َوِخَياِرِهْم

 Kavmi beyninde seyyid [uyyâbet§] ُأيَّاَبٌة
ve zî-şân ve ¡azîmü’l-kadr olana denir; 
yukâlu: ُدُهْم ُهَو ُصيَّاَبُة َقْوِمِه أَْي َسّيِ
ُج يأ  (vezninde [ayb¡] َعْيٌب) [e§-§ayb] اَءصَّ
-lafzında lügattir ki bir nes [avb§] َصْوٌب
neye doğru varıp erişmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َصاَب َيِصيُب َصْيًبا أَْي أََصاَب
ُيوُب -vez [πayûr] َغُيوٌر) [e§-§ayûb] اَءصَّ
ninde) َصاِئٌب [§â™ib] ma¡nâsınadır, niteki 
vâviyyede zikr olundu; yukâlu: َسْهٌم َصُيوٌب 
-ku] ُكُتٌب ,gelir [uyub§] ُصُيٌب Cem¡i أَْي َصاِئٌب
tub] vezninde.
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ّبِ ٌة َوَضِبَبٌة أَْي َكِثيَرُة الضَّ أَْرٌض َمَضبَّ
َباَبُة  Bir [kerâmet] َكَراَمٌة) [e∂-∂abâbet] اَءضَّ
yerin keleri çok olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َضَباَبًة  َوَضُبَبْت  اْلَْرُض   َضِبَبِت 
ًة اِبِع َواْلَخاِمِس ِإَذا َصاَرْت َمَضبَّ الرَّ
َباُب ضأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i∂bâb] اَإلأ
 أََضبَِّت :ma¡nâsınadır; yukâlu [abâbet∂] َضَباَبٌة
َضبَّْت ِبَمْعَنى  -Ve tınmayıp sükût eyle اْلَْرُض 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  أََضبَّ 
 Ve bir şey™ üzere avrılıp tamâmını َسَكَت
kaballayıp almak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْحَتَوى ِإَذا  ْيِء  الشَّ َعَلى   Ve haykırmak أََضبَّ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصاَح ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أََضبَّ 
Ve tekellüm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَكلََّم ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve baskına أََضبَّ 
gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَقْوُم  أََضبَّ 
اْسَتَغاُروا  ;Ve gizlemek ma¡nâsınadır ِإَذا 
yukâlu: أَْخَفاُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ -Ve deve sürü أََضبَّ 
sü perâkendece gelmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ٌق َتَفرُّ َوِفيِه  أَْقَبَل  ِإَذا  النََّعُم  -Ve be أََضبَّ 
dende kıllar çok olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكثَُر ِإَذا  ْعُر  الشَّ  Kezâlik yerin أََضبَّ 
nebâtı kesîr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َنَباتَُها َكثَُر  ِإَذا  اْلَْرُض   Ve bir kimseye أََضبَِّت 
müfârakat eylememek vechiyle mülâzım 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُفالًَنا   أََضبَّ 
يَُفاِرْقُه َفَلْم  -Ve bir nesneyi elde pek tu َلِزَمُه 
tup salıvermemek, imsâk ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيِء ِإَذا أَْمَسَكُه  Ve matlûba أََضبَّ َعَلى الشَّ
zafer-yâb olmağa karîb ve müşrif olmak 
ma¡nâsınadır ki hemân zafer-yâb olmak 
üzere olmaktan ¡ibârettir; yukâlu: أََضبَّ َعَلى 
ِبِه َيْظَفَر  أَْن  أَْشَرَف  ِإَذا   Ve kırbanın ve اْلَمْطُلوِب 
tulumun dikiş yerlerinden su tereşşüh edip 
akmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َقاُء ِإَذا  أََضبَّ الّسِ
 Ve gün ve havâ pusluk ُهِريَق َماُؤُه ِمْن ُخْرَزٍة ِفيِه
ve dumanlık olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve bir nesneyi aslâ أََضبَّ اْلَيْوُم ِإَذا َصاَر َذا َضَباٍب

tahaddüs eder. Ve yine dîger bir verem 
adıdır ki devenin tabanında zuhûr eder. 
Ve ٌَّضب [∂abb] bu ma¡nâlarda masdar olur; 
yukâlu: َصاَر ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  ا  َضبًّ اْلَبِعيُر   َضبَّ 

 ke-mâ se-yuzkeru. Ve أََضبَّ

 Avuçla memeyi kavrayıp [abb∂] َضجد
sağmak; ¡alâ-kavlin baş parmağı meme-
nin emziğine koyup sâ™ir parmakları ona 
doğru sıvayıp getirmek vechiyle sağ-
mak yâhûd memenin iki emziklerini bir-
den tutup avuca almak vechiyle sağmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ا ِمَن اْلَباِب  َضبَّ َناَقَتُه َضبًّ
َها أَْو أَْن َتْجَعَل ِإْبَهاَمَك َعَلى  الثَّاِني ِإَذا َحَلَبَها ِباْلَكّفِ ُكّلِ
 اْلِخْلِف َفَتُردَّ أََصاِبَعَك َعَلى ْاِلْبَهاِم أَْو ُهَو َجْمُع اْلِخْلَفْيِن
 Ve tınmayıp sükût eylemek ِفي اْلَكّفِ ِلْلَحْلِب
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َسَكَت  Ve َضبَّ الرَّ
bir nesne üzere avrılıp mecmû¡unu kendi-
sine çevirip almak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيِء ِإَذا اْحَتَوى  Ve َضبَّ َعَلى الشَّ

 Bir dağ adıdır ki Mescid-i [abb∞] َضجد
»ayf onun dibinde vâki¡dir. Ve bir recül 
adıdır. Ve 

 Gayz ve kîne ve ¡adâvet [abb∂] َضجد
ma¡nâsınadır. Bunda ∂âd’ın kesriyle de 
lügattir. Ve dudağa mahsûs bir ¡illet adı-
dır ki şişip çatlamakla dâ™imâ ondan kan 
seyelân eder. Ve bu ma¡nâda masdar olur, 
ا :gibi; yukâlu [ubûb∂] ُضُبوٌب َضبًّ َشَفُتُه   َضبَّْت 
بُّ  Ve َوُضُبوًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا أََصاَبَها الضَّ

 Bir yere yapışmak [abb∂] َضجد
ma¡nâsınadır. Kelere ٌَّضب [∂abb] ıtlâkı bu 
ma¡nâdan me™hûz olduğu ba¡zı ümmehâtta 
mersûmdur; yukâlu: َلِصَق ِإَذا  ا  َضبًّ ْيُء  الشَّ  َضبَّ 
ِبْالَْرِض
ُة َضبَّ َُ  mîm’in ve ∂âd’ın ve) [el-me∂abbet] اَءأ
bâ-yı müşeddedenin fethiyle) ve

ِبَبُة -veznin [feri√at] َفِرَحٌة) [e∂-∂abibet] اَءضَّ
de) Keleri çok olan yere denir; yukâlu: 
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Nüshalarda يَُضبَُّب ِبَها ¡unvânında vâki¡ olup 
asl nüshada يَُضبَُّب ِبَها اْلَباُب olmakla اَْلَباُب ke-
limesi sakta-i kalem-i nüssâh olmuştur. 
Ve 

ُة  .Tihâme’de bir karye adıdır [abbet∞] َضبَّ
Ve A√beş b. ¢ala¡ el-¡Anberî nâm kimse-
nin nâkası ismidir. Ve 

ُة  Esâmîdendir: ∞âbbe b. Udd [abbet∞] َضبَّ
Temîm b. Murre’nin ¡amucasıdır.

َباُب -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [e∂-∂abâb] اَءضَّ
de) Şol rutûbetli pusa ve dumana denir ki 
zemîne kadar havâyı ihâta ve istî¡âb eder; 
ekserî güz mevsiminde sabâh vaktinde 
tekevvün eder; ¡alâ-kavlin onun hakîkati 
duhân gibi ince sehâbdır; yukâlu: أََحاَط 
َرِقيٌق َسَحاٌب  ُهَو  أَْو  َكاْلَغْيِم  َنًدى  أَْي  َضَباٌب   ْالَْرَض 
َخاِن َكالدُّ
ِبيَبُة -vez [abîbet√] َحِبيَبٌة) [e∂-∂abîbet] اَءضَّ
ninde) Bir nev¡ çocuk helvâsıdır ki yağla 
pekmez ve ba¡zı reçel makûlesiyle tertîb 
edip bir kaba korlar ve istedikçe çocuğa 
yedirirler.

ُبوُب -veznin [abûr§] َصُبوٌر) [e∂-∂abûb] اَءضَّ
de) Şol davara denir ki seğirtirken tebev-
vül eder ola, sidik atan ta¡bîr olunur; at 
kısmında pek ¡aybdır. Ve şol koyuna denir 
ki memesinin deliği darca ola. Ve 

 Cumâne el-◊âri&î nâm [abûb∞] َضُبوٌب
kimsenin feresi ismidir.

ٌج -veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [ubeyb∞] ُضَبيأ
de) İki feres adıdır: Biri ◊assân b. ◊an@
ala’nın ve dîgeri ◊a∂ramî b. ¡Âmir’indir. 
Ve bir su ve bir dere adıdır.

ِضُج بأ
 (âd’ların kesriyle∂) [e∂-∂ib∂ib] اَءّضِ

Semiz insân ve hayvâna denir. Ve fahhâş 
ve cerî™ ve küstâh ve zebân-dırâz kimseye 
denir.

tınmayıp kalbinde izmâr edip açmazda 
komak ma¡nâsınadır; bu sûrette zıdd olur 
zîrâ tekellüm ma¡nâsına da gelmiştir. Ve 
bunu mü™ellif tekrâr eylemiştir; yukâlu: 
 Ve bir gürûh أََضبَّ َعَلى َما ِفي َنْفِسِه ِإَذا َسَكَت َعَلْيِه
ve cemâ¡at bir maslahat zımnında cümle-
ten hareket ve kıyâm edip ona müteveccih 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَقْوُم   أََضبَّ 
َنَهُضوا ِفي اْلَْمِر َجِميًعا
َضّبُِج ُُ ٌث) [el-mu∂abbib] اَءأ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) ٍَضّب  olan [ârişu ∂abb√] َحاِرُش 
ya¡nî keler sayyâdına denir ki keler sayd 
edecek oldukta ibtidâ kelerin yuvasına 
su döker yâhûd taşradan deliğin ağızında 
ellerini oynatır, içeriden keler onu yılan 
zann eylemekle vurmak için kuyruğunu 
taşra çıkardıkta hemân kuyruğundan tutup 
ihrâc eder.

ََضجُّ -Zikr olu (fethateynle) [el-e∂abb] اَألأ
nan ٌَّضب [∂abb] nâm ¡illete uğramış erkek 
deveye denir; mü™ennesi اُء  ;dır[™abbâ∂] َضبَّ
yukâlu: َبِب َنُة الضَّ اُء أَْي َبّيِ َجَمٌل أََضبُّ َوَناَقٌة َضبَّ
ِبيج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta∂bîb] اَءتَّضأ
de) Bir nesne üzere avrılıp mecmû¡unu 
ihtivâ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َعَلْيِه ِإَذا اْحَتَوى  َتْضِبيًبا  ْيِء  -Ve çocu َضبََّب َعَلى الشَّ
ğa َضِبيَبٌة [∂abîbet] yedirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبيَبَة ِبيَّ ِإَذا أَْطَعَمُه الضَّ -Ve kapı َضبََّب الصَّ
ya kol demiri yapmak yâhûd vaz¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َضبََّب اْلَباَب ِإَذا َجَعَل ِفيِه 
َة بَّ الضَّ
ُة بَّ ٌة) [e∂-∂abbet] اَءضَّ  (vezninde [abbet√] َحبَّ
Hurmânın henüz yarılmayıp kapçığında 
olan yemişine denir. Ve keler derisine 
denir ki dibâgat olunup içine yağ korlar. 
Ve şol yassı ve kalın demire denir ki kapı-
nın arkasına vaz¡ olunup onunla kapı sedd 
olunur; Türkîde kol demiri ta¡bîr olunur. 
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lâzımıdır. Ve ikâmet ma¡nâsı darbü’n-
nefs bi’l-arz mefhûmudur ve kis ¡aleyhi’l-
bevâkî. Kezâlik Esâs’tan dahi münfehim 
olan budur. İntehâ. Ve

ٌب َأ -Kuş kısmı yabana yem ara [arb∂] َض
mağa gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َضَرَبِت 
ْزَق الّرِ َتْبَتِغي  َذَهَبْت  ِإَذا   َضَواِرُب O kuşlara الطَّْيُر 
[∂avârib] denir. Ve bir kimsenin salıver-
meyerek elinden tutmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َضَرَب َعَلى َيِدِه أَْي أَْمَسَك Ve

ٌب َأ ve [arb∂] َض

َباٌن ََ  fetehâtla] Ticâret yâhût) [arebân∂] َض
cenk ve gazâ eylemek için diyârından çı-
kıp seyr ü sefer eylemek; ¡alâ-kavlin sür¡at 
eylemek, ¡alâ-re™yin gitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َضْرًبا َوَضَرَباًنا ِإَذا َخَرَج َتاِجًرا  َضَرَب الرَّ
َذَهَب أَْو  أَْسَرَع  أَْو  َغاِزًيا   Ve ¡Arablar “Filân أَْو 
kimse seferden ferâgat edip mukîm oldu” 
diyecek yerde ِبَنْفِسِه اْلَْرَض  derler. Bu َضَرَب 
sûrette azdâddan olur. Ve 

ٌب َأ -Nâka kuyruğunu yukarı kal [arb∂] َض
dırıp fercine vurarak yürüyüp gitmek 
ma¡nâsınadır ki ِضَراٌب [∂irâb]a tâlib oldu-
ğu hengâmda eder; yukâlu: ِإَذا النَّاَقُة   َضَرَبِت 
َفَمَشْت َفْرَجَها  َفَضَرَبْت  ِبَذَنِبَها  -Ba¡zı nüsha َشاَلْت 
da ِبأَْذَناِبَها vâki¡ olmakla َثْوٌب أَْخالٌَق [&evbun 
a«lâ…un] kabîlinden olur. Ve bir nesneyi 
şey™-i âhere katmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َخَلَطُه ِإَذا  ْيِء  ِبالشَّ ْيَء  الشَّ  Ve suda yüzmek َضَرَب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَبَح ِإَذا  اْلَماِء  ِفي   َضَرَب 
Ve ¡akreb sokmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َلَدَغ ِإَذا  اْلَعْقَرُب   Ve deprenip oynamak َضَرَب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َك َتَحرَّ ِإَذا  ْيُء  الشَّ  َضَرَب 
Ve uzamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َضَرَب 
َطاَل ِإَذا  ْيُل  -Ve bir nesneden yüz döndür اللَّ
mek, i¡râz ma¡nâsınadır; yukâlu: َعْنُه  َضَرَب 
أَْعَرَض  ;Ve işâret eylemek ma¡nâsınadır أَْي 
yukâlu: َضَرَب ِبَيِدِه ِإَذا أََشاَر Ve ba¡îd eylemek 

َباِضُج -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [e∂-∂ubâ∂ib] اَءضُّ
ninde) Bu dahi fahhâş ve lâübâlî, fodul ve 
küstâh kimseye denir. Ve kavî ve tüvânâ 
¡alâ-kavlin fahhâş ve bed-zebân ve küstâh 
bodura denir. Ve şedîd ve dilîr ve şîr-merd 
adama denir; yukâlu: َرُجٌل ُضَباِضٌب أَْي َقِويٌّ أَْو 
اٌش أَْو َجْلٌد َشِديٌد َقِصيٌر َفحَّ
ِبيُج -veznin [abîb√] َحِبيٌب) [e∂-∂abîb] اَءضَّ
de) Kılıcın ağızına denir ki çalım yeridir; 
yukâlu: ِه َضَرَبُه ِبَضِبيِب َسْيِفِه أَْي َحّدِ

 ¡Bir mevzi (fethateynle) [Me∂abb] َمَضجد
adıdır.

ve (âd’ın fethiyle∂) [abb∞] َضجد

 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [abâb∞] َضَباٌب
ve

ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [ibâb∞] ِضَباٌب

) [Mu∂ibb] ُمِضجد  (vezninde [mu√ibb] ُمِحبٌّ
Esâmî-i nâstandır.

َباِب َعُة اءّضِ لأ ََ  [¢al¡atu’∂-∞ibâb] (ِكَتاٌب [kitâb] 
vezninde) Kûfe eyâletinde bir ka¡ladır.

]ض ر ب[
ُب َأ  âd’ın fethi ve râ’nın∂) [e∂-∂arb] اَءضَّ
sükûnuyla) Vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َضَرَبُه َضْرًبا ِمَناْلَباِب الثَّاِني
Mütercim der ki Râπıb’ın Müfredât’ta 
beyânına göre asl ٌب َأ -bir nes [arb∂] َض
neyi âher bir nesneye îkâ¡ eylemek ya¡nî 
vurmak ma¡nâsına mevzû¡dur. Ma¡nâ-
yı merkûmun hâl ve mahal i¡tibârıyla 
envâ¡ının ihtilâfı tasavvuruna mebnî 
beyân ve tefsîrleri beyninde dahi tehâlüf 
vâki¡ olmuştur. Meselâ bir şey™e el ile ve 
seyf ve ¡asâ makûlesiyle vurmak gibi. Pes 
ma¡ânî-i sâ™ire bi’l-cümle bu ma¡nâdan 
müteferri¡ olur ki her birinin zımnında 
ma¡nâ-yı mezbûr münderic ve melhûzdur. 
Meselâ zehâb hâleti elbette darb-ı riclin 
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[∂arîb] dedikleri süt içmek ma¡nâsınadır, 
ke-mâ se-yuzkeru; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ َب   َضرَّ
ِريَب الضَّ -Ve göz çukurlanıp içeri bat َشِرَب 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َعْينُُه  َبْت   َضرَّ
َغاَرْت
اِرُب ve [e∂-∂ârib] اَءضَّ

يُج َِ ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [e∂-∂arîb] اَءضَّ

وُب َُ -veznin [abûr§] َصُبوٌر) [e∂-∂arûb] اَءضَّ
de) ve

ُب َِ ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [e∂-∂arib] اَءضَّ

ُب ََ ضأ ُِ -vez [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi∂rab] اَءأ
ninde) Çok vurucu, kesîrü’d-darb 
ma¡nâsınadır.

Şârih der ki mü™ellif sıyag-ı mesrûde 
beynlerini tahlît eylemiştir, zîrâ ism-i fâ¡il 
ile sıfat-ı müşebbehe ve ism-i mübâlagayı 
bir ¡add eylemiştir. İntehâ. İsm-i mef¡ûlü 
 dir ki bi-ma¡nâ[arîb∂] َضِريٌب ve َمْضُروٌب
mef¡ûldür. Ve 

-Kuyruğu [âribet∂] َضاِرَبٌة ve [ârib∂] َضاِرٌب
nu kaldırıp fercine vurarak yürüyüp giden 
nâkaya denir, َضْرٌب [∂arb]-ı mezkûrdan 
me™hûzdur. Evvelki nisbet üzeredir ki َذاُت 
 demektir. Ve [âtu ∂arb≠] َضْرٍب

 Kumar oklarını darb eden [ârib∂] َضاِرٌب
kimseye denir. Ve dere içi gibi oturaklı 
yastım ve mutma™in olan mekâna denir 
ki ağaçlık ola. Ve düz ve yumuşak yer-
de vâki¡ olan uzun uzadı galîz kıt¡aya 
ıtlâk olunur. Ve pek karanu geceye denir; 
yukâlu: َلْيٌل َضاِرٌب أَْي ُمْظِلٌم Ve şol nâkaya de-
nir ki sütünü sağan kimseye dâ™imâ tep-
me ile vurur ola. Ve dere içre olan avlu 
ve meydân tarzında vüs¡atli ¡arsaya denir. 
Cem¡i َضَواِرُب [∂avârib] gelir.

يُج َِ -veznin [emîr] أَِميٌر) [e∂-∂arîb] اَءضَّ
de) َضاِرٌب [∂ârib] ve َمْضُروٌب [ma∂rûb] 

ma¡nâsınadır; yukâlu: َد ْهُر َبْيَنَنا أَْي َبعَّ  َضَرَب الدَّ
Ve ¡Arablar ْالَْرَض ِبَذَقِنِه   derler, “Bir َضَرَب 
nesneden izhâr-ı cebânetle havf eyledi” 
diyecek yerde; havfından yere yatıp sürü-
nerek gitmek mülâhazasına mebnîdir. Ve 

ٌب َأ  Zamân savuşup geçmek [arb∂] َض
ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَضى ِإَذا  َماُن  الزَّ  َضَرَب 
Ve

ٌب َأ  .Misl ve şebîh ma¡nâsınadır [darb] َض
Ve cüst ve şîr-merd ve kâr-güzâr ve nâfiz 
olan adama denir. Ve hafîfü’l-lahm kim-
seye denir ki çelimsiz ta¡bîr olunur. Bunda 
 ma¡nâsından [ma∂rûb] َمْضُروٌب ,[arb∂] َضْرٌب
mutasavverdir. Ve sınf ve gûne ve türlü 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َذِلَك  َضْرِب  ِمْن   َهَذا 
َوَنْوِعِه ِصْنِفِه  ُل Musanniflerin ِمْن  ْالَوَّ ْرُب   اَلضَّ
kavlleri bundandır. Ve 

ٌب َأ  ma¡nâsına [ma∂rûb] َمْضُروٌب [arb∂] َض
olur. Ve hafîf yağmura denir; yukâlu: َمَطٌر 
 ;Ve beyâz kıvâmlı bala denir َضْرٌب أَْي َخِفيٌف
Bu ma¡nâda fethateynle eşherdir; tekûlu: 
ْرَب أَِي اْلَعَسَل ْالَْبَيَض  Ve أََكْلَنا الضَّ

ٌب َأ -Ehl-i ¡arûz ıstılâhında bey [arb∂] َض
tin âhir cüz™üne denir, niteki mısrâ¡ın âhir 
cüz™üne َعُروٌض [¡arû∂] ıtlâk ederler. Ve 

ٌب َأ  Mecd ve kadr ve rif¡at taleb [arb∂] َض
ve kesb eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوَيْطُلُبُه َيْكِسُبُه  أَْي  اْلَمْجَد  َيْضِرُب   Ve ¡Arablar ُهَو 
 ile men¡-i semâ¡dan [arbu u≠un∂] َضْرُب أُُذٍن
kinâye ederler. Ve minhu kavluhu ta¡âlâ: 
﴿َوَضَرْبَنا َعَلى آَذاِنِهْم﴾ أَْي َمَنْعَناُهْم أَْن َيْسَمُعوا
يُج َِ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta∂rîb] اَءتَّضأ
de) Çok vurmak ma¡nâsınadır. Binâsı 
teksîr içindir; yukâlu: َتْضِريًبا َبُه   Ve bir َضرَّ
nesneyi şey™-i âhere katıp karıştırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيِء ِبالشَّ ْيَء  الشَّ َب   َضرَّ
َخَلَطُه  ;Ve kara tutulmak ma¡nâsınadır ِإَذا 
yukâlu: ِللثَّْلِج َض  َتَعرَّ ِإَذا  ُفالٌَن  َب   َضِريٌب Ve َضرَّ
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de) Vurması güzelce olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َضُرَبْت َيُدُه َضَراَبٌة ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َجاَد 
َضْربَُها
اُب ََ ضأ ِ  (hemzenin kesriyle [el-i∂râb] اَإلأ
Mukîm olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْضَرَب 
أََقاَم ِإَذا  َبْيِتِه  ِفي  ُجُل  -Ve bir kimse üzere kı الرَّ
rağı yağmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْضَرَب 
َقُع الصَّ َعَلْيِهُم  َوَقَع  ِإَذا   [semûm] َسُموٌم Ve اْلَقْوُم 
dedikleri ıssı yel esmekle suyu yere geçi-
rip yerin yüzünü kurutmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْالَْرَض أَْنَشَفُه  ِإَذا  اْلَماَء  ُموُم  السَّ  أَْضَرَب 
Ve ekmek pişmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْضَرَب اْلُخْبُز ِإَذا َنِضَج
اُب ََ

 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [e∂-∂irâb] اَءّضِ
Erkek hayvân dişiye aşmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َضَرَب اْلَفْحُل ْالُْنَثى ِضَراًبا ِإَذا َنَكَح
يأٌج ََ  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [urayb∞] ُض
İbn Nufeyl ismidir ki ”ز،و،ر“ mâddesinde 
mersûmdur.

ُب ََ ضأ َُ -vez [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-ma∂rab] اَءأ
ninde) İlikli kemiğe denir. Ve

ٌب ََ ve [ma∂rab] َمضأ

َبٌة ََ  Kılıcın ağızına (hâ’yla) [ma∂rabet] َمضأ
denir ki çalım yeridir. Râ’ların kesriyle de 
câ™izdir. ve

ٌب َِ  İsm-i (râ’nın kesriyle) [ma∂rib] َمضأ
mekândır, nesne darb olunacak mahalle 
denir, meselâ َمْضِرُب اْلَعَسِل [ma∂ribu’l-¡asel] 
bal çalacak kap demektir. Ve bal, elezz-i 
eşyâ olmakla ¡Arablar cimâ¡ı ona teşbîh 
ederler. Ve َعَسَلٌة [¡aselet] ki hâ’yladır, 
bir mikdâr bala denir. Ve ُعَسْيَلٌة [¡usey-
let] ki musaggarıdır, bunlardan tarafey-
ne mazinne-i iltizâz olmalarıyla zeker ve 
ferci isti¡âre edip ve مضرب [ma∂rib]leriyle 
peder ve mâder taraflarını irâde ederler 
ki soy ve neseb ve karâbet olacaktır, ona 
mebnî “Filân kimse fürû-mâye ve bî-asl 

ma¡nâsınadır ki zikr olundu. Ve sınf 
ve nev¡ ve gûne ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِصْنِفِه أَْي  َضِريِبِه  ِمْن   ,Ve başa ıtlâk olunur ُهَو 
 ma¡nâsına, kesret-i taharrük [re™s] َرْأٌس
münâsebetiyle. Ve kumar okları üzere 
mü™ekkel olan kimseye, ¡alâ-kavlin kumar 
oklarını darb eden kimseye denir. Ve ku-
mar oklarının üçüncüsüne denir. Ve bir 
kaba birkaç nâkadan birbiri üzere sağılan 
süte denir. Ve hisse ve nasîb ma¡nâsınadır. 
Ve karnı büyük kişiye denir, َبِطيٌن [ba†în] 
ma¡nâsına. Şârihin beyânına göre burada 
-nüshaları galattır, gûyâ ki bat [ba†in] َبِطٌن
nına bir batn dahi darb ve vasl olunmuş 
olur. Mütercim der ki َكِتٌف [ketif] vezninde 
-olmak da muhtemeldir ki doy [ba†in] َبِطٌن
mak bilmez olan vâsi¡ü’l-cevf, ekkâl ada-
ma denir. ¡Alâka-i mezkûre münâsebetiyle 
ıtlâkı ba¡îd değildir, belki bu savâbdır. Ve 
kara denir, َثْلٌج [&elc] ma¡nâsına. Ve kırağı-
ya ve tipi ta¡bîr olunan rutûbetlere denir ki 
kış ve bahâr eyyâmlarında geceler yağar. 
Ve َحْمٌض [√am∂] ya¡nî deve fâkihesi olan 
şûr otların kemterine, ¡alâ-kavlin müte-
kessir olmuşuna denir ki yerinde kökleri 
kala.

ُب ََ ضأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi∂rab] اَءأ
de) Kesîrü’d-darb ma¡nâsınadır ki zikr 
olundu. Ve 

ٌب ََ  Vuracak âlete denir. Ve [mi∂rab] ِمضأ
oba ve sâyevân ta¡bîr olunan büyük çadıra 
denir, gûyâ ki darb-ı evtâda âlet olmuştur; 
yukâlu: َنَصَب اْلِمْضَرَب أَِي اْلُفْسَطاَط اْلَعِظيَم
اُب ََ ضأ ُِ  [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mi∂râb] اَءأ
vezninde) Bu dahi vuracak âlete denir, 
değnek ve kamçı gibi; tâziyâne-i tanbûra 
.ıtlâkı bundandır [mi∂râb] ِمْضَراٌب

اَبُة ََ -veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [e∂-∂arâbet] اَءضَّ
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…mu] ُمَقاَرَضٌة ve [∂irâ…] ِقَراٌض Ve َوِهَي اْلِقَراُض
âra∂at] ُمَضاَرَبٌة [mu∂ârabet] ma¡nâsınadır ki 
 .mâddesinde sûreti meşrûhadır “ق،ر،ض”
Ve işbu ُمَضاَرَبٌة [mu∂ârebet] rızk talebi için 
seyr ü sefer ma¡nâsına olan َضْرٌب [∂arb]
dan me™hûzdur. Ve ُمَضاَرَبٌة [mu∂ârebet] 
bâb-ı mugâlebede isti¡mâl olunur; yukâlu: 
ْرِب الضَّ ِفي  َغَلَبُه  أَْي  َفَضَرَبُه   َضْرٌب Burada َضاَرَبُه 
[∂arb] kelimesi bâb-ı evveldendir, zîrâ 
ef¡âl-i sahîha-i mübâlaga bâb-ı evvele 
mahsûstur.

-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te∂ârub] اَءتََّضاُرُب
ninde) Vuruşmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَضاَرَب اْلَقْوُم أَْي َضاَربُوا
يَبُة َِ -veznin [abîbet√] َحِبيَبٌة) [e∂-∂arîbet] اَءضَّ
de) Tabî¡at ve nihâd ma¡nâsınadır; yukâlu: 
الطَِّبيَعِة أَِي  ِريَبِة  الضَّ َكِريُم   Ve kılıcın ağızına ُهَو 
denir ki çalım yeridir; yukâlu: ِبَضِريَبِة  َضَرَبُه 
ِه ْيِف أَْي َحّدِ ُه Burada mü™ellifin السَّ ْيُف َوَحدُّ  َوالسَّ
kavli nahviyyûnun َوَوْجُهُه َزْيٌد  -kavl أَْعَجَبِني 
leri kabîlindendir. Ve bir pâre pamuğa 
denir, hallâclandığı i¡tibârıyla. Ve kılıçla 
darb olunan kişiye denir. Hâ™ ismiyyete 
mebnîdir, َنِطيَحٌة [na†î√at] gibi. Ve 

يَبٌة َِ  Mîkât-ı huccâc-ı ¡Irâ… olan [arîbet∞] َض
±âtu ¡İr… nâm mahalle karîb bir dere adıdır 
ki suyu mahall-i mezbûra mündefi¡ olur. 
Ve

يَبٌة َِ  Harâc ve cizye ve ihtikâr-ı [arîbet∂] َض
arziyye ve gümrük gibi mu¡ayyen kesi-
me kesilen vazîfe-i mu¡ayyeneye denir; 
yukâlu: تُْؤَخُذ ِفي َراِئَب َوِهَي الَِّتي   َضَرَب َعَلْيِهُم الضَّ
 Ve galle-i ¡abde ıtlâk olunur ki اْلِجْزَيِة َوَنْحِوَها
ne kesb ve iddihâr ederse yâhûd neye kesi-
lip müte¡ahhid olmuş ise efendisine vere-
cek olduğu meblag-ı ma¡hûddan ¡ibârettir, 
gûyâ ki ¡uhdesine darb olunmuştur. Cem¡i 
.gelir [arâ™ib∂] َضَراِئُب

ve mechûlü’n-nesebdir” diyecek yerde َما“ 
َعَسَلٍة” َمْضِرُب  َلُه  أَْصٌل ,derler يُْعَرُف  َلُه  يُْعَرُف   َما 
َشَرٌف َوالَ  أٌَب  َوالَ  َقْوٌم   ma¡nâsına. Burada َوالَ 
mütercim-i Si√âh’ın te™vîline nazar oluna.

اُب ََ ِط ضأ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i∂†irâb] اَإلأ
ninde) Çalkanmak ma¡nâsınadır, deryânın 
çalkanması gibi; yukâlu: ِإَذا ْيُء  الشَّ  ِإْضَطَرَب 
َوَماَج َك  -Ve selgi ve sölpük olarak uza َتَحرَّ
yıp gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْضَطَرَب 
َرَخاَوٍة َمَع  َطاَل  ِإَذا  ُجُل   َرُجٌل :ve yukâlu الرَّ
ْالَْسِر َشِديِد  َغْيُر  َطِويٌل  أَْي  اْلَخْلِق   Ve bir ُمْضَطِرُب 
emrin nizâm ve râbıtası mün¡adim olup 
muhtel ve müşevveş olmak ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: َّاْخَتل ِإَذا  أَْمُرُه   ِإْضَطَرَب 
Ve kazanç tarîkine dürüşmek, ِإْكِتَساٌب 
[iktisâb] ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: 
اْكَتَسَب ِإَذا  ُجُل  الرَّ -Ve bir kimse ken ِإْضَطَرَب 
di için bir nesne darb olunmağı istemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َسأََل ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْضَطَرَب 
َلُه يُْضَرَب   Ve minhu’l-hadîsu ennehu أَْن 
¡aleyhi’s-selâm: أَْي َحِديٍد”  ِمْن  َخاَتًما   “ِإْضَطَرَب 
َويَُصاَغ َلُه  يُْضَرَب  أَْن   ِإْضِطَراُب Ve ¡Arablar َسأََل 
 ;ile ihtilâf-ı kelimeden kinâye ederler َحْبٍل
yekûlûne: ِإْضَطَرَب َحْبُلُهْم أَِي اْخَتَلَفْت َكِلَمُتُهْم Ve 
-müşâreket için olur, vu [i∂†irâb] ِإْضِطَراٌب
ruşmak ma¡nâsına; yukâlu: ِإْضَطَرَب اْلَقْوُم أَْي 
 ile cenkten ِإْضِطَراُب ِعَناٍن Ve ¡Arablar َضاَربُوا
bozulup yalnız başına kaçmaktan kinâye 
ederler; yukâlu: أَْي اْلِعَناِن  ُمْضَطِرَب  ُفالٌَن   َجاَء 
ُمْنَهِزًما ُمْنَفِرًدا
ُب َُّ ٌل) [et-te∂arrub] اَءتََّض -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Çalkanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َك َوَماَج ْيُء ِإَذا َتَحرَّ َب الشَّ َتَضرَّ
َضاَرَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu∂ârebet] اَءأ
vezninde) Vuruşmak ma¡nâsınadır. Ve 
bir kimseden ticâret için mâl alıp ba¡de’l-
iktisâb ribhine şerîk eylemek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َِضاَرَب َلُه ِإَذا اتََّجَر ِفي َماِله 
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de) Tahkîk-i şârih üzere hurde hıyâra de-
nir ki şenhıyâr ta¡bîr olunur. Aslı َضْغَبَسٌة 
[∂aπbeset]tir, mü™ellif iktifâ eylemiştir.

َبُة ََ ضأ ُُ  mîm’in zammı ve) [el-mu∂πabet] اَءأ
πayn’ın fethiyle) Şenhıyârı çok yere de-
nir; yukâlu: َغاِبيِس أَْرٌض ُمْضَغَبٌة أَْي َكِثيُر الضَّ
َأُج  âd’ın fethi ve πayn’ın∂) [e∂-∂aπb] اَءضَّ
sükûnuyla) Şol kişiye denir ki zikr olunan 
hurde hıyâr ekline müştehî, ¡alâ-kavlin 
düşkün ve harîs ola. Mü™ennesi َضْغَبٌة 
[∂aπbet]tir hâ’yla; yukâlu: أَْي َضْغٌب   َرُجٌل 
َها َواْمَرأَةٌ َضْغَبٌة َغاِبيِس أَْو ُموَلٌع يُِحبُّ  Ve ُمْشَتٍه ِللضَّ

َبٌة َأ  Masdar olur, tavşan yâhûd [aπbet∂] َض
kurt gibi seslenip adam korkutmak 
ma¡nâsına; yukâlu: ُجُل َضْغًبا ِمَن اْلَباِب  َضَغَب الرَّ
َع ئَاِب َوَفزَّ َت َكاْلََراِنِب َوالّذِ  ¡Ve cimâ الثَّاِلِث ِإَذا َصوَّ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَمْرأََة  َضَغَب 
ِإَذا َنَكَحَها

]ض ن ب[
نأُج  âd’ın fethi ve nûn’un∂) [e∂-∂anb] اَءضَّ
sükûnuyla) Yere vurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َضْنًبا  اْلَْرَض  ِبِه   َضَنَب 
 Ve bir nesneyi avuçla kabz eylemek َضَرَب
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيِء ِإَذا َقَبَض َضَنَب ِبالشَّ

]ض و ب[
َباُن وأ  Dâd’ın fethi ve) [e∂-∂avbân] اَءضَّ
zammıyla) Mehmûz olan ُضْؤَباٌن [∂u™bân] 
ma¡nâsınadır ki kavî ve tüvânâ deveye de-
nir. Müfredi ve cem¡i berâberdir. Ve 

-Deve (âd’ın zammıyla∂) [ûbân∂] ُضوَباٌن
nin iki küreğinin ortasına ya¡nî yağrınısına 
denir.

ُب وأ  (vezninde [avb§] َصْوٌب) [e∂-∂avb] اَءضَّ
Gizlenmek, istihfâ™ ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل َيُضوُب َضْوًبا ِإَذا اْسَتْخَفى  Ve düşmanı َضاَب الرَّ
reng ve hud¡a edip firîfte ve igfâl eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخَتَل ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َضاَب 

ُب ََ  Soğuğa (fethateynle) [e∂-∂arab] اَءضَّ
dokunmak ve soğuklamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا َضَرَبُه  َضِرَب النََّباُت َضَرًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ
اْلَبْرُد
اُب ََ ِتضأ اأ ِ  Bal pek beyâz [el-isti∂râb] اَإلأ
ve kıvâmlı olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوَغُلَظ اْبَيضَّ  ِإَذا  اْلَعَسُل   Ve dişi hayvân ِإْسَتْضَرَب 
erkek istemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َراِب ِإْسَتْضَرَبِت النَّاَقُة ِإَذا اْشَتَهِت اْلَفْحَل ِللّضِ
اِبَيُة ََ  ُقَراِسَيٌة âd’ın zammıyla∂) [urâbiyet∞] ُض
[…urâsiyet] vezninde) Mı§ır kazâsında 
Bulbeys hizâsında vâki¡ ◊avf nâm mahal-
de bir kazâ ismidir.

َلِم اءسَّ  sîn’in ve) [âribu’s-Selem∞] َضاِرُب 
lâm’ın fethiyle) Yemâme’de bir mevzi¡ 
adıdır. 

Şârih der ki َتْضِريٌب [ta∂rîb] sevbi pamuk-
layıp çatmak, kezâlik dikmek ve perde 
ve nihâlî makûlesini nakşlamak ve bas-
ma basmak ma¡nâlarına müsta¡mel olur. 
Mü™ellif kasr ve iktifâ eylemiştir. Kezâlik 
sikke basmak ma¡nâsına da müsta¡mel 
olur.

]ض غ ب[
ُج َِ ا  (vezninde [râπib] َراِغٌب) [e∂-∂âπib] اَءضَّ
Şol kimseye denir ki bir yerde gizlenip 
vuhûş gibi seslenmekle adamı korkutur 
ola.

يُج َِ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [e∂-∂aπîb] اَءضَّ
Tavşan ve kurt sesine denir. Ve atın ve 
beygirin yürürken zekeri kabından zuhûr 
eden sese denir; ekserî menzil beygirlerin-
de olur.

ََاُب -veznin [πurâb] ُغَراٌب) [e∂-∂uπâb] اَءضُّ
de) Bu dahi tavşanın ve kurdun seslerine 
denir.

َبُة َأ -veznin [temret] َتْمَرةٌ) [e∂-∂aπbet] اَءضَّ
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vezninde) ٌُمَقاَبَحة [mu…âbe√at] ma¡nâsınadır 
ki birbirinin ¡ayb ve kubhunu keşf ü beyân 
ile bed ve nâ-sezâ mu¡âmeleden ¡ibârettir; 
yukâlu: َضاَهَبُه ِإَذا َقاَبَحُه

]ض ي ب[
يأُج  (vezninde [ayb¡] َعْيٌب) [e∂-∂ayb] اَءضَّ
-lafzında lügattir ki hemze ile [i™b∂] ِضْئٌب
dir, niteki zikr olundu.

ا َعُدوًّ

]ض هـ ب[
ُج بأ  (vezninde [nehb] َنْهٌب) [e∂-∂ahb] اَءضَّ
Bir kimsenin rengini âteşle tagyîr eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َضْهًبا ِبالنَّاِر   َضَهَبُه 
 Ve ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َغيََّرُه

ٌج  Ahlât-ı nâsa denir, evbâş ve [ahb∂] َضبأ
ecnâs-ı muhtelife gibi.

ُبوُب -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [e∂-∂uhûb] اَءضُّ
de) Bir kimse aslâ bir işe yaramaz bî-hayr 
ve çolpa olmakla ¡avretçesine bir yâdigâr 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َضَهَب 
َجاَل ُضُهوًبا ِإَذا أَْخَلَف َوَضُعَف َوَلْم يُْشِبِه الّرِ
ِبيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta∂hîb] اَءتَّضأ
Eti pastırma gibi kızgın taş üzere kebâb 
ve biryân eylemek; ¡alâ-kavlin gereği gibi 
nuzc bulmayarak tatarî kebâb eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َتْضِهيًبا  اللَّْحَم  َب   َضهَّ
 َشَواُه َعَلى ِحَجاَرٍة ُمْحَماٍة أَْو َشَواُه َوَلْم يَُباِلْغ ِفي نُْضِجِه
Ve yayı doğrultmak için âteşe tutmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َضَهَب اْلَقْوَس ِإَذا َعَرَضَها 
َعَلى النَّاِر ِللتَّْشِفيِف
َباُء بأ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™e∂-∂ahbâ] اَءضَّ
de) Şol yaya denir ki doğrulmak için âteşe 
tutulmakla ona âteş te™sîr eylemiş ola.

َبُج يأ -vez [ayheb§] َصْيَهٌب [e∂-∂ayheb] اَءضَّ
ninde ve mürâdifidir ki şol ıssı mekâna 
denir ki harâret-i şems te™sîriyle o mer-
tebede kızgın ola ki çiğ et, pastırma gibi 
puhte ola.

ُج َضبَّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu∂ahheb] اَءأ
vezninde) Tike tike parçalanmış ete denir; 
yukâlu: ٌب أَْي ُمَقطٌَّع َلْحٌم ُمَضهَّ
َضَبُة بأ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [e∂-∂ah∂abet] اَءضَّ
vezninde) Âteş biriktirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َضْهَضَب النَّاَر ِإَذا َجَمَعَها
َضاَهَبٌة ُُ  [mu…alebet] ُمَكاَلَبٌة) [el-mu∂âhebet] اَءأ
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 ıtlâk olunmak ifâkate tefe™™üle [ibb†] ِطبٌّ
mebnîdir, niteki َلِديٌغ [ledîπ], َسِليٌم [selîm] 
ve mehleke olan beyâbân ٌَمَفاَزة [mefâzet] 
ile tesmiye olunmuştur. Ve 

 â’nın kesriyle) Şehvet ve irâde† [ibb†] ِطجد
ve şân ve hâl ve ¡âdet ma¡nâlarınadır. Ve 

 ,Sıfat olur (â’nın fethiyle†) [abb†] َطجد
mutlakan ¡amel ü kârında üstâz u hâzık u 
mâhir olan kişiye denir, َطِبيٌب [tabîb] gibi, 
ke-mâ se-yuzkeru. Ve şol idrâk ve iz¡ânlı 
deveye ıtlâk olunur ki ayağını gözeterek 
nakl edip ¡ale’l-¡amyâ™ basmaz ola. Ve şol 
buğura denir ki ِضَراٌب [∂irâb] husûsunda 
hazâkati olup çalık olmaya. Ve 

 Masdar olur, kırbanın derzlerini [abb†] َطجد
su tereşşüh eylememek için ِطَباَبٌة [†ibâbet] 
ile bürüyüp kapamak ma¡nâsına; yukâlu: 
َباَبِة  Ve َطبَّ ُخَرَز اْلِقْرَبِة ِإَذا َغطَّاَها ِبالطِّ

 Umûrda rıfk ve te™ennî edip [abb†] ِطجد
mesâlihi hüsn-i vech ve lutf ve sühûletle 
temşît-pezîr eylemek ma¡nâsınadır; ve 
minhu’l-meselu: أَْي َتأَنَّى ْالُُموَر ” بَّ َطبَّ  “َمْن أَحَّ
 Ya¡nî “Umûrunun temşîtini sevip َوَتَلطََّف
isteyen kimse rıfk ve te™ennî ve sühûletle 
mübâşeret eder.”

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [e†-†abîb] اَءطَِّبيُج
Mutlakan ¡amel ü kârında üstâz u hâzık 
u mâhir olan kimseye denir. Şârih der ki 
giderek mu¡âlece-i emrâz eylemekte hâzık 
olan kimseye ıtlâk olunmuştur. Cem¡i ٌة  أَِطبَّ
[e†ibbet] ve اُء  ُهَو :gelir; yukâlu [™e†ibbâ] أَِطبَّ
َطبٌّ َوَطِبيٌب أَْي َماِهٌر َحاِذٌق ِفي َعَمِلِه
َباَبُة  (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [e†-†ibâbet] اَءطِّ
Yerden uzun uzadı kıt¡aya denir. Ve sevb-
den ve sehâbdan ve deriden uzun şukkaya 
ve kıt¡aya denir. Cem¡-i cinsi ِطَباٌب [†ibâb]
dır. Ve şol dil gibi uzun meşin parçasına 
denir ki kırbanın aşağısında iki derzin ara-

FASLU’‰-‰Â™İ’L-MÜHMELE 
)َفْصُل الطَّاِء اْلُمْهَمَلِة(

]ط ب ب[
جُّ  â’nın harekât-ı selâsı ve†) [e†-†ibb] اَءطِّ

bâ’nın teşdîdiyle) Hekîmlik eylemek 
ma¡nâsınadır ki hasbe’l-iktizâ cism ve 
nefs-i hayvânîye ¡ilâc ve tîmâr eylemek-
ten ¡ibârettir, pes gerek cismânî ve ge-
rek rûhânî olsun ki ed¡iye ve rukye gibi. 
Mi§bâ√’ta †â’nın kesriyle ism olmak üze-
re mersûmdur ki tabîblik ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا ِل َوالثَّاِني  ا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ ُجُل ِطبًّ  َطبَّ الرَّ
اْلِجْسَم َوالنَّْفَس -Bâb-ı evvel kıyâs üzere َعاَلَج 
dir, zîrâ muzâ¡af müte¡addî bâb-ı evvel-
de kıyâstır, ve fi’l-meseli: ٍِطّب َذا  ُكْنَت   “ِإْن 
ِلَعْيَنْيَك”  İkisinde de †â’nın harekât-ı َفِطبَّ 
selâsıyladır ve sânî emr-i hâzırdır, ya¡nî 
“Sen ehl-i tıbb isen ibtidâ gözlerine tîmâr 
kıl.” Madrib-i mesel ma¡lumdur. Ve 
¡Arablar karîbü’l-husûl olan bir nesneden 
su™âl olundukta: ”َقُرَب ِطبٌّ َوَقُرَب ِطبًّا“ derler. 
Fıkra-i ûlâda ٌِّطب [†ibb] fâ¡il ve sâniyede 
temyîzdir. Menşe-i mesel budur ki bir 
kimse bir hatun tezevvüc edip leyle-i 
zifâfta mübâşeret için paçaları aralığına 
çöktükte hatuna henüz bikr misin yoksa 
seyyib misin diye su™âl eylemekle hatun, 
ا ِطبًّ ِرَواَيٍة  َعَلى   ” ِطبٌّ َقُرَب  -diye cevâb ey “َقْد 
ledi. Giderek elsinede mesel-i sâ™ir oldu. 
Fıkra-i sâniye ًَرُجال  .kabîlindendir ِنْعَم 
Zema«şerî burada ٌِّطب [†ibb] lafını ¡ilm ve 
şu¡ûr ile tefsîr eylemiştir. Ve 

بد  Rıfk u sühûlet ve mülâyemet [ibb†] طِ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَفَقُه ِإَذا  ُه   Ve َطبَّ
câdûluk ve sihr ma¡nâsınadır; َمْطُبوٌب 
[ma†bûb] َمْسُحوٌر [mes√ûr] demektir ve 
yukâlu: أََصاَبُه ِطبٌّ أَْي ِسْحٌر Şârih der ki sihre 
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 ve [ibâbet†] ِطَباَبٌة

 Sehâbın saçak gibi salınan [ibâb†] ِطَباٌب
turresine ve salkımına denir ki ufka doğru 
uzun uzun salınır.

َطَبُة -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [e†-†ab†abet] اَءطَّبأ
ninde) Su akarken peydâ olan çağıltıya 
denir. Ve hâssaten telâtüm-i seylâbdan 
hâsıl olan çağıltıya denir. Ve 

َطَبٌة  Masdar olur, seslenmek [ab†abet†] َطبأ
ma¡nâsına; yukâlu: َت ْيُء ِإَذا َصوَّ َطْبَطَب الشَّ
َطاَبُة -Kep (â’nın fethiyle†) [e†-†ab†âbet] اَءطَّبأ
çe tarzında bir yassı ağaca denir ki onun-
la top oynarlar, çevgân ta¡bîr olunur. Top 
ve çevgân oyunu Îrân’da ve Baπdâd’da 
ma¡rûftur.

َطابَُّة ُُ  ُمَفاَعَلٌة teşdîd-i bâ’yla) [el-mu†âbbet] اَءأ
[mufâ¡alet] vezninde) Müdâvere ya¡nî 
mu¡âlece ma¡nâsınadır; yukâlu: َطابَُّه ِإَذا َداَوَرُه
ُة َطِبيَّ -yâ-yı müşedde) [e†-†ab†abiyyet] اَءطَّبأ
de ile) Turaya ve kırbaca denir ki onun-
la kamçı gibi adam dövülür, ٌة  [dirret] ِدرَّ
ma¡nâsına. Ve طُوَره [tura] ٌة -mu [dirret] ِدرَّ
harrefidir, vurdukça tap tap diye savtından 
nâşî tesmiye olunmuştur.

-veznin [abâ…abâ…] َقَباَقَبا) [abâ†abâ‰] َطَباَطَبا
de) Şerîf İsmâ¡îl b. İbrâhîm b. el-◊asan b. 
el-◊asan b. ¡Alî el-Murta∂â kerremellâhu 
vechehu lakabıdır; lisânı peltek olmakla 
…âf harfini tâ™ ¡unvânında tekellüm edip 
¡alâ-kavlin kendilerine bir kabâ™ ya¡nî 
kaftân verilmekle َقَباَقَبا […abâ…abâ] diye-
cek yerde َطَباَطَبا [†abâ†abâ] demekle onunla 
telkîb olunmuştur.

Mütercim der ki İbn »allikân târîhinde 
“‰abâ†abâ” İsmâ¡îl-i merkûmun pede-
ri olan İbrâhîm’in lakabı olmak üzere 
mersûmdur. Bir gün gulâmına câme ge-

lığına vaz¡ edip üzerinden dikerler, tâ ki 
derzler kapanıp su tereşşüh eylemeye.

ُة بَّ
ve (â’nın kesriyle†) [e†-†ibbet] اَءطِّ

-veznin [abîbet√] َحِبيَبٌة) [e†-†abîbet] اَءطَِّبيَبُة
de) Bunlar da arzdan uzun uzadı kıt¡aya ve 
sevbden ve sehâbdan ve deriden uzun şuk-
kaya ve kıt¡aya denir. ٌة  in cem¡i[ibbet†] ِطبَّ
.vezninde [ineb¡] ِعَنٌب ,gelir [ibeb†] ِطَبٌب

ِبيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [e†-†atbîb] اَءتَّطأ
Suyu sızmasın diye meşkin derzleri bey-
nine ِطَباَبٌة [†ibâbet] komak ma¡nâsınadır. 
Ve süt tulumunu bir ağaca asıp yağı çık-
mak için çalkayıp yaymak ma¡nâsınadır. 
Ve dîbâ ve sâ™ir câmenin tevsî¡ için kol-
tukları altına ve yanlarına tîriz ve hıştek 
ta¡bîr olunan parça zamm u idhâl eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: يَباَج ِإَذا أَْدَخَل ِفيِه  َطبََّب الّدِ
ُعُه ِبَها َبِنيَقًة يَُوّسِ
-veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [e†-†abâbet] اَءطََّباَبُة
de) Tabîb olmak ma¡nâsınadır; tekûlu: َما 
ُكْنَت َطِبيًبا َوَلَقْد َطِبْبَت ِباْلَكْسِر َواْلَفْتِح َطَباَبًة
َتَطّبُِج ُُ ٌم) [el-mute†abbib] اَءأ  [mute¡allim] ُمَتَعّلِ
vezninde fenn-i tabâbete müte¡âtî olan 
kimseye denir, ya¡nî zâtında üstâz olma-
makla henüz tahsîl-i fenn-i tabâbete sa¡y 
edip dürüşür olan kimseye denir; yukâlu: 
ّبِ الطِّ ِعْلِم  ُمَتَعاِطي  أَْي  ٌب  ُمَتَطّبِ  Ve Nihâye’de ُهَو 

َدًة َجّيِ َمْعِرَفًة  َيْعِرُفُه  َوالَ  بَّ  الطِّ يَُعاِني  اَلَِّذي  ُب   َواْلُمَتَطّبِ
¡ibâretiyle mersûm olmakla mefhûm-ı 
mezkûr ile müttehaddir.

َباُب ِتطأ اأ ِ  Bir kimse derdi [el-isti†bâb] اَإلأ
için hangi devâ sâlihtir diye tabîbden yâ 
ehl-i tecribeden soruşturup devâ-yı nâfi¡ 
ihbârını istemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهَو 
َواَء  َيْسَتِطبُّ ِلَوَجِعِه أَْي َيْسَتْوِصُفُه َيْعِني َيْسَتْوِصُف ِمْنُه الدَّ
أَيَُّها َتْصُلُح ِلَداِئِه
َباَبُة  (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [e†-†ibâbet] اَءطِّ
Ânifen zikr olundu. Ve 
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Yosun dedikleri yeşilliğe denir ki müzmin 
su yüzünde peydâ olur.

َلَبُة  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [e†-†a√lebet] اَءطَّحأ
vezninde) Suyun yüzü yosun tutmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعالَُه ِإَذا  اْلَماُء   َطْحَلَب 
 Ve devenin tüyünü kırkmak الطُّْحُلُب
ma¡nâsınadır; yukâlu: َها َجزَّ ِإَذا  ْاِلِبَل   َطْحَلَب 
Ve katl eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقَتَلُه ِإَذا  ُفالًَنا   Ve yerin yüzü nebât ile َطْحَلَب 
yeşillenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َطْحَلَبِت 
ْت ِبالنََّباِت ْالَْرُض ِإَذا اْخَضرَّ
ِلُج َطحأ ُُ  mîm’in zammı) [el-mu†a√lib] اَءأ
ve lâm’ın kesri ve fethiyle) Yosun tut-
muş suya denir. Ve yosunu çok olan suya 
denir.

ِلَبُة حأ  Kıla denir, şa¡ar [e†-†i√libet] اَءطِّ
ma¡nâsına; yukâlu: ٌَما َعَلْيِه ِطْحِلَبٌة أَْي َشْعَرة

]ط خ ر ب[
َبُة ََ  â-yı mu¡ceme ile« [e†-†a«rebet] اَءطَّبأ
 vezninde ve mürâdifidir [a√rebet†] َطْحَرَبٌة
ki ânifen zikr olundu. Lâkin bu mâddede 
ٌة  lafzını ziyâde ettiler [u«rubiyyet†] طُْخُرِبيَّ
†â’nın ve râ’nın zammeleri ve yâ-yı mü-
şeddede ile.

]ط ر ب[
ُب ََ  Ferah ve (fethateynle) [e†-†arab] اَءطَّ
sürûr ma¡nâsınadır. Ve hüzn ve endûh 
ma¡nâsına olmakla zıdd olur. Ve ¡inde’l-
ba¡z َطَرٌب [†arab] şol tayş ve hiffetten 
¡ibârettir ki insâna kemâl-i sürûr u ferah-
tan yâhûd gam ve endûh ve kederden ¡ârız 
olur. Şöyle ki derûnu aslâ ârâm ve karâr 
edemeyip kuş gibi pervâz eder. Pes yalnız 
ferah ve sürûra tahsîs vehmdir. Ve

ٌب ََ  Hareket ma¡nâsınadır; ve şevk [arab†] َط
ve hâhiş ma¡nâsınadır. Ve َطَرٌب [†arab] bu 
ma¡nâlardan masdar dahi olur; yukâlu: 

tir diye emr eyledikte “اَعة  [durrâ¡at] ُدرَّ
mı getireyim” dedikte “yok َقَباَقَبا […abâ…
abâ]” diyecek yerde peltek olmağın َطَباَطَبا 
[†abâ†abâ] demekle kelâm-ı mezbûr şöhret 
bulup Şerîf-i müşârün™ileyhe lakab oldu. 
İntehâ.

َطاُب  Bir (â’nın fethiyle†) [e†-†ab†âb] اَءطَّبأ
nev¡ kuş ismidir ki behâyim gibi iki büyük 
kulakları vardır.

]ط ح ب[
 ِكَتاٌب â-yı mühmele ile√) [i√âb‰] ِطَحاٌب
[kitâb] vezninde) Bir mevzi¡ adıdır, onda 
bir vak¡a vâki¡ olmuştur.

]ط ح ر ب[
َبُة ََ  â’nın ve râ’nın†) [e†-†a√rebet] اَءطَّحأ
fethiyle ve kesreleriyle ve zammele-
riyle lügattir) Sehâb pâresine denir. Ve 
bez ve câme parçasına denir; ¡alâ-kavlin 
mâdde-i mezbûre cahd ve nefy mevki¡ine 
mahsûstur, meselâ: ”َطْحَرَبٌة َعَلْيِه   ,derler “َما 
“Eğninde libâstan bir pâre yoktur” ve َما“ 
َماِء َطْحَرَبٌة”  derler, “Havâda sehâbdan ِفي السَّ
bir pâre yoktur” demektir.

ُب َِ حأ -vez [zibric] ِزْبِرٌج) [e†-†i√rib] اَءطِّ
ninde) Hâr u hâşâk ve karıntı ve selinti 
makûlesine denir, ُغَثاٌء [πu&â™] ma¡nâsına.

َبُة ََ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [e†-†a√rebet] اَءطَّحأ
vezninde) Doldurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َطْحَرَب اْلِقْرَبَة ِإَذا َمَلََها Ve zartalamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َع َقصَّ ِإَذا   Ve َطْحَرَب 
yellenerek kaçıp gitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ا َوَفَسا ُجُل ِإَذا َعَدا َفارًّ َطْحَرَب الرَّ

]ط ح ل ب[
ُلُج -â’nın ve lâm’ın zam†) [e†-†u√lub] اَءطُّحأ
mıyla ve lâm’ın fethiyle lügattir) ve

ِلُج حأ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [e†-†i√lib] اَءطِّ
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ُب َِ  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [e†-‰arib] اَءطَّ
Peygamber-i ekrem sallallâhu ¡aleyhi ve 
sellem hazretlerinin esb-i mükerremleri 
ismidir.

َطاِرُب َُ  (mîm’in fethiyle) [el-Me†ârib] اَءأ
Yemen’de bir kazâ ve eyâlet adıdır.

وٌب َُ  (vezninde [ayfûr†] َطْيُفوٌر) [ayrûb‰] َطيأ
Bir recül adıdır.

 (vezninde [fârâb] َفاَراُب) [ârâb‰] َطاَراُب
Bu«ârâ kazâsında bir karye adıdır.

اِبَيٌة ََ -vez [arâsiyet…] َقَراِسَيٌة) [arâbiyet‰] َط
ninde) Mı§ır ülkesinde bir kazâ adıdır; 
¡alâ-kavlin َضَراِبَيٌة [∂arâbiyet]tir ∂âd-ı 
mu¡ceme ile. 

]ط ر ط ب[
َطَبُة َأ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [e†-†ar†abet] اَءطَّ
ninde) Keçi sağan kimse keçiyi durdurmak 
için dudaklarını ıslık gibi seslendirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِباْلَمِعِز اْلَحاِلُب   َطْرَطَب 
ِبَشَفَتْيِه َلَها   Ve su karında yâ kırbada ِإَذا َصاَت 
çalkanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: يَُطْرِطُب 
 Ve koyun ve keçi اْلَماُء ِفي اْلَجْوِف أَْي َيْضَطِرُب
kısmını sağmağa çağırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َطْرَطَب ِباْلَغَنِم ِإَذا أَْشالََها
طُُج َأ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [e†-†ur†ub] اَءطُّ
ve

طُجُّ َأ ) [e†-†ur†ubb] اَءطُّ -vez [us…uff] أُْسُقفٌّ
ninde) Kova gibi iri ve sölpük olan ¡av-
ret memesine denir, َثْدٌي [&edy] kelimesini 
mü™ennes ¡add edenlere göre müfredinde 
 denir elif’in kasrıyla. Ve [ur†ubâ†] طُْرطَُبى

طُجد َأ .Âlet-i tenâsüle denir [ur†ubb†] طُ

ُة طَُباِنيَّ َأ -yâ-yı müşed) [e†-†ur†ubâniyyet] اَءطُّ
dede ile) ve

طَُبُة َأ  takyîd-i şârih üzere) [e†-†ur†ubet] اَءطُّ
bâ’nın tahfîfiyle) Memesi uzun ve sarkık 

اِبِع ِإَذا َفِرَح َوَحِزَن ِضدٌّ ُجُل َطَرًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َطِرَب الرَّ
ve yukâlu: ِبِه َطَرٌب أَْي َحَرَكٌة َوَشْوٌق
اُب ََ طأ

ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mi†râb] اَءأ
ninde) ve 

اَبُة ََ طأ
ُِ  Kesîrü’t-tarab (hâ’yla) [mi†râbet] اَءأ

olan kişiye denir; yukâlu: ٌَرُجٌل ِمْطَراٌب َوِمْطَراَبة 
أَْي َطُروٌب َيْعِني َكِثيُر الطََّرِب
اُب ََ ِتطأ اأ ِ -Tarab ve sürûr ta [el-isti†râb] اَإلأ
leb eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْطَرَب 
ِإَذا َطَلَب الطََّرَب ُجُل   Ve deveyi nagamât ile الرَّ
teşvîk ve tahrîk eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكَها ِباْلُحَداِء ِإْسَتْطَرَب ْاِلِبَل ِإَذا َحرَّ
اُب ََ طأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i†râb] اَإلأ
Şevk ve taraba getirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْطَرَبُه ِإْطَراًبا
يُج َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta†rîb] اَءتَّطأ
-ma¡nâsınadır. Ve nagme ey [i†râb] ِإْطَراٌب
lemek, tegannî ma¡nâsınadır; yukâlu: َب  َطرَّ
اْلُمْطِرُب ِإَذا َتَغنَّى
ُب َُّ ٌل) [et-te†arrub] اَءتََّط -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) ِإْطَراٌب [i†râb] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َبُه ِبَمْعَنى أَْطَرَبُه َتَطرَّ
اُب ََ َطأ  (hemzenin fethiyle) [el-a†râb] اَألأ
Güzîde ve müntehab olan hoş-bû çiçekle-
re denir, َياِحيِن  [nu…âvetü’r-reyâ√în] نَُقاَوُة الرَّ
ma¡nâsına.

ُب ََ طأ َُ -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-ma†rab] اَءأ
de) ve

َبُة ََ طأ َُ  Dar yola (hâ’yla) [el-ma†rabat] اَءأ
denir, ضيق  [arî…un ∂ayyi…un†] طريق 
ma¡nâsına. Şârihin beyânına göre cem¡leri 
 dir. Nihâye’de mersûmdur[me†ârib] َمَطاِرُب
ki َمَطاِرُب[metârib] turuk-i kibâra; َناِفٌذ 
[nâfi≠] turuk-i sıgâra denir. Ve ¡inde’l-
ba¡z turuk-ı zayyika-i müteferrikadan 
¡ibârettir; yukâlu: َعَدْلُت أَْي  الطَِّريِق  َعِن  ْبُت   َطرَّ
.Pes mü™ellifin ¡ibâresi kâsırdır َعْنُه
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ٍف ِفي َتَعسُّ

]ط ع ش ب[
َشٌج  َجْعَفٌر şîn-i mu¡ceme ile) [a¡şeb‰] َطعأ
[ca¡fer] vezninde) Bir recül adıdır.

]ط غ ب[
اُب ََ  â-yı mazmûme ve πayn-ı†) [ûπâb‰] طُو
mu¡ceme ile) Erzenü’r-Rûm eyâletinde bir 
belde adıdır.

]ط ل ب[
 İstemek (fethateynle) [e†-†aleb] اَءطََّلُج
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِل  َطَلَبُه َطَلًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
-Ya¡nî “O nesnenin bu ِإَذا َحاَوَل ُوُجوَدُه َوأََخَذُه
lunmasını ve almasını istedi.” Ve meyl 
ve ragbet eylemek ma¡nâsınadır; tekûlu: 
 Ve ıraklaşmak, tebâ¡ud َطَلَب ُفالٌَن ِإَليَّ أَْي َرِغَب
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َطَلًبا  ُجُل  الرَّ  َطِلَب 
اِبِع ِإَذا َتَباَعَد اْلَباِب الرَّ
 ,İsm-i fâ¡ildir, isteyici [e†-†âlib] اَءطَّاِءُج
hâhende ma¡nâsınadır. Cem¡i طُلٌَّب [†ul-
leb] gelir ُركٌَّع [ru……a¡] vezninde ve طاُلٌَّب 
[†ullâb] gelir ُكتَّاٌب [kuttâb] vezninde ve ٌَطَلَبة 
[†alebet] gelir َكَتَبٌة [ketebet] vezninde ve 
.vezninde [arab¡] َعَرٌب gelir [aleb†] َطَلٌب

Şârihin beyânına göre vezn-i ahîr ism-i 
cem¡dir, sıfat-ı müşebbehe َطُلوٌب [†alûb]
dur َصُبوٌر [§abûr] vezninde. Cem¡i طُُلٌب 
[†ulub] gelir ُكُتٌب [kutub] vezninde. Ve 
mübâlaga ism-i fâ¡il َطالٌَّب [†allâb]dır اٌد  َشدَّ
[şeddâd] vezninde. Cem¡i َطالَّبُوَن [†allâbûn]
dur. Kezâlik sıfat-ı müşebbehe َطِليُب [†alîb] 
gelir أَِميٌر [emîr] vezninde. Cem¡i طَُلَباُء 
[†ulebâ™] gelir ُكَرَماُء [kuremâ™] vezninde.

ٌل) [et-te†allub] اَءتََّطلُُّج -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

الَُب طِّ ِ -hemzenin ve †â-yı mü) [el-i††ilâb] اَإلأ
şeddedenin kesriyle ِإْفِتَعاٌل [ifti¡âl] veznin-

olan hatuna ve sâ™ir hayvâna denir.

ِن يأ طُبَّ َأ  bâ’nın teşdîdi ve) [e†-†ur†ubbeyn] اَءطُّ
tesniye bünyesiyle) Bir kelimedir ki ْيِن  ُدْهُدرَّ
[duhdurreyn] kelimesiyle hezl ü istihzâ™ 
mevki¡inde îrâd olunur, ya¡nî bir kimseyi 
hezl ü istihzâ ettikte ْيِن ْيِن َوطُْرطُبَّ  ,derler ُدْهُدرَّ
bâtıl ve bî-hayr u menfa¡at nesne murâd 
edip ve tesniye ile te™kîd ederler. Ve ْيِن  ُدْهُدرَّ
râ bâbında meşrûhtur.

]ط ر ع ب[
َعُج َأ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [e†-†ar¡ab] اَءطَّ
de) Bed-nümâ ve muztarib-endâm ve 
kabîhu’t-tûl olan uzun kimseye denir.

]ط س ب[
َطاِاُج َُ  (mîm’in fethiyle) [el-me†âsib] اَءأ
Yerinde çok durmakla be-gâyet mütegay-
yir olup bir vechile isti¡mâle salâhiyyeti 
kalmayan sulara denir, ِمَياٌه ُسْدٌم ma¡nâsına. 
Zâhiren müfredi, َمْطَسٌب [ma†seb]dir.

]ط ع ب[
ُج  (vezninde [a¡b§] َصْعٌب) [e†-†a¡b] اَءطَّعأ
Hoşluk ve lezzet ve tayyib ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِة ِمَناللَّذَّ ِبِه  َما  أَْي  َشْيٌء  الطَّْعِب  ِمَن  ِبِه   َما 
يِب َوالطِّ

]ط ع ز ب[
َبُة َْ  ayn-ı mühmele ve¡) [e†-†a¡zebet] اَءطَّعأ
zâ-yı mu¡ceme ile َدْحَرَجٌة [da√recet] vez-
ninde) Bir kimseyi maskaralığa alıp hezl 
ü istihzâ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َطْعَزَبُه ِإَذا َهَزأَ ِبِه َوَسِخَر

]ط ع س ب[
َسَبُة  sîn-i mühmele ile) [e†-†a¡sebet] اَءطَّعأ
 ezninde) Yolsuz ve [da√recet] َدْحَرَجٌة
hidâyetsiz müte¡assifen yelip gitmek 
ma¡nâsınadır, gerek suverî ve gerek 
ma¡nevî olsun; yukâlu: َعَدا ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َطْعَسَب 
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tâlib-i nisvân olan kişiye denir; yukâlu: ُهَو 

 gelir [a†lâb] أَْطالٌَب Cem¡i ِطْلُب ِنَساٍء أَْي َطاِلُبُهنَّ
ve ِطَلَبٌة [†ilebet] gelir ِعَنَبٌة [¡inebet] veznin-
de. Ve

ٌج ve (â’nın kesriyle†) [ilb†] ِطلأ

َبٌة  Matlûbe ve ma¡şûka (hâ’yla) [ilbet†] ِطلأ
olan hatuna denir; yukâlu: ِهَي ِطْلُبُه َوِطْلَبُتُه ِإَذا 
َكاَن َيْهَواَها
 (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [e†-†alibet] اَءطَِّلَبُة
Matlûb olan şey™e denir; yukâlu: أُْعِطي 
َطِلَبَتَك أَْي َما َطَلْبَتُه
َبُة  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [e†-†ulbet] اَءطُّلأ
Irak sefere denir; yukâlu: ٌَبَدْت َله طُْلَبٌة أي َسَفَرة 
َبِعيَدةٌ
َبَة -Tav (â’nın kesriyle†) [umm †ilbet] أُمُّ ِطلأ
şancıl kuşunun künyesidir.

طَِّلُج ُُ -mîm’in zammı ve †â) [el-Mu††alib] اَءأ
yı müşeddedenin fethiyle) Esâmîdendir: 
Mu††alib b. ¡Abdullâh b. ◊an@ab ki 
Ma«zûm kabîlesindendir, tarîk-i ¡Irâ…’ta 
vâki¡ ُمطَِّلٍب  dedikleri [Bi™ru Mu††alib] ِبْئُر 
kuyu ona mensûbdur. Ve ¡Abdulmu††alib 
b. Hâşim cedd-i Peygamber-i zî-şân’dır, 
¡aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm; ism-i aslîsi 
¡Âmir’dir.

Mütercim der ki vaktâ ki Hâşim ∏azze’de 
vefât edip oğlu ¡Âmir, Medîne’de vâlidesi 
yanında yetîm kalmakla bî-peder olan 
evlâdın hâli ma¡lûmdur, ¡usret-i ma¡îşet 
ve resâset ve perîşâniyyetle imrâr-ı 
evkât ederler idi. Karîne-i hâl bir kim-
se Mekke’de ¡Âmir’in ¡amucası olan 
Mu††alib’e ¡Âmir’in perîşânlığını ihbâr 
ve ifâde eyledikte pençe-i ¡asabiyyet-i 
rahim ü karâbet ¡inân-rübâ-yı tâb ü tâkat 
olup hemân Medîne tarafına pûyân oldu. 
Ba¡de’l-vusûl ¡Âmir’i ahz ve esbine irdâf 
eyleyerek Mekke’ye ¡avd u kufûl eyle-

de) Bunlar da taleb eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َطَلَبُه ِبَمْعَنى  َوأَْطَلَبُه  َبُه   تَطلٌُّب Lâkin َتَطلَّ
[te†allub]un mefhûmu mütekellif olmakla 
merreten ba¡de-uhrâ taleb eylemek olur.

ِليُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta†lîb] اَءتَّطأ
Bir nesneyi mühletle istemek ma¡nâsınadır 
ki murâd arasını açarak taleb eylemektir; 
yukâlu: َبُه َتْطِليًبا ِإَذا َطَلَبُه ِفي ُمْهَلٍة َطلَّ
َطاَءَبُة ُُ ve [el-mu†âlebet] اَءأ

الَُب -Bir kim (â’nın kesriyle†) [e†-†ilâb] اَءطِّ
senin zimmetinde olan hakkı ve alacağı 
taleb eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َطاَلَبُه 
ُمَطاَلَبًة َوِطالًَبا ِإَذا َطَلَبُه ِبَحّقٍ

 ve (fethateynle) [e†-†aleb] اَءطََّلُج

َبُة لأ  â’nın kesri ve lâm’ın†) [e†-†ilbet] اَءطِّ
sükûnuyla) Ma¡nâ-yı mezbûrdan ismdir 
ki matlûb olan hakka denir; tekûlu: ِلي ِعْنَدُه 
َطَلٌب َوِطْلَبٌة أَْي َحقٌّ يَُطاَلُب
طأالَُب ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-i†lâb] اَإلأ
kimsenin matlûbunu verip hâcetini revâ 
kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُفالًَنا   أَْطَلَب 
َطَلَبُه َما   Ve bir kimsenin matlûbunu أَْعَطاُه 
kable’t-taleb vermeyip taleb-kâr olmakla 
muztarr ve muhtâc eylemek ma¡nâsına ol-
makla zıdd olur; yukâlu: ِإَلى أَْلَجأَُه  أَْي   أَْطَلَبُه 
الطََّلِب
ِلُج طأ ُُ -veznin [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mu†lib] اَءأ
de) Ba¡îd olan mer¡âya denir; yukâlu: ٌَكَل 
َبِعيٌد أَْي   Kezâlik mer¡âdan ba¡îd olan ُمْطِلٌب 
suya denir; ¡alâ-kavlin mer¡â ile mâ-beyni 
iki mîl mesâfe yâhûd bir merhale yâhûd 
iki merhale olan suya denir; yukâlu: َماٌء 
أَْو َيْوٌم  أَْو  ِميالَِن  َبْيَنُهَما  أَْو  اْلَكَلِ  َعِن  َبِعيٌد  أَْي   ُمْطِلٌب 
 Ve َيْوَماِن

ِلٌج  Esâmîdendir: ¡Alî b. Mu†lib [Mu†lib] ُمطأ
el-Ber…î muhaddisîndendir.

ُج لأ  Hâssaten (â’nın kesriyle†) [e†-†ilb] اَءطِّ
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 Şol tasmaya denir ki yayın [unub†] طُنٌُج
kirişinin ucuna bend edip ba¡dehu yayın 
kulağına geçirirler, tâ ki kiriş kesilmeye. 
Ve göğüsün üstünde olan sinire denir ki 
murâd boğazın çukurunu iki taraflı ihâta 
eden sinirlerdir; ikisine طُنَُباِن [†unubân] 
derler. Boyun bir tarafa çevrildikte par-
mak gibi zâhir ve mümtedd olur. Ve 

 Mâviyye ile ±âtu’l-¡Uşar [unub‰] طُنٌُج
nâm mahallerin beyninde bir mevzi¡ adı-
dır; Ba§ra huccâcının menâzilindendir. Ve 

-Ağacın kökünde olan dama [unub†] طُنٌُج
ra ve rîşeye denir ki her tarafa sürüp gi-
der. Ve bedende olan sinire ıtlâk olunur; 
yukâlu: َشدَّ اهللُ اْلَمَفاِصَل ِباْلَْطَناِب أَِي اْلَْعَصاِب
َناَبُة طأ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i†nâbet] اَإلأ
dahi kûşe-i kemâna bend olunan sinire de-
nir, طُنٌُب [†unub] gibi. Ve 

َناَبٌة طأ ٌِ  [i†nâbet] Sâyebâna denir, ٌة  ِمَظلَّ
[mi@allet] ma¡nâsına. Ve bir hatun adıdır 
ki oğlu ¡Amr şu¡arâdandır.

 Mızrak eğri (fethateynle) [e†-†aneb] اَءطََّنُج
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْمُح الرُّ  َطِنَب 

اْعَوجَّ ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن   Ve atın ayakları َطَنًبا 
uzun olarak sölpük olmak ma¡nâsınadır. 
Kezâlik atın beli uzun olmak ma¡nâsınadır 
ki cündîler beyninde ¡uyûbdandır; yukâlu: 
اِبِع أَْيًضا ِإَذا َطاَل َظْهُرُه َطِنَب اْلَفَرُس َطَنًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ
َطأَنُج  (vezninde [eşheb] أَْشَهُب) [el-a†neb] اَألأ
Vasf-ı mezkûr üzere olan erkek ata denir.

َباُء  (vezninde [™şehbâ] َشْهَباُء) [™anbâ†] َطنأ
Mü™ennesidir.

ِنيُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta†nîb] اَءتَّطأ
de) Çadırı ipleriyle çekip bağlamak 
ma¡nâsınadır ki murâd çadırı kurmaktır; 
yukâlu: ُه َوَشدَّ ِبأَْطَناِبِه  ُه  َمدَّ ِإَذا  َتْطِنيًبا  اْلَبْيَت   َطنََّب 
Ve kurt ürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: 

di. Hîn-i duhûlde ُِّبي الصَّ َهَذا   diye su™âl َما 
edenlere resâset-i libâs-ı ¡Âmir’den ¡âr 
ile birâder-zâdemdir demeyip َعْبِدي  ُهَو 
diye cevâb eylemekle elsine-i nâsta 
¡Abdulmu††alib ile şöhret-yâb olmuştur. 
İntehâ.

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [alûb‰] َطُلوُب
Semîrâ™ kurbünde bir kuyu adıdır.

.Bir dağın ismidir (hâ’yla) [alûbet‰] َطُلوَبُة

ُلوٌب .bir mevzi¡ adıdır [Ma†lûb] َمطأ

ٌج ve (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [uleyb‰] طَُليأ

ve [âlib‰] َطاِءٌج

اٌد) [allâb‰] َطالٌَّب vezninde) ve [şeddâd] َشدَّ

 Esâmî-i (fetehâtla) [alebet‰] َطَلَبٌة
nâstandır.

]ط ل ح ب[
َلِحجُّ طأ ُُ  ُمْسَلِحبٌّ [el-mu†le√ibb] اَءأ

[musle√ibb] vezninde ve mürâdifidir ki 
zikr olundu.

]ط ن ب[
-â’nın ve nûn’un zam†) [e†-†unub] اَءطُّنُُج
mıyla) Çadır ipine denir, çadırın serâ-
perdelerini bend ettikleri uzun ipten 
¡ibârettir; ¡alâ-kavlin çadırın kazığına ge-
çirip bağladıkları ipten ¡ibârettir. Cem¡i 
 ِعَنَبٌة ,gelir [inebet†] ِطَنَبٌة ve [a†nâb] أَْطَناٌب
[¡inebet] vezninde; yukâlu: ِبالطُّنُِب اْلَبْيَت   َشدَّ 
 Burada َوُهَو َحْبٌل َطِويٌل يَُشدُّ ِبِه ُسَراِدُق اْلَبْيِت أَِو اْلَوِتُد
.üzere ma¡tûftur ُسَراِدُق kavli أَِو اْلَوِتُد

Mü™ellif طُنٌُب [†unub] kelimesini ُعنٌُق 
[¡unu…] gibi müfred olmak üzere resm ey-
lemiştir. Lâkin Mu…addimetü’l-Edeb’de 
ve Muhe≠≠eb’de ِطَناٌب [†inâb] kesr-i 
†â’yla müfred ve طُنٌُب [†unub] zamme-
teynle ve أَْطَناٌب [a†nâb] cem¡ olmak üzere 
mersûmdur. Ve 
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ْالَْرِض

]ط هـ ن ب[
َنَبى  â’nın fethi ve elif’in†) [e†-†ahnebâ] اَءطَّبأ
kasrıyla) Yavuz ve şedîd ve tüvânâ olan 
deveye denir; yukâlu: َبِعيٌر َطْهَنَبى أَْي َشِديٌد

]ط ي ب[
ve (vezninde [nâb] َناٌب) [e†-†âb] اَءطَّاُب

يُج ve (â’nın kesriyle†) [e†-†îb] اَءطِّ

يَبُة ve (hâ’yla) [e†-†îbet] اَءطِّ

َياُب  (vezninde [tesyâr] َتْسَياٌر) [et-ta†yâb] اَءتَّطأ
Bir nesne pâkîze ve lezîz ve hoş olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َطاًبا َيِطيُب  ْيُء  الشَّ  َطاَب 
َوِطيًبا ِطيَبًة َوَتْطَياًبا ِإَذا َلذَّ َوَزَكا
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre asl 
-havâssın istilzâz eylediği nes [îb†] ِطيٌب
neden ¡ibârettir, et¡ime ve eşribe ve sâ™ir 
nesnelerden gerek ta¡m ve rîh ve gerek 
pâkîzelik ve hoş-manzarlık cihetiyle olsun 
ve gerek ma¡nevî olsun mâl-ı helâl gibi. 
İntehâ. Ve tekûlu: ِطْبُت ِبِه َنْفًسا أَْي َطاَبْت ِبِه َنْفِسي 
Zîrâ temeyyüz ma¡nâda fâ¡ildir. Ve 

 ve [âb†] َطاٌب

 ve [îb†] ِطيٌج

 ve [îbet†] ِطيَبٌة

َياٌب  Yer otlu ve çayırlı olmak [te†yâb] َتطأ
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َطاَبِت 
-Ve müte¡addî olur, bir nes اْلَْرُض ِإَذا أَْكَلَْت
neyi hoş ve pâkîze ve gökçek eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبُه  Ve َطاَبُه أَْي َطيَّ

 ma¡nâsınadır ki hoş [îb†] ِطيٌب [âb†] َطاٌب
ve pâkîze olan nesneye denir; vasf-bi’l-
masdardır, َخِبيٌث [«abî&] mukâbilidir. Ve 

 Ba√reyn kazâsında bir karye [âb‰] َطاٌب
adıdır. Ve Fârs ülkesinde bir ırmak adıdır.

 (vezninde [zunnâr] ُزنَّاٌر) [e†-†uyyâb] اَءطُّيَّاُب

َعَوى ِإَذا  ْئُب  الّذِ  Ve ikâmet eylemek َطنََّب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََقاَم ِإَذا  ِباْلَمَكاِن   َطنََّب 
Ve َتْطِبيٌب [ta†bîb] ma¡nâsınadır ki tulumu 
¡amûda asıp çalkamakla süt çıkarmaktan 
¡ibârettir; yukâlu: َبُه َقاَء ِإَذا َطبَّ َطنََّب الّسِ
َناُب طأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i†nâb] اَإلأ
Yel şiddetle esip toz ve talaz koparmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْت اْشَتدَّ ِإَذا  يُح  الّرِ  أَْطَنَبِت 
ُغَباٍر  Ve develer peyderpey katar üzere ِفي 
yürüyüp gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيِر السَّ ِفي  َبْعًضا  َبْعُضَها  اتََّبَع  ِإَذا  ِبُل  اْلِ -Ve ır أَْطَنَبِت 
mağın suyu uzun uzadı ırağa gitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبُعَد َذَهابُُه ِإَذا   أَْطَنَب النَّْهُر 
Ve bir nesneyi belâgat ya¡nî mübâlaga 
vechiyle vasf eylemek ma¡nâsınadır, gerek 
medh ve gerek zemm ü kadh olsun tatvîl-i 
kelâm bunun lâzımıdır; yukâlu: ُجُل  أَْطَنَب الرَّ
ا ِإَذا أََتى ِباْلَبالََغِة ِفي اْلَوْصِف َمْدًحا َكاَن أَْو َذمًّ
َنُج طأ َُ -vez [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-ma†neb] اَءأ
ninde) Omuza denir, َمْنِكٌب [menkib] 
ma¡nâsına. Ve omuz başıyla boynun ara-
sına denir, َعاِتٌق [¡âti…] ma¡nâsına.

َناُب طأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mi†nâb] اَءأ
ninde) Kesîr ve ¡azîm ¡askere ıtlâk olunur, 
şöyle ki iki tarafının mâ-beyni ba¡îd ve 
mümtedd ola; yukâlu: َجْيٌش ِمْطَناٌب أَْي َعِظيٌم
َطاِنُج ُُ  (mîm’in zammıyla) [el-mu†ânib] اَءأ
Çadırı tınâb tınâba mukârin ve mülâsık 
olan komşuya denir; tekûlu: ُهَو َجاِري ُمَطاِنِبي 
أَْي طُنُُب َبْيِتِه ِإَلي طُنُِب َبْيِتي

]ط هـ ب[
 Hurde ve (fethateynle) [e†-†aheb] اَءطََّبُج
küçük ağaçların esmâsındandır.

]ط هـ ل ب[
َلَبُة -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [e†-†ahlebet] اَءطَّبأ
ninde) Yer yüzünde gitmek, seyr ü seyâhat 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َذَهَب ِفي  َطْهَلَب الرَّ
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ma¡nâsınadır; yukâlu: َج َتَزوَّ ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أََطاَب 
َحالاَلً
ِييُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta†yîb] اَءتَّطأ
de) Bir nesneyi hoş ve tayyib eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََطاَبُه ِبَمْعَنى  َتْطِييًبا  َبُه   َطيَّ
Ve bir nesneyi hoş ve pâkîze bulmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ًبا ْيَء ِإَذا َوَجَدُه َطّيِ َطيََّب الشَّ
يُج -Hoş nes (â’nın kesriyle†) [e†-†îb] اَءطِّ
neye denir ki onunla tetayyüb ve te¡attur 
olunur, misk ve ¡anber ve dühn gibi. Ve 
helâl şey™e denir; yukâlu: ٌُّهَو ِطيٌب أَْي ِحل Ve 
mutlakan her nesnenin efdal ve enfesine 
denir; yukâlu: يَب أَِي ْالَْفَضَل  Ve َيْطُلُب الطِّ

 Vâsi† ile şehri Tuster beyninde [îb‰] ِطيٌج
bir belde adıdır.

يَبُة  Bu dahi helâl ve (hâ’yla) [e†-†îbet] اَءطِّ
mübâh olan şey™e denir. Ve be-gâyet sâf 
ve berrâk olan bâdeye ıtlâk olunur mey-i 
nâb ma¡nâsına. Ve 

 Mı§ır ülkesinde iki karye [îbet‰] ِطيَبُة
adıdır. Ve zemzem suyunun ismidir. Ve 
Zerûd yanında bir karye adıdır.

َيَبُة  (vezninde [inebet¡] ِعَنَبٌة) [e†-†iyebet] اَءطِّ
Gadr ve hîlesiz ve nakz-i ¡ahdsiz dest-res 
olunan esîre ıtlâk olunur; yukâlu: َسْبٌي ِطَيَبٌة 
أَْي ِبالَ َغْدٍر َوَنْقِض َعْهٍد
َيَباِن  (tesniye bünyesiyle) [el-a†yebâni] اَألَطأ
Ekl ve cimâ¡a ıtlâk olunur; ¡alâ-kavlin fem 
ve ferc ve ¡inde’l-ba¡z şahm ve şebâbdan 
¡ibârettir; ve minhu yukâlu: َذَهَب ْالَْطَيَباِن أَِي 
َباُب ْحُم َوالشَّ -Bu ْالَْكُل َواْلِجَماُع أَِو اْلَفُم َواْلَفْرُج أَِو الشَّ
rada şahmden murâd kuvvet-i bedeniyye-
dir, َعاُل َراُط َوالسُّ َوَبِقَي ْالَْخَبَثاِن أَِي الضُّ
َطاِيُج َُ ve (mîm’in fethiyle) [el-me†âyib] اَءأ

 Güzîde ve muhtâr olan [el-e†âyib] اَألََطاِيُج
nesnelere denir. َمَطاِيُب [me†âyib] kelimesi-
nin lafzından müfredi yoktur. Ba¡zılar dedi 

Be-gâyet hoş ve pâkîze ve gökçek olan 
şey™e denir; yukâlu: َشْيٌء َطاٌب َكَما ُذِكَر َوطُيَّاٌب 
أَْي ِطيٌب
 (vezninde [buşrâ] بُْشَرى) [e†-†ûbâ] اَءطُّوَبى
 .ma¡nâsınadır, ya¡nî masdardır [îb†] ِطيٌب
Aslı طُْيَبى [†uybâ] idi, yâ™ vâv’a kalb olun-
du. Ve طُوَبى [†ûbâ] َبٌة -lafzın [ayyibet†] َطّيِ
dan cem¡ olur ki †â’nın fethi ve yâ’nın 
teşdîdiyledir ve bu nâdirdir. Ve أَْطَيُب 
[a†yeb] kelimesinden mü™ennes olur. Ve 
iyilik ve güzellik, hüsnâ ma¡nâsınadır. 
Ve baht ve ¡ayş-ı hoş ve hayr ve râhat ve 
devlet ma¡nâsınadır. Ve hîre ve güzîdegî 
ma¡nâsınadır ki muhtârlık ve güzîdelik 
ma¡nâsınadır. Ve 

 ;Cennette bir şecerin ismidir [ûbâ‰] طُوَبى
¡alâ-kavlin lügat-ı Hindîde طُوَبى [†ûbâ] 
cennetin ismidir. Ve yukâlu: َلَك  طُوَبى 
َضاَفِة  ta¡bîri lahn طُوَباَك Alâ-kavlin¡ َوطُوَباَك ِباْلِ
u hatâdır.

 (â’nın kesri ve elif’in kasrıyla†) [îbâ†] ِطيَبى
 lafzında lügattir ki cennette bir [ûbâ†] طُوَبى
şecer adıdır.

َطاَبُة ِ -hemzenin kesriy) [el-i†âbet] اَإلأ
le) Bir nesneyi hoş ve pâkîze kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَمْعَنى ِإَطاَبًة   أََطاَبُه 
َبُه  Ve istincâ™ ma¡nâsınadır ki mevzi¡-i َطيَّ
necâseti gasl yâ mesh ile tathîr eylemek-
ten ¡ibârettir; yukâlu: اْسَتْنَجى ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أََطاَب 
Ya¡nî “Nefsini murdârdan pâk eyledi.” 
Ve hoş ve münakkah dil-keş kelâm söy-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا  أََطاَب الرَّ
َطّيٍِب ِبَكالٍَم   Ve mihmâna hoş ve lezîz َتَكلََّم 
ve pâkîze ta¡âm çekmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ًبا َطّيِ َطَعاًما  َم  َقدَّ ِإَذا  ْيِف  ِللضَّ ُجُل  الرَّ  أََطاَب 
Ve hoş ve dilîr ve pâkîze-ter oğlanları 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُفالٌَن   أََطاَب 
ِبيَن َطّيِ َبِنيَن   Ve helâl tezevvüc eylemek َوَلَد 
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ُن َطابب ُق بأ  ayn’ın kesri ve¡) [İ≠… b. ‰âb¡] ِعذأ
≠âl-ı mu¡cemenin sükûnuyla) Medîne’de 
bir hurmâlık adıdır.

َطابب ُن   Bir nev¡ hurmâya ıtlâk [ibn †âb] ِابأ
olunur ki hâlen Medîne hurmâsı ta¡bîr ey-
ledikleri hurmâdır.

َياُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [e†-‰iyâb] اَءطِّ
Ba§ra’da bir hurmâlık adıdır.

ٌد) [e†-†ayyib] اَءطَّّيُِج  (vezninde [seyyid] َسّيِ
Be-gâyet hoş ve pâkîze ve gökçek olan 
nesneye denir; َخِبيٌث [«abî&] mukâbilidir. 
Ve helâl olan şey™e ıtlâk olunur; yukâlu: 
 Ve َماٌل َطّيٌِب أَْي َحالٌَل

 ve [ayyib‰] َطّيٌِج

ٌب ٌم) [Mu†ayyeb] ُمطَيَّ  [mukerrem] ُمَكرَّ
vezninde) Peygamber-i ekrem sallallâhu 
¡aleyhi ve sellem hazretlerinin iki ferzend-i 
ercümendleri ismleridir.

َبَة َطيأ  (â’nın fethiyle†) [Ebû ‰aybet] أَبُو 
Peygamber-i ¡âlî-şân ¡aleyhi’s-selâm haz-
retlerinin haccâmları olan zâtın künyesi-
dir; İsmi Dînâr’dır.

 âbûr kazâsında bir« [âbân‰] َطاَباُن
karyedir.

ُة َيأطُبَّ  hemzenin fethi ve) [el-ey†ubbet] اَألأ
yâ’nın sükûnu ve †â’nın zammı ve bâ’nın 
teşdîd ve tahfîfiyle) Dişi keçinin ve 
âhûnun teke taleb edip erkeğe kızması 
hâletine denir ki tekesimek ta¡bîr olunur; 
yukâlu: ُة اْلَعْنِز أَِي اْسِتْحَراُمَها َدَنْت أَْيطُبَّ
 Tuğlaya (â’nın zammıyla†) [e†-†ûb] اَءطُّوُب
ve kiremite denir.

َطاَيَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu†âyebet] اَءأ
vezninde) Latîfe ve mizâh eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َطاَيَبُه أَْي َماَزَحُه
َطيَِّبيَن ُُ اءأ ُف   â’nın√) [ilfu’l-mu†ayyebîn√] ِطلأ
kesriyle) ُمَطيٌَّب [mu†ayyeb]lerin ¡ahd ve 

ki işbu َمَطاِيُب [me†âyib] ve أََطاِيُب [e†âyib] 
kelimeleri ¡Arablardan َوأََطاِيُب َطِب  الرُّ  َمَطاِيُب 
-unvânıyla mesmû¡dur, ya¡nî müf¡ اْلَجُزوِر
redleri meskût olup hemân cem¡ olarak 
böylece mesmû¡ olmuştur; yekûlûne: أَْطَعَمَنا 
َطِب َوأََطاِيِب اْلَجُزوِر  Ve ¡alâ-kavlin ِمْن َمَطاِيِب الرُّ
 [ma†yeb] َمْطَيٌب in müfredi[me†âyib] َمَطاِيُب
yâhûd َمَطاٌب [me†âb] ve َمَطاَبٌة [me†âbet]tir. 
Ve أََطاِيُب [a†âyib]in müfredi أَْطَيُب [a†yeb]
dir.

ِتَطاَبُة  İstincâ™ ma¡nâsına [el-isti†âbet] اَإِلاأ
isti¡mâl olunur; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  ِإْسَتَطاَب 
 Ve kasık kıllarını tırâş eylemek اْسَتْنَجى
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: ِإْسَتَطاَب 
اْلَعاَنَة َحَلَق  ِإَذا  ُجُل   Ve bir nesneyi hoş ve الرَّ
tayyib bulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ًبا َطّيِ َوَجَدُه  ِإَذا  ْيَء  الشَّ  ِإْسَتْطَيَبُه :ve yukâlu ِإْسَتَطاَب 
 Ve tatlı ve hoş-güvâr su istemek َعَلى ْالَْصِل
ma¡nâsınadır; yukâlu: َسأََلُهْم ِإَذا  اْلَقْوَم   ِإْسَتَطاَب 
 َماًء َعْذًبا
َياُب طأ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-i†yâb] اَإلأ
nesneyi hoş ve pâkîze ve tayyib bulmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَجَدُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  أَْطَيَب 
ًبا .Ve bu aslı üzere isti¡mâl olunmuştur َطّيِ

 (vezninde [πâbet] َغاَبٌة) [e†-†âbet] اَءطَّاَبُة
Bâdeye denir, َخْمٌر [«amr] gibi.

َبُة  Medîne-i (â’nın fethiyle†) [aybet‰] َطيأ
münevvere esmâsındandır. 

 ve [âbet‰] َطاَبُة

َبٌة َدةٌ) [ayyibet‰] َطّيِ  (vezninde [seyyidet] َسّيِ
ve 

َبٌة َمٌة) [Mu†ayyebet] ُمَطيَّ -mukerre] ُمَكرَّ
met] vezninde) Bunlar da Medîne-i 
münevvere’nin ismleridir. Nâm-ı aslîsi 
 [erb&] َثْرٌب olup me¡hazı olan [Ye&rib] َيْثِرُب
fesâd ma¡nâsına olmakla istihcân olup 
elfâz-ı mezkûre ile tesmiye buyrulmuştur.
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FASLU’ª-ªÂ™İ’L-MU¡CEME 
)َفْصُل الظَّاِء اْلُمْعَجَمِة(

]ظ أ ب[
 Bâng (vezninde [de™b] َدْأٌب) [e@-@a™b] اَءظَّأأُب
ve feryâd eylemek, َزَجٌل [zecel] ve َصْوٌت 
[§avt] ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َظأََب 
َوَصاَت َزَجَل  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  -Ve evlen َظْأًبا 
mek, tezevvüc ma¡nâsınadır; yukâlu: َظأََب 
َج َتَزوَّ ِإَذا  اْلَمْزبُوِر  اْلَباِب  ِمَن  َظْأًبا  ُجُل   Ve çağıltı الرَّ
ve gırîv ve celebe ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْلَجَلَبُة أَِي  الظَّْأُب  َهَذا   Ve zulm ü sitem ve َما 
bîdâd ma¡nâsınadır. Ve teke bağırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َظأََب التَّْيُس ِإَذا َصاَح Ve 
 ve hem-dâmâd ma¡nâsınadır ki [silf] ِسْلٌف
zevcenin eniştesidir, bacanak ta¡bîr olu-
nur. Cem¡i أَْظُؤٌب [e@™ub] gelir أَْكُلٌب [ek-
lub] vezninde ve ظُُؤوٌب [@u™ûb] gelir ُعُروٌق 
[¡urû…] vezninde.

َظاَءَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu@â™ebet] اَءأ
vezninde) İki kimse iki hemşîre te-
zevvüc edip birbirine bacanak olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْن َوِهَي  ِباْلُمَظاَءَبِة  َجا   َتَزوَّ
َج آَخُر أُْخَتَها َج ِإْنَساٌن ِاْمَرأًَة َوَيَتَزوَّ َيَتَزوَّ

]ظ ب ظ ب[
َظاُب -vez [ab†âb†] َطْبَطاٌب) [e@-@ab@âb] اَءظَّبأ
ninde) Renc ve derd ve ta¡ab ve mihnet 
gibi ¡ârıza-i şedîdeye denir ki mûcib-i ta-
kallüb ü ıztırâb olur; yukâlu: َما ِبِه َظْبَظاٌب أَْي 
 Ve ¡ayb u nakîsa ma¡nâsınadır. Ve َقَلَبٌة َوَوَجٌع
bir nev¡ sivilce ismidir ki göz kapağında 
çıkar, ُجْدُجٌد [cudcud] dahi derler. Ve dil-
ber delikanlı oğlanların çehrelerinde çıkan 
sivilcelere denir. Ve çağıltı ve şamata ve 
gırîv ve celebe ma¡nâsınadır. Ve bir kim-
seye şerr ü mazarrat îkâ¡ıyla tehdîd eden 
kimsenin mü™essir kelâm-ı va¡îdine denir; 

mîsâkı demektir. Peygamber-i enâm 
¡aleyhi’s-selâm hazretleri yirmi beş ya-
şında iken ba¡zı kabâ™il-i ¡Arab beynlerin-
de mün¡akid olan ¡ahd ü yemîn olacaktır. 
Sûreti budur ki Benû ¡Abdumenâf bi’l-
ittifâk Benu’d-Dâr’ın zabt ve tevliyetle-
rinde olan Ka¡be-i mükerreme’nin ِحَجاَبٌة 
[√icâbet] ve ٌِرَفاَدة [rifâdet] ve ِلَواٌء [livâ™] ve 
 mansıblarını almak murâd [si…âyet] ِسَقاَيٌة
eylediklerinde Benû ¡Abduddâr imtinâ¡ 
eylemeleriyle min-ba¡d her kavm îfâ-yı 
hakk-ı ¡asabiyyetle birbirlerine yârî ve 
mu¡âvenet eylemek üzere ¡ahd ü yemîn 
eylediler. Benû ¡Abdumenâf ecnâs-ı tîbi 
cem¡ ve tahmîr edip bir büyük çanak içre 
vaz¡ ve taraf-dârlarıyla ki beş kabîle ehli-
dir, ellerini ona gams ederek ¡akd-i ¡ahd 
ü yemîn eyledikten sonra li-ecli’t-te™kîd 
ellerini dîvâr-ı Ka¡be’ye mesh eylediler. 
Binâ™en¡aleyh ُمَطيَِّبيَن [Mu†ayyebîn] ile tes-
miye olundular. Benû ¡Abduddâr dahi ken-
di hulefâlarıyla ki altı kabîleden ¡ibârettir, 
âher-gûne mü™ekked ¡akd-i kasem eyle-
diler. Bu sebeble أَْحالٌَف [A√lâf] tesmiye 
olundular. Resûl-i ekrem ¡aleyhi’s-selâm 
hazretleri Mutayyebîn tarafında bulun-
muşlar idi. ِحَجاَبٌة [√icâbet]ten mûrâd 
Ka¡be’nin kapıcılığıdır ve ٌِرَفاَدة [rifâdet] 
¢ureyş ahâlîsi miyânelerinden bir mikdâr 
mâl ifrâz edip onunla zebîb ve buğday ahz 
ederler idi, tâ ki huccâc için hâzır buluna. 
Ve ِلَواٌء [livâ™] Ka¡be’nin sancağını tertîb 
eylemektir. Ve ِسَقاَيٌة [si…âyet] huccâca su 
vermektir.
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dan zâ™il olmaz. Ekserî kelerin yuvasının 
ağızına dübürünü vaz¡ edip içeriye doğru 
zarta eylemekle bed râyihasından keler 
muztarib olup tahammülden kalmakla 
nâçâr taşraya pertâb edip çıktıkta sayd 
ve ekl eder. Mel¡ûnun zartası oltasıdır; 
ve fi’l-meseli: َتَقاَطُعوا أَْي  الظَِّرَباُن”  َبْيَنُهُم   “َفَسا 
Ya¡nî bir müfsid ve mekkâr niçe ahbâb 
miyânelerine ilkâ-yı fesâd ile birbirinden 
kesilip cüdâ olsalar, mesel-i mezbûru darb 
ederler. Mütercim der ki o cânvere ¡Arab-
lar ُمْفِرُق النََّعِم ıtlâk ederler, zîrâ deve sürüsü-
nün aralığına girip câ-be-câ zarta çektikte 
râyiha-i kerîhesinden develer perîşân olur. 
İntehâ. Cem¡i َظَراِبيُن [@arâbîn] gelir ve َُّظَراِبي 
[@arâbiyy] gelir yâ-yı müşeddede ile, gûyâ 
ki âti’z-zikr َظِربَّاُء [@aribbâ™] kelimesinden 
cem¡dir. Ve

َبى َأ -â’nın kesri ve elifin kasrıy@) [irbâ@] ِظ
la) ve

َباُء َأ -a’nın kesri ve elifin med@) [™irbâ@] ِظ
diyle) İsm-i cem¡lerdir.

بَّاُء َِ  â’nın fethi ve râ’nın@) [™e@-@aribbâ] اَءظَّ
kesri ve bâ’nın teşdîdiyle) Bu dahi َظِرَبان 
[@aribân] gibi cânver-i mersûmun ismidir.

يُج َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta@rîb] اَءتَّظأ
Davarın tırnağı be-gâyet pek ve metîn 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَحَواِفُر َبِت   ظُّرِ
ْت َتْظِريًبا َعَلى اْلَمْجُهوِل ِإَذا َصُلَبْت َواْشَتدَّ
َبُة ََّ َظ ُُ  ُمَعظََّمٌة) [el-mu@arrabet] اَءأ
[mu¡a@@amet] vezninde) Be-gâyet sulb ve 
metin olan davar tırnaklarına denir.

اُب ََ -vez [a√bâb] أَْحَباٌب) [el-a@râb] اَألَظأ
ninde) َنَواِجُذ [nevâci≠] ardında olan dört 
dişlere denir. Ve َنَواِجُذ [nevâci≠] ¡inde’l-
mü™ellif muhteleftir; ¡alâ-kavlin أَْظَراٌب [a@
râb] dişlerin köklerine denir.

يٌج َِ  ¡Mevzi (vezninde [emîr] أَِميٌر) [ªarîb] َظ

tekûlu: ٍَسِمْعُت َظْبَظاَبُه َوُهَو َكالَُم اْلُموِعِد ِبَشّر Ve 

َظاٌب -Mülûk-i Yemen’den biri [ªab@âb] َظبأ
nin ismidir.

َظَبُة -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [e@-@ab@abet] اَءظَّبأ
ninde) Mahmûm olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َُّجُل َعَلى اْلِبَناِء ِلْلَمْجُهوِل ِإَذا ُحم ظُْبِظَب الرَّ
ظُُج -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [et-te@ab@ub] اَءتََّظبأ
ninde) Bir nesne âhestece sühûletle düş-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيُء  الشَّ  َتَظْبَظَب 
َكاَن َلُه َوْقٌع َيِسيٌر

]ظ ر ب[
ُب َِ  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [e@-@arib] اَءظَّ
Yerde sövelip domalan iri taşa ve kayaya 
denir ki ucu yalman gibi sivri ve keskin 
ola; ¡alâ-kavlin yüksek ve sivri olmayıp 
döşekli yastım dağa denir yâhûd küçük 
dağa denir. Cem¡i ِظَراٌب [@irâb] gelir ِسَهاٌم 
[sihâm] gibi.

Şârih der ki bu cem¡ garîzdir, sükûn-ı râ 
ile tahfîf tevehhümüne mebnîdir. Ve 

ٌب َِ  Bir recül adıdır. Ve Nebiyy-i [ªarib] َظ
ekrem sallallâhu ¡aleyhi ve sellem haz-
retlerinin feresleri ismidir. Ve bâdiyede 
¢ar¡â ile Vâ…i§a nâm mahaller beyninde 
bir su birkesi ismidir.

نب ُب ءُبأ َِ  lâm’ın zammı ve) [ªaribu Lubn] َظ
bâ’nın sükûnuyla) Bir mevzi¡ adıdır.

بُّ َُ ) [e@-@urubb] اَءظُّ -veznin [utull¡] ُعُتلٌّ
de) Galîzü’l-cüsse topaç bodura denir; 
yukâlu: َرُجٌل ظُُربٌّ أَْي َقِصيٌر َغِليٌظ
َباُن َِ -vez [a†irân…] َقِطَراٌن) [e@-@aribân] اَءظِّ
ninde ki murâd @â’nın fethi ve râ’nın kes-
riyledir) Kedi cüssesinde bed-râyihalı bir 
cânverdir; Türkîde göcen ta¡bîr olunur, 
be-gâyet zartacı ve zartası ziyâdesiyle 
müntin olur. Bir câmeye osursa câme es-
kiyip gider, henüz râyiha-i habîsesi on-
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ye varacak vaktte bağırmak ma¡nâsınadır. 
Şârih der ki bunun aslı َظْوٌب [@avb] idi ki 
masdardır, mehmûzda lügattir, niteki zikr 
olundu.

adıdır.

ُب ََ  (vezninde [arab†] َطَرٌب) [e@-@arab] اَءظَّ
Yapışmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبِه  َظِرَب 
اِبِع ِإَذا َلِصَق ِبِه َظَرًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ
َبُة يأ ََ -veznin [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [ªuraybet] ظُ
de) Bir mevzi¡ adıdır.

]ظ ن ب[
نأُج  â’nın kesri ve nûn’un@) [e@-@inb] اَءظِّ
sükûnuyla) Ağacın köküne denir.

َبُة  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [e@-@unbet] اَءظُّنأ
Şol sinire denir ki ok yeleğinin gez tara-
fında olan ucuna sarılır.

ُبوُب -vez [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [e@-@unbûb] اَءظُّنأ
ninde) Ayakta incik ta¡bîr olunan ¡uzvun 
ön taraftan ya¡nî taşra tarafından ucu-
na denir yâhûd incik kemiğine denir ki 
kuru incik ve kalem ve düdük ta¡bîr olu-
nur; ¡alâ-kavlin kuru inciğin ucuna denir; 
yukâlu: أَْو ُقُدٍم  ِمْن  اِق   َضَرَب ظُْنُبوَبُه َوُهَو َحْرُف السَّ
َعْظِمَها َحْرُف  أَْو   [udum…] ُقُدٌم Burada َعْظُمَها 
lafzı zammeteynledir. Ve hakk-ı ¡ibâre 
hâ-i te™nîsle َعْظُمَها olmaktır, zîrâ َساٌق [sâ…] 
mü™ennestir. Ve 

ُبوٌب -Mızrak temreninin ko [unbûb@] ظُنأ
vanında olan mîha ya¡nî perçîne denir. 
Cem¡i َظَناِبيُب [@anâbîb] gelir ki incikler de-
mek olur; ve minhu’l-meselu: َظَناِبيَب  “َقَرَع 

ُ َ  Bir kimse bir düşvâr mâddeye ْالَْمِر” أَْي َذهللَّ
be-gâyet sa¡y u ikdâm eyleyerek tezlîl ve 
teshîl eyledikte darb olunur, zîrâ çökme-
yip serkeşlik eden devenin inciğine vur-
makla râm edip çökertirler.

]ظ و ب[
 Söze (vezninde [nâb] َناٌب) [e@-@âb] اَءظَّاُب
denir, kelâm ma¡nâsına. Ve mâdde-i 
mezbûre vâviyyedir. Ve çağıltı ve gırîv ve 
hengâme ma¡nâsınadır. Ve teke dişi keçi-
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de) Hurmâ yaprağına denir, ُخوَصٌة [«û§at] 
ma¡nâsına. Ve sel suyunun pek çok ve 
taşkın yerine, kezâlik kesret ve irtifâ¡ına 
yâhûd dalgasına denir. Şârih der ki pek 
¡azîm ve taşkın ve püskürücü sel suyuna 
da denir. Ve Esâs’ta bu ma¡nâ masdar ol-
mak üzere de mersûmdur; yukâlu: َعبَّ اْلَبْحُر 
 Ve her şey™in evveline denir ki kesret ُعَباًبا
mevki¡idir; yukâlu: لُُه  Ve ُعَبابُُه أَْي أَوَّ

-Mâlik b. Nuveyre’nin fere [Ubâb¡] ُعَباٌب
si adıdır. Yâhûd savâbı ُعَناٌب [¡Unâb]dır, 
nûn’la.

َبُج ُعنأ -veznin [cundeb] ُجْنَدٌب) [el-¡unbeb] اَءأ
de) Çok suya denir. Mü™ellifin اْلَماِء  َكْثَرُة 
kavli اْلَكِثيُر  َماٌء :sebkindedir; yukâlu اَْلَماُء 
 Ve ُعْنَبٌب أَْي َكِثيٌر

َبٌج  ¡Bir dere adıdır. Ve bir nev [Unbeb¡] ُعنأ
nebât ismidir.

َعبَّاِب اءأ  [kettân] َكتَّاٌن) [Benû’l-¡Abbâb] َبنُو 
vezninde) ¡Arabdan bir cemâ¡attir, 
ehl-i Fürse muhâletat edip atları nehr-i 
Furât’tan َعّبق [¡abb] eder olmalarıyla ıtlâk 
eylediler.

ُبوُب َيعأ -vez [ya¡…ûb] َيْعُقوُب) [el-ya¡bûb] اَءأ
ninde) Şol ata denir ki endâmı uzun ge-
rimli ve be-gâyet yüğrük ola; ¡alâ-kavlin 
cinsi pâk ve eşkin olup yürümesinde ve 
seğirtmesinde âb-ı revân gibi sühûlet ola, 
râkibini silkip muztarib eylemeye yâhûd 
seğirtmesi pek meydânlı ola, aslâ fütûr 
bulmaya, ılgar atı gibi; yukâlu: َفَرٌس َيْعُبوٌب 
 أَْي َطِويٌل َسِريٌع أَْو َجَواٌد َسْهٌل ِفي َعْدِوِه أَِو اْلَبِعيُد اْلَعْدِو
 Ve ِفي اْلَجْرِي

ُبوٌب -Suyu çok olan cedvele de [ya¡bûb] َيعأ
nir. Ve sehâba denir. Ve 

ُبوٌب  Rebî¡ b. Ziyâd’ın ve [Ya¡bûb] َيعأ
Nu¡mân b. Mun≠ir’in ve Ecla√ b. ¢âsi†’in 
feresleri ismidir.

FASLU’L-¡AYNİ’L-MÜHMELE 
)َفْصُل اْلَعْيِن اْلُمْهَمَلِة(

]ع ب ب[
 ayn’ın fethi ve bâ’nın¡) [el-¡abb] اَءأَعجُّ

teşdîdiyle) Mutlakan su içmek 
ma¡nâsınadır; ¡alâ-kavlin bir solukta içme-
yip yudum yudum yutarak içmektir, َجْرٌع 
[cer¡] ma¡nâsına. Yâhûd aralıklarını pek 
açmayıp tîz tîz birbiri ardınca mütetâbi¡an 
içmek yâhûd elsiz ve kapsız suya eğilip 
dâbbe ve hamâme gibi içmek, َكْرٌع [ker¡] 
manâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  ا  َعبًّ اْلَماَء   َعبَّ 
ِل ِإَذا َشِرَبُه أَْو َجَرَعُه أَْو َتاَبَعُه أَْو َكَرَعُه ْالَوَّ
Şârih der ki ¡inde’l-ba¡z ٌَّعب [¡abb] soluk 
almayarak bir nefeste içmek ma¡nâsındır, 
ve aglebi budur, hattâ ” اْلَعّبِ ِمَن   “اْلُكَباُد 
hadîsinde şürrâh bununla tefsîr eylemiş-
tir. Ya¡nî “ciğer ağrısı suyu bir nefeste iç-
mekten ¡ârız olur.” Kezâlik ا وا اْلَماَء َمصًّ  “ُمصُّ
َعبًّا” َتُعبُّوا  اْلَماِء hadîsinde dahi َوالَ  ُشْرُب   اَْلَعبُّ 
ٍس َتَنفُّ  ibâretiyle müfesserdir. Zâhiren¡ ِبالَ 
mü™ellifin أَْو َتاَبَعُه أَْو َكَرَعُه ¡ibârelerinde soluk 
almaksızın içmek mefhûmlarında dâhil 
yâhûd lâzımdır. İntehâ. Ve

ِس ُأ  Güneşin pertev [abbu’ş-şems¡] َعجُّ اءشَّ
ve ziyâsına denir. Bunda bâ’nın tahfîfiyle 
de câ™izdir, zîrâ َعْبٌو [¡abv] lafzından 
mankûs olur, َدٌم [dem] ve َيٌد [yed] gibi. Ve 
 ziyâ ma¡nâsınadır. Ve [abv¡] َعْبٌو

-Kova inip suya daldıkta seslen [abb¡] َعجد
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ا  َعبًّ ْلُو  الدَّ  َعبَِّت 
َتْت ِعْنَد َغْرِف اْلَماِء َصوَّ

 ُرْدٌن (ayn’ın zammıyla¡) [el-¡ubb] اَءأُعجُّ
[rudn] ma¡nâsınadır ki libâs yeninin dibi-
ne denir ki koltuk tarafına gelen ucudur.

ُعَباُب -veznin [πurâb] ُغَراٌب) [el-¡ubâb] اَءأ
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ُعَبُج  (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [el-¡ubeb] اَءأ
 َكاَكْنٌج .ismidir [abbu’l-kâkenc√] َحبُّ اْلَكاَكْنِج
[kâkenc] ¡aşşâbların kunbul otu dedik-
leri nebâttır. Fârisîde ¡arûs-ı der-perde 
derler. Kütüb-i tıbbiyyede kunbul de-
dikleri bu değildir. Berrîsi ve bostânîsi 
olur. Nebâtı it üzümüne şebîh ve habbı 
ki semeri olacaktır, kırmızı gılâf içre ve 
dâneleri fındık kadar ve ba¡de’l-kemâl 
kırmızı olur. Ve¡alâ-kavlin ُعَبٌب [¡ubeb] 
الثَّْعَلِب  ismidir ki it [inebu’&-&a¡leb¡] ِعَنُب 
üzümü dedikleri nebâttır. Ve ¡inde’l-ba¡z 
اِء [ubeb¡] ُعَبٌب  ismidir [™şeceru’r-râ] َشَجُر الرَّ
ki mâddesinde beyân olundu. Yâhûd أَْغالٌَث 
[aπlâ&] kısmından bir nev¡ şecer adıdır. Ve 
 acı ve ba¡zı semmiyyetli olan [&aπlâ] أَْغالٌَث
eşcârdan ¡ibârettir, ِعْكِريٌش [¡ikrîş] ve َحْلَفاُء 
[√alfâ™] ve َيْنُبوٌت [yenbût] ve َلَصٌف [le§af] 
ve ِعْشِرٌق [¡işri…] ve ٌَّبْرِدي [berdiyy] ve أََسٌل 
[esel] gibi.

ُعُبُج -Yer (zammeteynle) [el-¡ubub] اَءأ
den fışkırıp feverân eden ve püsküre-
rek cereyân eden sulara denir, َقٌة ُمَتَدّفِ  ِمَياٌه 
ma¡nâsına.

َعَبُة َعبأ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-¡ab¡abet] اَءأ
ninde) Münhezim olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعْبَعَب اْلَجْيُش ِإَذا اْنَهَزُموا Ve 

َعَبُة  İsm olur, kırmızı yün [ab¡abet¡] َعبأ
pâresine denir, sûfe-i hamrâ™ ma¡nâsına. 
Ve 

َعَبُة -nâm kimse [Durnâ] ُدْرَنى [Ab¡abet¡] َعبأ
nin vâlidesi ismidir ki şâ¡ire idi. Ve ُدْرَنى 
[durnâ] ظورنا [@urnâ] veznindedir.

ُعُج -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [et-te¡ab¡ub] اَءتََّعبأ
ninde) Bir nesneyi bi-tamâmihi silip 
almak yâhûd bi’t-tamâm ekl eylemek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: أََتْيُت أَْي  ْيَء  الشَّ  َتَعْبَعْبُت 
ِه َعَلْيِه ُكّلِ

َعِبيَبُة  (vezninde [abîbet√] َحِبيَبٌة) [el-¡abîbet] اَءأ
 nâm şecerden ittihâz olunur [†urfu¡] ُعْرُفٌط
bir nev¡ tatlı ta¡âm ve şarâb ismidir; ¡alâ-
kavlin ٌَعِبيَبة [¡abîbet] ُعْرُفٌط [¡urfu†] zamkının 
¡ırkıdır. Şârih der ki A¡râb-ı bâdiye sevîk 
dövecek tokmakla onu döverek nuzc bul-
dukta şerbet edip içerler, meyan şerbeti 
gibi olur. Ve 

 ِرْمٌث Çukurca yerde biten [abîbet¡] َعِبيَبٌة
[rim&] nâm otun adıdır.

ُة يَّ ُعّبِ  ayn’ın zammı ve¡) [el-¡ubbiyyet] اَءأ
kesri ve bâ-yı müşeddedenin kesri ve 
yâ’nın teşdîdiyle) Kibr ve fahr ve nahvet 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَفْخٌر ِكْبٌر  أَْي  يٌَّة  ُعّبِ  ِفيِه 
َوَنْخَوةٌ
َعُج َعبأ -veznin [πabπab] َغْبَغٌب) [el-¡ab¡ab] اَءأ
de) Civânlık hengâmının tâb u tarâvet ve 
letâfeti hâletine denir. Ve yâl ü bâl sâhibi 
tenû-mend tâze delikanlıya denir. Ve bol 
câmeye denir; yukâlu: َثْوٌب َعْبَعٌب أَْي َواِسٌع Ve 
deve tüyünden işlenmiş hâs ve yumuşak 
ve nâzük kilime denir. Ve bir sanemin is-
midir. Ve bir recül adıdır. Ve müşriklerin 
sanem vaz¡ ettikleri mahalle denir, put-
hâne ma¡nâsına. Ve uzun kişiye denir.

َعاُب َعبأ -veznin [ab†âb†] َطْبَطاٌب) [el-¡ab¡âb] اَءأ
de) Bu dahi uzun adama denir. Ve vâsi¡ü’l-
halk ve’l-cevf olan kişiye denir ki savt ve 
kelâmı içerisinden top gibi sudûr eder. Ve 
Tâmmü’l-vücûd ve hasenü’l-hilkat hoş-
endâm civâna denir; yukâlu: َشابٌّ َعْبَعاٌب أَِي 
التَّامُّ اْلَحَسُن اْلَخْلِق

ََعجُّ  fethateynle ve bâ’nın) [el-e¡abb] اَألأ
şeddesiyle) Fakîr ve bî-nevâ kişiye denir. 
Ve galîzü’l-enf olan kimseye denir.

 (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [û ¡ubeb≠] ُذو ُعَبجب
Bir dere ismidir.
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eşiğine denir, ُة اْلَباِب  [uskuffetu’l-bâb] أُْسُكفَّ
ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin üst eşiğine denir. 
Ve 

 ;Şiddet ve sahtî ma¡nâsınadır [atebet¡] َعَتَبٌة
yukâlu: ٌة  Ve kerîh ve nâ-hoş ِبْالَْمِر َعَتَبٌة أَْي ِشدَّ
ve müstehcen işe denir. Ve kişinin hatu-
nuna ıtlâk olunur. Pes buna göre alt eşiği-
ne denmek iktizâ eder. Ve bu kinâyedir, 
niteki َنْعٌل [na¡l] ve ٌَقاُروَرة […ârûret] ve َبْيٌت 
[beyt] ve َقْيٌد […ayd] ve ٌَشاة [şât] ile de 
kinâye ederler. Ve minhu hadîsu İbrâhîm 
li-İsmâ¡îl ¡aleyhima’s-selâm: ”ْر َعَتَبَة َباِبَك “َغّيِ
َعَتُج  (vezninde [ta¡ab] َتَعٌب) [el-¡ateb] اَءأ
Bu dahi kerîh ve nâ-matbû¡ işe denir. Ve 
sebbâbe parmakla orta parmağın aralığı-
na; ¡alâ-kavlin orta parmakla adsız par-
mağın aralığına denir. Ve fesâd ve tebâhî 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفَساٌد أَْي  َعَتٌب  ِفيِه   َما 
Ve tanbûra harekine denir ki tanbûranın 
yüzünde olan hurde ağaçlardır, telleri 
tanbûraya ondan çekerler, tanbûra eşiği 
ta¡bîr olunur. Ve toprağı galîz ve saht olan 
yere denir. Ve َعَتٌب [¡ateb] ٌَعَتَبة [¡atebet] laf-
zından cem¡-i cinsi olur.

َعتأُج  ayn’ın fethi ve tâ’nın¡) [el-¡atb] اَءأ
sükûnuyla) ve

َعَتَباُن ve (fetehâtla) [el-¡atebân] اَءأ

َتُج عأ َُ -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-ma¡teb] اَءأ
de) ve

َتَبُة عأ َُ -vez [meşrebet] َمْشَرَبٌة) [el-ma¡tebet] اَءأ
ninde) ve

ِتَبُة عأ َُ -vez [menzilet] َمْنِزَلٌة) [el-ma¡tibet] اَءأ
ninde) Bir adamın dostu kendisine güce-
nip infi¡âlle darılmak ma¡nâsınadır, ٌَمْوِجَدة 
[mevcidet] gibi; yukâlu: َعَتَب َعَلْيِه َعْتًبا َوَعَتَباًنا 
ِإَذا َوَجَد َوالثَّاِني  ِل  اْلَباِب ْالَوَّ َوَمْعِتَبًة ِمَن  َوَمْعَتَبًة   َوَمْعَتًبا 
 Ve َعَلْيِه َمْوِجَدًة

 (vezninde [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [Ubâ¡ib¡] ُعَباِعٌج
¢ays b. ¿a¡lebe kabîlesi yurdunda bir su 
adıdır.

ُعبَّى  ayn’ın zammı ve elifin¡) [el-¡ubbâ] اَءأ
kasrıyla ُربَّى [rubbâ] vezninde) Şol hatuna 
denir ki çocuğu yaşamaz ola.

ٌل) [et-te¡abbub] اَءتََّعبُُّج -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir nesneyi kesret ve ısrâr üzere iç-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّتَعبََّب النَِّبيَذ ِإَذا أََلح 
ُعُه Ve Esâs’ta ِفي ُشْرِبِه  َتَرْكُتُه َيَتَعبَُّب النَِّبيَذ أَْي َيَتَجرَّ
.ibâretiyle mersûmdur¡ ِبَكْثَرٍة

َعَباُب  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-¡abâb] اَءأ
Su içmek ma¡nâsınadır; ve minhu kav-
luhum: َلْم َوِإْن  َعَباِب  َفالَ  اْلَماَء  َباُء  الظِّ أََصاَبِت   “ِإَذا 
 Ya¡nî “Âhûlar suyu buldukta تُِصْبُه َفالَ أََباِب”
içmezler ve bulmadıkları sûrette teces-
süs eylemezler.” Mesel-i mezbûr giderek 
ihtisâr olunup ”الَ َعَباِب َوالَ أََباِب“ ¡unvânında 
sâ™ir olmuştur. Em&âl-i Meydânî’de bu 
gûne mersûmdur ki âhû ve devekuşu ve 
sığır kısmı aslâ su talebinde olmazlar ve 
ıraktan görseler suya kasd ve vürûd ey-
lemezler, meğer ki pek yakınlarında olur 
ise varıp içerler. Pes mesel-i mezbûrda 
isâbetten murâd suya ıraktan isâbet ey-
lemek olur. Ve mesel-i merkûm dâhil-i 
¡uhde-i zafer olan nesneden istignâ ile 
i¡râz eylemek mevki¡inde îrâd olunur.

]ع ب ر ب[
ُب ََ َعبأ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-¡abreb] اَءأ
ve

ُب ََ بأ ََ َع  [sefercel] َسَفْرَجٌل) [el-¡arabreb] اَءأ
vezninde) Sumâka denir ki ma¡rûf ekşi 
dânelerdir; ve yukâlu: أَْي َوَعَرْبَرِبيٌَّة  َعْبَرِبيٌَّة   ِقْدٌر 
اِقيٌَّة ”.Ya¡nî “Sumâklı ta¡âm tenceresi ُسمَّ

]ع ت ب[
َعَتَبُة  Kapının alt (fetehâtla) [el-¡atebet] اَءأ
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nında yekdîgerden münfa¡il olan ahbâb 
ve asdikâ™ beynlerinde cereyân eder; 
yukâlu: َتَعتََّبا َوَتَعاَتَبا َوَعاَتَبا ِإَذا َتَواَصَفا اْلَمْوِجَدَة Ve 
nâz ve şîve ve istignâ ile iki dost birbi-
riyle münfa¡ilâne söyleşip edâ eylemek 
ma¡nâsınadır ki ¡âşık ve ma¡şûk edâlarıdır, 
da¡vâ-yı muhabbet gibi; yukâlu: َتَعتََّبُه َوَتَعاَتَبُه 
 Ve َوَعاَتَبُه ِإَذا َخاَطَبُه ْاِلْدالََل

-Bir nesne ile ma¡yûb ol [ta¡attub] َتَعتٌُّج
mak ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki ¡itâbın 
melzûmudur; yukâlu: ُفالٌَن الَ يَُتَعتَُّب ِبَشْيٍء َعَلى 
ِبَناِء اْلَمْجُهوِل أَْي الَ يَُعاُب
ِعتأُج  Çok ¡itâb (ayn’ın kesriyle¡) [el-¡itb] اَءأ
eden kişiye denir ki sadâkatinden ve 
istikâmetinden nâşî dostuna nush ve şefa-
kat cihetiyle nâ-revâ olan ef¡âlinde dâ™imâ 
levm ve ¡itâb eder.

ُتوَبُة ُعأ -vez [u¡cûbet] أُْعُجوَبٌة) [el-u¡tûbet] اَألأ
ninde) Mâdde-i ¡itâb olan şey™e denir; 
yukâlu: َبْيَنُهْم أُْعُتوَبٌة َيَتَعاَتُبوَن ِبَها
ُعتأَبى  (vezninde [u§vâ…] ُقْصَوى) [el-¡u†bâ] اَءأ
İsmdir, rızâ ve hoşnûdî ma¡nâsına.

َتاُب عأ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-i¡tâb] اَإلأ
kimseye ُعْتَبى [¡utbâ] vermek ya¡nî onun 
şikâyet ve infi¡âlini izâle ile onu kendi-
den râzî ve hoşnûd eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَلى َرَجَع  َيْعِني  اْلُعْتَبى  أَْعَطاُه  ِإَذا  ُفالًَنا   أَْعَتَب 
ِتِه  Hemzesi selb için olmakla onun َمَسرَّ
kalbinde olan küdûret ve infi¡âlini izâle 
eylemekten ¡ibâret olur. Zikr olunan ُعْتَبى 
[¡utbâ] lafzı bundan ismdir. Ve 

َتاٌب عأ ٌِ  [i¡tâb] Bir nesneden munsarıf olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْعَتَب َعْنُه أَِي اْنَصَرَف
َتاُب ِتعأ اأ ِ -Bu dahi bir kim [el-isti¡tâb] اَإلأ
seyi kendiden râzî ve hoşnûd eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلُعْتَبى أَْعَطاُه  أَْي   ِإْسَتْعَتَبُه 
Ve münfa¡il olan mütekellim muhâtabdan 
kendisini irdâ ve hoşnûd eylemeği taleb 

-Bir adama levm ü tevbîh eyle [atb¡] َعتأٌج
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: الََمُه ِإَذا  َعْتًبا   َعَتَبُه 
Ve 

 ve [atb¡] َعتأٌج

 ve [atebân¡] َعَتَباٌن

َتاٌب  Bir adam bir ayağını yukarı [ta¡tâb] َتعأ
çekip yalnız bir ayakla sekerek yürümek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَعَتَباًنا َعْتًبا  ُجُل  الرَّ  َعَتَب 
 Ve َوَتْعَتاًبا ِإَذا َوَثَب ِبِرْجٍل َوَرَفَع ْالُْخَرى

-Ayakta olan cüz™îce aksak [atb¡] َعتأٌج
lığa ve yekeliğe denir; yukâlu: ِرْجِلِه  ِفي 
-Ve devenin bir ayağı sinirlen َعْتٌب أَْي َظَلٌع
mekle üç ayak üzere sekerek yürümek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَتَب اْلَبِعيُر ِإَذا َمَشى َعَلى 
اْلُعْقِر ِمَن  َقَواِئَم   Ve kapının eşiğine ayak َثالَِث 
basmak ma¡nâsınadır; tekûlu: َما َعَتْبُت َباَبُه أَْي 
-Ya¡nî “Kapısının eşiğine ayağı َلْم أََطْأ َعَتَبَتُه
mı basmadım.”

ِعَتاُب ve (vezninde [itâl…] ِقَتاٌل) [el-¡itâb] اَءأ

َعاَتَبُة ُُ  [mu…âtelet] ُمَقاَتَلٌة) [el-mu¡âtebet] اَءأ
vezninde) Bir adama levm ü tevbîh ve 
âzâr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعاَتَبُه 
ِإَذا الََمُه
ِعّتِيَبى  (vezninde [illîfâ»] ِخّلِيَفى) [el-¡ittîbâ] اَءأ
Bu dahi sülâsîden masdardır; yukâlu: َعَتَبُه 
يَبى ِإَذا الََمُه َعْتًبا َوِعَتاًبا َوِعّتِ
َتاُب  (vezninde [te≠kâr] َتْذَكاٌر) [et-ta¡tâb] اَءتَّعأ
Bu dahi masdardır, levm ü tevbîh eylemek 
ve bir ayakla sekerek gitmek ma¡nâsınadır.

ٌل) [et-ta¡attub] اَءتََّعتُُّج -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-ta¡âtub] اَءتََّعاتُُج
de) ve

َعاَتَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu¡âtebet] اَءأ
vezninde) Miyânede hâdis olan küdûret 
ve infi¡âli müzâkere ve muvâsafe ey-
lemek ma¡nâsınadır ki bir mâdde zım-
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َعْنُه َيْنُب   Ve yolun âsân ve sehl olanını َوَلْم 
boşlayıp sarp ve yokuş olanına sülûk ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْعَتَتَب الطَِّريَق ِإَذا 
 Ve bir işte mu¡tedilâne َتَرَك َسْهَلُه َوأََخَذ ِفي َوْعِرِه
vasatü’l-hâle ri¡âyet eylemek ma¡nâsınadır 
ki ifrât ve tefrîtten ictinâbla olmakla râst 
ve dürüst ¡amel eder; yukâlu: ِإْعَتَتَب ُفالٌَن ِإَذا 
َقَصَد ِفي ْالَْمِر
-veznin [kettân] َكتَّاٌن) [umm ¡attâb] أُمُّ َعتَّابب

de) ve
َبانب ِعتأ -vez [sir√ân] ِسْرَحاُن) [umm ¡itbân] أُمُّ 
ninde) Sırtlan dedikleri cânverin dişisinin 
künyesidir.

 Bir (vezninde [emîr] أَِميٌر) [Atîb¡] َعِتيُج
kabîledir, ¡Atîb b. Eslem ismiyle müşte-
hirdir; ”َعِتيُب  .meselinin menşe™idir “أَْوَدى 
Aslı budur ki ba¡zı mülûk-i ¡Arab, 
kabîle-i mezbûreyi şeb-hûn edip emvâl ü 
eşyâlarını nehb ü gâret ve ricâllerini esîr 
eyledikte َيْفَتكُّوَنا َحتَّى  َيْتُرُكوَنا  َلْم  ِصْبَيانَُنا  َكِبَر   ِإَذا 
Ya¡nî “Etfâlimiz yetişip büyüdüklerinde 
bizi ihmâl eylemeyip elbette halâs ederler 
derler” idi. Lâkin bu ârzûya nâ™il olmayıp 
cümlesi esîr oldukları hâlde helâk olma-
larıyla haklarında kelâm-ı mezbûr mesel 
olmuştur; maglûb olduğu hâlde helâk olan 
kimse hakkında darb olunur.

َباُن ve (vezninde [sir√ân] ِسْرَحاٌن) [İtbân¡] ِعتأ

ٌث) [Mu¡attib] ُمَعّتٌِج -vez [&mu√addi] ُمَحّدِ
ninde) ve 

َبُة ve (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [Utbet¡] ُعتأ

َبُة  (vezninde [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [Uteybet¡] ُعَتيأ
Esâmî-i ricâldendir.

ُة َعِتيجب ََ ّأ -uf√] ُحْفَرُة َحِبيٍب) [Cufretu ¡Atîb] ُج
retu √abîb] vezninde) Ba§ra’da bir mahal-
le adıdır.

َعُتوُب  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-¡atûb] اَءأ

eylemek ma¡nâsına olmakla azdâddan 
olur; yukâlu: ِإْسَتْعَتَبُه أَْي َطَلَب ِإَلْيِه َيْعِني ِإَلى َنْفِسِه 
اْسَتْرَضْيُتُه :Ve tekûlu اْلُعْتَبى أَِي  َفأَْعَتَبِني   ِإْسَتْعَتْبُتُه 
 Ya¡nî “Ben ondan kalbimin râzî َفأَْرَضاِني
ve hoşnûd eylemesini taleb ettim, o dahi 
vefka’t-taleb beni râzî eyledi.” Ve kavlu-
hu ta¡âlâ: أَْي اْلُمْعَتِبيَن﴾  ِمَن  ُهْم  َفَما  َيْسَتْعِتُبوا   ﴿َوِإْن 
ْنَيا اَْلَبتََّة ُهْم ِإَلى الدُّ  ِإْن َيْسَتِقيُلوا َربَُّهْم َلْم يُِقْلُهْم أَْي َلْم َيُردَّ
Ya¡nî “Fırka-i küffâr Hazret-i Cebbâr’dan 
¡indlerinde marzî ve mahbûb olan ¡âlem-i 
dünyâya ircâ¡ olunmalarını istid¡â eylese-
ler vefka’l-istid¡â ircâ¡la Hak ta¡lâ onları 
irzâ eylemez.” Kâle’l-Bey∂âvî ¡aleyhi’r-
rahmet kavluhu ta¡âlâ أَْي َيْسَتْعِتُبوا﴾   ﴿َوِإْن 
ُجوُع ِإَلى َما يُِحبُّوَن ﴿َفَما ُهْم ِمَن  َيْسأَلُوا اْلُعْتَبى َوِهَي الرُّ
ِإَلْيَها اْلُمَجاِبيَن  أَْي  -Ve nazîruhu kav اْلُمْعَتِبيَن﴾ 
luhu ta¡âlâ hikâyeten: َلَنا َما  َصَبْرَنا  أَْم   ﴿أََجِزْعَنا 
 ِمْن َمِحيٍص﴾ َوُقِرَئ “َوِإْن يُْسَتْعَتُبوا” َعَلى اْلَمْجُهوِل أَْي
 ِإْن َسأَلُوا أَْن يُْرُضوا َربَُّهْم َفَما ُهْم َفاِعُلوَن ِلَفَواِت اْلُمْكَنِة
أَْيًضا اْلَمْجُهوِل  َعَلى  يُْسَتْعَتُبوا”  َعْمٍرو “َوِإْن  َعِبيُد   َوَقاَل 
ِبَطاَعِتِه َيْعَمُلوا  َلْم  ْنَيا  الدُّ ِإَلى  ُهْم  َوَردَّ اهللُ  أََقاَلُهُم  ِإْن   أَْي 
وا َلَعاُدوا ِلَما َقاِء ﴿َوَلْو ُردُّ  ِلَما َسَبَق َلُهْم ِفي ِعْلِمِه ِمَن الشَّ
اْلُمْعَتِبيَن Pes bu kırâ™ate göre نُُهوا﴾  kavli ِمَن 
ism-i fâ¡il olur. Ve kâle’l-Bey∂avî eydan 
fî kavlihi ta¡âlâ fî sûreti’l-Câsiyeti: َوالَ ُهْم﴿ 
 يُْسَتْعَتُبوَن﴾ أَْي يُْطَلُب ِمْنُهْم أَْن يُْعِتُبوا َربَُّهْم أَْي أَْن يُْرُضوُه
أََواِنِه  أَْعَتَبِني :Ve kâle’ş-şârih yukâlu ِلَفَواِت 
 ُفالٌَن أَْي َتَرَك َما ُكْنُت أَِجُد َعَلْيِه ِمْن أَْجِلِه َوَرَجَع ِإَلى َما
أَْرَضاِني َعْنُه َبْعَد ِإْسَخاِطِه ِإيَّاَي َعَلْيِه
ِتَتاُب عأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i¡titâb] اَإلأ
de) Bir nesneden fârig ve munsarıf ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَِي َعْنُه   ِإْعَتَتَب 
 Ve bulunduğu emr ve hâletten bir اْنَصَرَف
âher emr ve hâlete rücû¡ ve tahavvül kıl-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُفالٌَن   ِإْعَتَتَب 
-Ve yolda dağı sa َرَجَع َعْن أَْمٍر َكاَن ِفيِه ِإَلى َغْيِرِه
lıvermeyip dağdan ayrılmayarak gitmek 
ma¡nâsınadır, yoldan sapmak endîşesine 
mebnî ederler; yukâlu: ِإْعَتَتَب ِمَن اْلَجَبِل ِإَذا َرِكَبُه 
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]ع ث ل ب[
 Bir (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [A&leb¡] َعثأَلٌج
su adıdır.

َلَبُة َعثأ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-¡a&lebet] اَءأ
ninde) Âteşi çakıp çakmadığı ma¡lûm 
olmayan ağaçtan çakmak edinmek 
ma¡nâsınadır. ¡Arablar çakmağı ağaçtan 
ittihâz ederler, ekserî ُمْرٌخ [mur«] nâm 
ağaçtan ederler. Birbirine sürmekle âteş 
çıkarırlar; yukâlu: َعْثَلَب َزْنَدُه ِإَذا أََخَذُه ِمْن َشَجٍر 
أَْم الَ أَيُوِري  َيْدِري   Ve buğdayı küle gömüp الَ 
pişirmek, ¡alâ-kavlin nâgehânî mihmân 
gelmek yâhûd göçmek üzere olmak gibi 
bir zarûret-i ¡ârıza sebebiyle irice öğütmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َدُه ِفي  َعْثَلَب الطََّعاَم ِإَذا َرمَّ
َعَرَضْت ِلَضُروَرٍة  ُه  َفَجشَّ َطَحَنُه  أَْو  َماِد   Ve suyu الرَّ
şiddetle kunt kunt içmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشِديًدا َجَرَعُه  ِإَذا  اْلَماَء   َبْحَثَرةٌ Ve َعْثَلَب 
[ba√&eret] ma¡nâsınadır ki ayırmak ve 
tefrîk eylemektir; yukâlu: ِإَذا ْيَء  الشَّ  َعْثَلَب 
َبْحَثَرُه
َعثأِلُج ُُ -ism-i fâ¡il bünyesiy) [el-mu¡a&lib] اَءأ
le) süst ve gevşek nesneye denir; yukâlu: 
ُمْحَكٍم َغْيُر  أَْي  ُمَعْثِلٌب   Ve yıkılmış nesneye أَْمٌر 
denir; yukâlu: َمْهُدوٌم أَْي  ُمَعْثِلٌب   نُْؤٌي Ve نُْؤٌي 
[nu™y] nûn’un zammıyla çadır etrâfına ka-
zılan harka denir. Ve 

 Ziyâdesiyle pîr-i fânî [mu¡a&lib] ُمَعثأِلٌج
olup mütesâkitü’l-vücûd olan kişiye de-
nir; yukâlu: َشْيٌخ ُمَعْثِلٌب ِإَذا أَْدَبَر ِكَبًرا
-vez [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-te¡a&lub] اَءتََّعثأُلُج
ninde) Bir kimse pîrlikten yâhûd hastalık-
tan mehzûl ve bed-hâl ve bî-mecâl olmak 
ma¡nâsınadır ki hemân üftâde-i hufre-i 
helâk olmak hâletinde ola; yukâlu: َتَعْثَلَب 
ُجُل ِإَذا َساَءْت َحالُُه َوُهِزَل الرَّ

Şol kimsedir ki kendisine aslâ levm ve 
serzeniş ve ¡itâb ¡amel ü te™sîr eylemeye; 
yukâlu: َرُجٌل َعُتوٌب أَْي الَ َيْعَمُل ِفيِه اْلِعَتاُب
َعِتيَبُة  (vezninde [acîbet¡] َعِجيَبٌة) [el-¡atîbet] اَءأ
Hayr ve hâsılâtı az olan yere denir; te™nîsi 
mevsûf i¡tibârıyladır; yukâlu: أَْي َعِتيَبٌة   َقْرَيٌة 
َبَلٌد َعِتيٌب :ve yukâlu َقِليَلُة اْلَخْيِر
ِتيُج  (vezninde [tertîb] َتْرِتيٌب) [et-ta¡tîb] اَءتَّعأ
Giyilmiş donun ve şalvarın uçkurluğunu 
devşirip ön tarafından kıvırıp kavuştur-
mak ma¡nâsınadır ki teşmîr için ederler; 
yukâlu: اْلُحْجَزَة َتْجَمَع  أَْن  َوُهَو  َتْعِتيًبا  َسَراِويَلُه   َعتََّب 
اٍم -Ve kapıya eşik ittihâz eyle َوَتْطِويَها ِمْن ُقدَّ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعتََّب اْلَباَب ِإَذا اتََّخَذ 
َلُه َعَتَبًة
اَبٌة) [Attâbet¡] َعتَّاَبُة  (vezninde [ke≠≠âbet] َكذَّ
Esâmî-i nisvândandır.

]ع ت ر ب[
ُب َُ ُعتأ  ayn’ın zammı ve tâ’nın¡) [el-¡utrub] اَءأ
sükûnuyla) Sumâka denir ki ma¡rûf ekşi 
dânelerdir. Ve işbu ُعْتُرٌب [¡utrub] kelime-
si َعْنَزٌب [¡anzeb] lafzından ki nûn ve zâ-yı 
mu¡ceme iledir ve َعْبَرٌب [¡abreb] lafzın-
dan kat¡an musahhaf değildir, üçü de bir 
ma¡nâyadır.

]ع ت ل ب[
َلُج َعتأ ُُ  [mu¡a§fer] ُمَعْصَفٌر) [el-mu¡atleb] اَءأ
vezninde) Gevşek ve süst nesneye denir; 
yukâlu: َحْبٌل ُمَعْتَلٌب أَْي ِرْخٌو

]ع ث ر ب[
ُب َُ ُعثأ  ُقْنُفٌذ â-yı müsellese ile&) [el-¡u&rub] اَءأ
[…unfu≠] vezninde) Bir nev¡ şecerdir, nâr 
ağacına şebîh ve ِريَباٌس [rîbâs]a müşâbih 
kırmızı filizleri olur, kabuğunu soyup 
tenâvül ederler; müfredi ُعْثُرَبٌة [¡u&rubet]tir 
hâ’yla.
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fâl] ve َسَبٌب [sebeb] ve أَْسَباٌب [esbâb] gibi; 
yukâlu: َُّما َهَذا اْلُعْجُب ِمْنُه َواْلَعَجُب َوُهَو ِإْنَكاُر َما َيُرد 
 Ve َعَلْيَك

 ,Masdar olur (fethateynle) [aceb¡] َعَبٌج
tanlamak ma¡nâsına; tekûlu: َعِجْبُت ِمْنُه َعَجًبا 
اِبِع  Ve ِمَن اْلَباِب الرَّ

-Ta¡accüb olunacak şey™e de [aceb¡] َعَبٌج
nir; yukâlu: أَْمٌر َعَجٌب ke-mâ se-yuzkeru. Ve 

-Hak celle ve ¡alâ tarafın [aceb¡] َعَبٌج
dan rızâ ma¡nâsına mahmûldür, zîrâ َعَجٌب 
[¡aceb]in mefhûmunda hafiyyü’s-sebeb 
olan ve me™lûf ve ma¡lûm olmayan şey™-i 
garîbi gördükte isti¡zâm ve istigrâb ve 
istihsân eylemek olmakla Bârî-i zü’l-
celâle isnâdı gayr-i mümkin olmağın 
muhabbet gibi gâyetî i¡tibâr ile rızâya 
mahmûl olur. Kâle’ş-şârih ve minhu’l-
hadîsu: ”ٌَصْبَوة َلُه  َلْيَس  َشاّبٍ  ِمْن  َربُُّكْم   “َعِجَب 
ِمْنُه َرِضَي  َوَكُبَر Ve ba¡zı mahalde أَْي  َذِلَك   َعظَُم 
َتَعاَلى -ile müfesserdir. Ve ba¡zı mahal َلَدْيِه 
de inkâr ile ve ba¡zı yerde ِمْنُه َلُه َعِجْبُت   يَُقاُل 
te™vîlleriyle mü™evvel olur. Ve 

 Esmâ-i ricâldendir: A√med [Aceb¡] َعَبٌج
b. Sa¡îd el-Bekrî şuhire bi-İbn ¡Aceb ve 
Sa¡îd b. ¡Aceb muhaddislerdir.

َيُة َعَبجب -zum] ُزْمَرُة َعَرٍب) [Munyetu ¡Aceb] ُمنأ
retu ¡Arab] vezninde) Maπrib-i A…§â’da 
bir beldedir.

َعِبيُج  (vezninde [πarîb] َغِريٌب) [el-¡acîb] اَءأ
Pek ta¡accüb olunacak şey™e denir, nâdir 
ve kem-yâb olduğundan yâhûd fî zâtihi 
ahsen ve eltaf olduğundan nâşî. Ve cem¡i 
 gelir; ¡alâ-kavlin merkûm [acâ™ib¡] َعَجاِئُب
ٌب ile ki ¡ayn’ın zammıyla [ucb¡] ُعْجٌب  َتَعجُّ
[ta¡accüb] ma¡nâsına ismdir. َعِجيٌب [¡acîb] 
kelimesinin cem¡leri mesmû¡ değildir. Ve 
ba¡zılar ¡indinde َعِجيٌب [¡acîb] mübâlagayı 
mutazammın olmayıp َعَجٌب [¡aceb] laf-

]ع ج ب[
ُج  ayn’ın fethi ve cîm’in¡) [el-¡acb] اَءأَعبأ
sükûnuyla) Kuyruk dibine denir ki kuyruk 
sokumu ta¡bîr olunur.

Şârihin beyânına göre ُعْصُعٌص [¡u§¡u§] 
dedikleri hurde kemik olacaktır ki 
fâtiha-i hilkat ve hâtime-i fenâ™ vü 
ma¡dûmiyyetidir; َُّدَواب [devâbb] kısmında 
 “ُكلُّ اْبِن آَدَم َيْبَلى ِإالَّ derler. İşbu [asîb¡] َعِسيٌب
 hadîsi üzere cemî¡-i a¡dâ-yı insânî اْلَعْجَب”
çürüyüp hâksâr olacaktır, illâ o kemik 
¡alâ-hâlihi kalır. İntehâ. Ve

ٌج  Her nesnenin kuyruk dibi gibi [acb¡] َعبأ
çak mu™ahhar ve müntehâsına ıtlâk olu-
nur. Ve bir kabîle adıdır.

ُج  Ahlâk-ı (ayn’ın zammıyla¡) [el-¡ucb] اَءأُعبأ
menhiyyeden zehv ve kibr ma¡nâsınadır ki 
kendiyi görüp ve kendisini beğenmekten 
¡ibârettir; Fârisîde pindâr denir; yukâlu: ِبِه 
َوِكْبٌر َزْهٌو  أَْي   Ve şol kimseye denir ki ُعْجٌب 
nisvân tâ™ifesiyle mücâleset ve mü™âneset 
eylemekten hoşlanıp pek mahzûz ola; 
¡alâ-kavlin zen-pâre olmakla mutlakan 
nisvândan hoşlanıp hazz eder ola. Bu 
ma¡nâda ¡ayn’ın harekât-ı selâsıyla lügat-
tir; yukâlu: َثٌة أَْي يُْعِجُبُه اْلُقُعوُد َساِء ُمَثلَّ  ُهَو ُعْجُب النِّ
َساُء ِبِه َساِء أَْو تُْعَجُب النِّ  Ve َمَع النِّ

ٌج  Bir nesneyi tanlamak hâletine [ucb¡] ُعبأ
denir ki ismdir; Fârisîde şigift derler. Bir 
nesneye ülf ve i¡tiyâd olmadığından nâşî 
tab¡a nekre ve garîb göründüğünden yâhûd 
fî-zâtihi pek hoş ve eltaf ve nâdirü’l-vücûd 
olduğundan tab¡ın böyle şey olur mu diye 
inkâr ve istigrâbı hâletinden ¡ibârettir.

 [ucb¡] ُعْجٌب (fethateynle) [el-¡aceb] اَءأَعَبُج
gibi bu dahi ismdir, tanlamak hâletine de-
nir. ُعْجٌب [¡ucb]ün ve َعَجٌب [¡aceb]in cem¡i 
…a] أَْقَفاٌل ve [ufl…] ُقْفٌل ,gelir [a¡câb] أَْعَجاٌب
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ِمْنُه  Ve bir nesneyi pek beğenmekle اْلَعَجِب 
¡acebe gelip ondan mahzûz ve ferah-nâk 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْعَجَبُه ِإَذا َعِجَب 

َوُسرَّ اْلَمْجُهوِل :ve yukâlu ِمْنُه  ِبَناِء  َعَلى  ِبِه   أُْعِجَب 
 Ya¡nî ِإَذا َعِجَب ِمْنُه َوُسرَّ َوَقْولُُهْم َما أَْعَجَبُه ِبَرْأِيِه َشاذٌّ
fi¡l-i ta¡accüb elbette sülâsîden mebnî olup 
burada rubâ¡îden mebnî olmakla kıyâstan 
hâricdir, “Filân ne ¡aceb kendi re™yini be-
ğenip hoşlanmıştır!” demektir.

َباُء -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-¡acbâ] اَءأَعبأ
de) Şol hatuna denir ki be-gâyet dil-ber 
ve hûb-manzar olmakla hüsnünden nâşî 
ta¡accüb olunur ola. Ve şol ¡avrete de de-
nir ki nihâyet derecede çirkîn ve bed-likâ 
olmakla çirkînliğinden ta¡accüb olunur 
ola. Bu sûrette azdâddan olur. Şârih der 
ki hüsn ve kubh hâletlerinde ta¡accübün 
müte¡allakları vasf-ı nihâyet ve mübâlaga 
olmakla müttehid olduğundan nâşî zıddiy-
yetleri tâm değildir. İntehâ. Ve

َباُء  Şol nâkaya denir ki ensesi [™acbâ¡] َعبأ
incerek olup iki yancıkları üzere olan el-
macıkları yukarı doğru çıkık ola. Ve kuy-
ruk sokumu galîz olan nâkaya denir.

َبُج َعأ  (vezninde [a…reb] أَْقَرُب) [el-a¡ceb] اَألأ
Hilkat-ı mezbûrede olan erkek deveye 
denir.

َباَبُة  (tâ’nın kesriyle) [et-ti¡câbet] اَءّتِعأ
Sâhib-i أََعاِجيب [e¡âcîb] olan kimseye denir 
ki şa¡bede-bâz gibi dâ™imâ umûr-ı ¡acîbe 
peydâ eder ola; yukâlu: ُذو أَْي  ِتْعَجاَبٌة   َرُجٌل 
أََعاِجيَب
َبُة -veznin [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [Uceybet¡] ُعَبيأ
de) Bir recül adıdır.

َجاِهالً َبَج   fi¡l-i mâzî) [A¡cebe Câhilen] أَعأ
bünyesiyle) Bir recülün lakabıdır, َتأَبََّط 
ا َنْحُرُه ve [te™ebbe†a şerren] َشرًّ  bari…a] َبِرَق 
na√ruhu] gibi.

zıyla ki fethateynledir, mürâdifidir, ya¡nî 
mutlakan ta¡accüb olunacak şey™e denir; 
yukâlu: أَْمٌر َعَجٌب َوَعِجيٌب Ve

 Hadd-i (aynın zammıyla¡) [ucâb¡] ُعَباٌب
¡acebden bîrûn olan şey™e denir ki 
mübâlaga içindir.

ُعَباُب  ayn’ın zammı ve¡) [el-¡ucâb] اَءأ
cîm’in tahfîfiyle) ve

اُب  (cîm’in teşdîdiyle) [el-¡uccâb] اَءأُعبَّ
Mübâlagadır, ziyâdesiyle ta¡accüb oluna-
cak şey™e denir; yukâlu: َوَعِجيٌب َعَجٌب   أَْمٌر 
اٌب  َعَجٌب َعاِجٌب َوَعْجٌب :ve yukâlu َوُعَجاٌب َوُعجَّ
اٌب َعَلى اْلُمَباَلَغِة َكَقْوِلِهْم ِشْعٌر َشاِعٌر َوِظلٌّ َظِليٌل ُعجَّ
َعِبيَبُة -veznin [πarîbet] َغِريَبٌة) [el-¡acîbet] اَءأ
de) ve

ُبوَبُة ُعأ  [u∂√ûket] أُْضُحوَكٌة) [el-u¡cûbet] اَألأ
vezninde) İsmlerdir, sebeb-i ta¡accüb olan 
şey™e denir; ُب .ma¡nâsınadır َما ِبِه التََّعجُّ

ُج ٌل) [et-ta¡accub] اَءتََّعبُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

َباُب ِتعأ اأ ِ -Tanlamak ve ¡ace [el-isti¡câb] اَإلأ
be gelmek ma¡nâsınadır; tekûlu: ْبُت ِمْنُه  َتَعجَّ
 Ve َواْسَتْعَجْبُت ِمْنُه ِبَمْعَنى َعِجْبُت

ٌج  Bir kimseyi hud¡a ile [ta¡accub] َتَعبُّ
meftûn eylemek ma¡nâsınadır; tekûlu: 
َبِني ُفالٌَن أَْي َتَصبَّاِني َتَعجَّ
ِبيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta¡cîb] اَءتَّعأ
Bir kimseyi ¡acebe getirmek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: ًبا ْبُتُه َتْعِجيًبا أَْي َجَعْلُتُه ُمَتَعّجِ َعجَّ
 َعَجاِئُب (tâ’nın fethiyle) [et-te¡âcîb] اَءتََّعاِجيُج
[¡acâ™ib] ma¡nâsınadır. Şârih der ki bu 
müfredi olmayan cümû¡dandır, َتَعاِشيُب 
[te¡âşîb] gibi.

َباُب عأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i¡câb] اَإلأ
Bir kimseyi bir ¡aceb nesne ¡acebe ge-
tirip müte¡accib olmasına bâ¡is olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْعَجَبُه ْالَْمُر ِإَذا َحَمَلُه َعَلى 
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َواْلَجْمُع َوَعُذوٌب  َعاِذٌب  َوُهَو  اْلَعَطِش  ِة  ِشدَّ ِمْن   ْالَْكَل 
َتْيِن  Ve ُعُذٌب ِبَضمَّ

ٌب  ;Men¡ eylemek ma¡nâsınadır [a≠b¡] َعذأ
yukâlu: َمَنَعُه ِإَذا  َعْنُه   Ve bir nesneden َعَذَبُه 
imtinâ¡la geri durup ondan ferâgat eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َِّإَذا َكف َعْنُه   َعَذَب 
 Ve َوَتَرَك

ٌب  .Bir nev¡ şecer adıdır [a≠b¡] َعذأ
Müfredât-ı sâ™irede أَْثٍل  [emeru e&l&] َثَمُر 
ile mübeyyendir ki ılgın ağacının nev¡-i 
kebîri semeridir.

َذاُب عأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i¡≠âb] اَإلأ
Men¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْعَذَبُه 
 Ve bir nesneden geri durup ferâgat َعْنُه ِإَذا َمَنَعُه
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْعَذَب َعْنُه ِإَذا 
 Ve suyun yosununu çıkarıp sâf ve َكفَّ َوَتَرَك
pâkîze kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْعَذَب 
 ,Bunda hemze selb içindir اْلَماَء ِإَذا َنَزَع طُْحُلَبُه
zîrâ َعَذَبٌة [¡a≠ebet] yosuna denir, ke-mâ 
se-yuzkeru. Ve bir kimsenin suyu latîf ve 
hoş-güvâr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْعَذَب اْلَقْوُم أَْي َعُذَب َماُؤُهْم
ُعُذوَبُة  (ayn’ın zammıyla¡) [el-¡u≠ûbet] اَءأ
Ta¡âm ve şarâb tayyib ve hoş-güvâr olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعُذَب الطََّعاُم َواْلَماُء ُعُذوَبًة 
ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َصاَر َعْذًبا
ِذيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta¡≠îb] اَءتَّعأ
Men¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبُه  َعذَّ
َمَنَعُه ِإَذا  َتْعِذيًبا  -Ve işkence ve ¡azâb eyle َعْنُه 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبُه َتْعِذيًبا َعذَّ
َذاُب ِتعأ اأ ِ  Bir nesneden vâz [el-isti¡≠âb] اَإلأ
gelip ferâgat kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإَذا َكفَّ َوَتَرَك  Ve kuyudan tatlı su ِإْسَتْعَذَب َعْنُه 
çekip çıkarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا اْسَتَقى َعْذًبا ِإْسَتْعَذَب الرَّ
َعَذُب  Çirk ve (fethateynle) [el-¡a≠eb] اَءأ
hâr u hâşâk makûlesine denir, َقَذى […azâ] 
ma¡nâsına. Ve mevlûd ¡akibinde zuhûr 

]ع ج ر ق ب[
ََُج َأ َعَب -se] َسَفْرَجٌل âf’la…) [el-¡acer…ab] اَءأ
fercel] vezninde) Sû-i zanna mübtelâ bed-
derûn ve habîs kimseye denir; Fârisîde 
bed-sigâl derler. Cüz™îce nesne ile nâsa 
ilkâ-i töhmet eder; yukâlu: أَْي َعَجْرَقٌب   ُهَو 
ُمِريٌب َخِبيٌث

]ع د ب[
اُب ََ َع  َسَحاٌب dâl-ı mühmele ile) [el-¡adâb] اَءأ
[se√âb] vezninde) Yufka kumsala denir; 
¡alâ-kavlin kumluğun aşağı tarafından düz 
yere gelen yufka tarafına denir; müfred ve 
cem¡i berâberdir. Ve 

اٌب ََ .Bir mevzi¡ adıdır [Adâb¡] َع

اَبُة ََ َع -veznin [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-¡adâbet] اَءأ
de) َرِحٌم [ra√im] ma¡nâsınadır ki hatunlar-
da ve hayvânlarda çocuk ve döl yatağıdır. 
Ve ¡avretin fercine denir, َرَكٌب [rekeb] 
ma¡nâsına.

وُب َُ َع  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-¡adûb] اَءأ
Çok kuma denir, reml-i kesîr ma¡nâsına.

ِبيُّ ََ ُع  ُعَرِنيٌّ ayn’ın zammıyla¡) [el-¡udebiyy] اَءأ
[¡ureniyy] vezninde) Kerîmü’l-ahlâk olan 
kişiye denir; ¡alâ-kavlin bî-¡ayb u nakîsa 
olan pâk-gevher adama denir; yukâlu: َرُجٌل 
ُعَدِبيٌّ أَِي اْلَكِريُم ْالَْخالَِق أَْو َمْن الَ َعْيَب ِفيِه

]ع ذ ب[
ُب َعذأ  ayn’ın fethi ve zâl-ı¡) [el-¡a≠b] اَءأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Mutlakan tayyib 
ve hoş-güvâr olan ta¡âm ve şarâba denir; 
yukâlu: َوُمْسَتَساٌغ َطّيٌِب  أَْي  َعْذٌب  َوَماٌء   ve َطَعاٌم 
yukâlu: َرِكيٌَّة َعْذٌب Ya¡nî fi’l-asl masdar ol-
makla tezkîr ve te™nîsi müsâvîdir. Ve 

ٌب -Masdar olur, ziyâdesiyle susuz [a≠b¡] َعذأ
luktan nâşî terk-i ekl eylemek ma¡nâsına; 
yukâlu: َتَرَك ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َعْذًبا  ُجُل  الرَّ  َعَذَب 
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Yosuna denir. Ve buğday içinden ayırtla-
nıp atılan nesneye denir, delice ve kara-
muk gibi. Ve çirk ve murdâra denir. Ve 
ةٌ  i ya¡nî tura ve kırbaç dedikleri[dirret] ِدرَّ
nesneyi ihâta eden şey™e denir ki onlara 
kaplı olan meşin makûlesi olur ki tura 
kayışı dedikleridir. Nüshalarda ِمَن أََحاَط   َما 
ِة رَّ  ibâretiyle vâki¡ olmakla şârih der ki¡ الّدِ
savâb olan ْبَرِة -unvânında olmak¡ َما أََحاَط ِبالدَّ
tır, niteki Lisânu’l-¡Arab’da dahi böylece-
dir. Ve ٌَدْبَرة [debret] ٌَتْمَرة [temret] vezninde 
tarlada dönüm ta¡bîr olunan yere denir. Ve 
onu ihâta eden nesne onun etrâfına sınır 
için çevrilen mürtefi¡ce topraktan ¡ibâret 
olur.

َعِذُب -Yo (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-¡a≠ib] اَءأ
sunlu suya denir; yukâlu: َماٌء َعِذٌب أَْي ُمَطْحَلٌب
َذَباِن َعأ  (tesniye bünyesiyle [el-a¡≠ebâni] اَألأ
Ta¡âm ile cimâ¡a ¡alâ-kavlin mahbûbun 
ağızı yarıyla bâdeye ıtlâk olunur.

َعَذاُب -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [el-¡a≠âb] اَءأ
de) İsmdir, işkence ve nekâl ve ¡ukûbet 
ma¡nâsınadır. Cem¡i أَْعِذَبٌة [a¡≠ibet] ge-
lir, أَْشِرَبٌة [eşribet] vezninde; ve yekûlu’l-
¡Arabu: ِبَكْسِر َيْعِني  َكِبَلِغيَن  ِعَذِبيَن  َعَذاُب   أََصاَبُه 
اْلَعَذاُب َعْنُه  يُْرَفُع  الَ  أَْي  اِل  الذَّ َوَفْتِح   Ya¡nî اْلَعْيِن 
“Ona ¡azâb-ı mü™ebbed isâbet eyledi 
ki o ¡azâb ondan kat¡â bertaraf olmaz.” 
Ma¡lûm ola ki ِبَلٌغ [bilaπ] kelimesi bâ’nın 
kesri ve zammı ve lâm’ın fethiyledir, َبِليٌغ 
[belîπ] ma¡nâsınadır, bir şey™in nihâyetine 
vâsıl olan kimseye denir. Ba¡dehu cem¡-i 
selâmet sîgasıyla cem¡ kılınıp devâhî-i 
şedîdeye ıtlâk eylediler, gûyâ ki şiddet-i 
nekâyetinde kasd ve ta¡ammüd sâhibi olan 
¡ukalâ™ menzilesinde i¡tibâr eylediler; ve 
minhu kavlu ¡A™işe yevme’l-cemeli li-
¡Aliyyin: َبَلْغَت َقْد  أََراَدْت  اْلِبَلِغيَن”  ِمنَّا  َبَلْغَت   “َقْد 

eden murdâr ve nâ-pâk şey™e denir, murdâr 
su ve son ve eş dedikleri nesne gibi. Ve 

 َمآِلي Bir şecer adıdır. Ve [a≠eb¡] َعَذٌب
 ma¡nâsınadır ki [√me™âli’n-nevâ™i] النََّواِئِح
¡Arabistân töresi üzere meyyit üzere nev-
ha eden karıların o vakte mahsûs ittihâz 
ettikleri paçavraya denir. Ve şol ipe ve 
tasmaya denir ki terazi kollarına bend edip 
onunla teraziyi çekip kaldırırlar. Ve 

 ;Her şey™in ucuna denir [a≠eb¡] َعَذٌب
yukâlu: َما أََرقَّ َعَذُب ِلَساِنِه أَْي َطَرُفُه Ve َعَذُب اْلَبِعيِر 
[¡a≠ebu’l-ba¡îr] devenin âlet-i tenâsülünün 
ucuna denir. Ve at götlüğü gibi deve 
pâlânının ensesine dikilen meşine denir. 
Ve bunların mecmû¡unda müfredi َعَذَبٌة 
[¡a≠ebet]tir hâ’yla. Ve 

 [u√lub†] طُْحُلٌب ,Yosuna denir [a≠ebet¡] َعَذَبٌة
ma¡nâsına.

َعاِذُب َُ  (mîm’in fethiyle) [el-me¡â≠ib] اَءأ
Bu dahi nevha-kâr karıların paçavraları-
na denir, َعَذٌب [¡a≠eb] gibi ki zikr olundu. 
Şârih der ki müfredi َمْعَذَبٌة [ma¡≠ebet]tir; 
¡alâ-kavlin gayr-i kıyâs üzere müfredi َعَذَبٌة 
[¡a≠ebet]tir. İntehâ.

َعُذوُب  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-¡a≠ûb] اَءأ
ve

َعاِذُب -Tahte’s-semâ™ olan nesne [el-¡â≠ib] اَءأ
dir ki üstünde âsumâna dek sütre ve hâ™il 
olmaya.

َبُة َعذأ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [el-¡a≠bet] اَءأ
Yosuna denir, طُْحُلٌب [†u√lub] ma¡nâsına. 
Bir şecer adıdır ki tenâvülü deve kısmını 
helâk eder. Ve 

 .Bir maraz-ı ma¡rûf adıdır [a≠ebet¡] َعَذَبٌة
Ba¡zı nüshada َمْعُروٌف  unvânında¡ َوَدَواٌء 
mersûmdur.

َعِذَبُة  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [el-¡a≠ibet] اَءأ
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ُجُل ِإَذا أَْسَبَل ِلِعَماَمِتِه َعَذَبَتْيِن ِمْن َخْلِفَها الرَّ
َعَذَباُت -vez [arekât√] َحَرَكاٌت) [el-¡A≠ebât] اَءأ
ninde) Yezîd b. Subay¡ nâm kimsenin fe-
resi ismidir.

َعَذَباِت اءأ ُم   (fetehâtla) [yevmu’l-¡a≠ebât] َيوأ
Eyyâm-ı ¡Arabdan bir yevm-i ma¡rûftur.

]ع ر ب[
ُب َأ ُع  ayn’ın zammı ve râ’nın¡) [el-¡Urb] اَءأ
sükûnuyla) ve

ُب ََ َع  Acemin¡ (fethateynle) [el-¡Arab] اَءأ
hilâfı olan tâ™ife-i insânîdir. Burada ¡acem-
den murâd mâ-¡adâ-yı ¡Arabdır ki Türk ve 
Fürs ve Rûm ve Hindî ve sâ™ir tavâ™iftir. 
Ve َعَرٌب [¡Arab] kelimesi mü™ennestir, 
 اَْلَعَرُب اْلَعاِرَبُة :te™vîliyle; yukâlu [â™ifet†] َطاِئَفٌة
اْلَعْرَباُء  sükkân-ı [Arab¡] َعَرٌب Ve َواْلَعَرُب 
emsâr ya¡nî beldelerde sâkin olanları-
na muhassastır; ¡alâ-kavlin beledî ve 
bedevîye şâmildir. Ve 

اٌب ََ  Ki hemzenin fethiyle [A¡râb] أَعأ
cem¡ sûretindedir yâhûd fi’l-asl cem¡dir, 
bâdiye-nişîn olanlarına ıtlâk olunur ki 
bedevî ta¡bîr olunur. Bunun müfredi yok-
tur, أََعاِريُب [e¡ârîb] üzere cem¡lenir.

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre أَْعَراٌب 
[A¡râb]a nisbette ٌّأَْعَراِبي [A¡râbiyy] denir, 
zîrâ أَْعَراٌب [A¡râb] kelimesinin müfredi 
yoktur, ya¡nî َعَرٌب [¡Arab] lafzından cem¡ 
değildir, َعَرٌب [¡Arab] ism-i cinstir, lâkin 
Râπıb’ın beyânına göre أَْعَراٌب [A¡râb] 
fi’l-asl َعَرٌب [¡Arab]ın cem¡i olup ba¡dehu 
bedevî sınfına ism olmuştur. Pes nisbeti 

 gibi olur. Ve Mi§bâ√’ın [en§âriyy] أَْنَصاِريٌّ
beyânına göre َعَرٌب [¡Arab] أَْعُرٌب [A¡rub] 
üzere cem¡lenir, َزَمٌن [zemen] ve أَْزُمٌن [ez-
mun] gibi. Ve ُعُرٌب [¡urub] üzere cem¡lenir 
zammeteynle, أََسٌد [esed] ve أُُسٌد [usud] 

َمْبَلٍغ ُكلَّ   Ya¡nî “Bizim için her zahmet ِمنَّا 
ve mihnetin nihâyetine bâlig olup çekme-
diğin envâ¡-ı meşâkk u mihen kalmadı.” 
Ve misluhu kavluhum: َلِقيُت ِمْنُه اْلِبَرِحيَن Bu-
rada ِبَرٌح [bira√] kelimesi dahi ُمْبِرٌح [mub-
ri√] ma¡nâsınadır ki şiddet verici nesne-
dir, ِبَلِغيَن [bileπîne] gibi devâhî-i şedîdede 
isti¡mâl eylediler. Ve bunlarda müfred 
ve cem¡ i¡râbları câ™izdir, niteki mü™ellif 
 .mâddesinde beyân eylemiştir “ب،ل،غ”
Kaldı ki bu kıyâs üzere ِعَذٌب [¡i≠eb] ke-
limesi dahi ٌب  ma¡nâsına [mu¡a≠≠ib] ُمَعّذِ
olmakla mübâlagaten ¡azâb-ı ebedîde 
isti¡mâl olunmuştur. Ve cem¡iyyeti gûyâ 
her lahza ve her ân bir mu¡azzibden hâlî 
olmadığına mebnî olur.

اٌب -veznin [kettân] َكتَّاٌن) [A≠≠âb¡] َعذَّ
de) Beddâ™ b. ¢ays nâm kimsenin feresi 
ismidir.

ُعَذيأُج ve [el-¡U≠eyb] اَءأ

َبُة ُعَذيأ -musaggar bünyele) [el-¡U≠eybet] اَءأ
riyle) İki su adıdır. ُعَذْيٌب [¡U≠eyb] Kûfe’ye 
bir merhale yerde ve ٌُعَذْيَبة [¡U≠eybet] Yen-
bu¡ kurbünde vâki¡dir.

َعَذاَبُة  vezninde [adâbet¡] َعَداَبٌة [el-¡a≠âbet] اَءأ
ve mürâdifidir ki zikr olundu.

ُعَذِبيُّ -vez [udebiyy¡] ُعَدِبيٌّ [el-¡u≠ebiyy] اَءأ
ninde ve mürâdifidir ki zikr olundu.

َذاُب  (vezninde [meydân] َمْيَداٌن) [Ay≠âb¡] َعيأ
Sa¡îd-i Mı§r kazâsında bir beldedir. Şârih 
der ki ¢utb-ı rabbânî Ebu’l-◊asan eş-
Şâ≠ilî kuddise sirruhu onda medfûndur.

َبِة َعذأ اءأ ) [âtu’l-¡A≠bet±] َذاُت   [temret] َتْمَرةٌ
vezninde) Bir mevzi¡dir.

ِتَذاُب عأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i¡ti≠âb] اَإلأ
de) Başta sarığa ense tarafından iki uç 
salındırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْعَتَذَب 
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الَُم َكأَنَُّه َقاَل َنِبيًّا الَُة َوالسَّ  لَنَُّه َكاَن َنْقُش َخاَتِمِه َعَلْيِه الصَّ
الَُم َعَرِبيًّا َيْعِني َنْفَسُه َعَلْيِه السَّ
اُب ََ عأ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-i¡râb] اَإلأ
şey™in künh ü hakîkatini izhâr ve ¡ayân ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَذا  أَْعَرَب الشَّ
 ;Ve at seğirttirmek ma¡nâsınadır أََباَنُه َوأَْفَصَحُه
yukâlu: َوأَْحَضَرُه أَْجَراُه  أَْي  َفَرَسُه   Ve أَْعَرَب 
atın kişneyip haykırmasıyla ¡Arabî atı 
hecînden ya¡nî boz attan fark ve temyîz 
edip bilmek ma¡nâsınadır. ٌَّعَرِبي [Arabiyy] 
iki tarafı soy ve َكِحيٌل [ke√îl] olan ata denir, 
Fârisîde esb-i tâzî derler. Ve َهِجيٌن [hecîn] 
babası ¡Arabî ve anası muhâlif cins olan 
ata denir ki Türkmânî ve boz at ta¡bîr olu-
nur. Ve ¡Arabî at birkaç nev¡dir ki ¡Arablar 
 [Necdiyy] َنْجِديٌّ ,ta¡bîr ederler [ke√îl] َكِحيٌل
ve طَُرْيَفٌة [†urayfe] ve ِجْلَفٌة [cilfet] ve َمْعَنك 
[ma¡nek] gibi. Her birinin nişânları baş-
ka olur ve her birinin hâssaları başkadır; 
yukâlu: ِإَذا اْلَهِجيِن  ِمَن  َيْعِرُفُه  أَْي  اْلَفَرَس  يُْعِرُب   ُهَو 
-Ve at kişnemekle soy olduğunu ken َصَهَل
di bildirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْعَرَب 
اْلُهْجَنِة ِمَن  َوَسالََمَتُه  ِعْتَقُه  َوأََباَن  َصَهَل  ِإَذا  ِعْتَقُه   اْلَفَرُس 
Ve 

اٌب ََ عأ ٌِ  [i¡râb] Kelâmda lahn u hatâ eyle-
meyip fesâhat üzere kavâ¡id-i nahviy-
yeye ri¡âyetle söylemek ma¡nâsınadır; 
kelâmdan murâd ¡Arabîdir; yukâlu: أَْعَرَب 
ِفيِه َيْلَحْن  َوَلْم  أَْفَصَح  أَْي  -Ve bir kimse َكالََمُه 
nin ¡Arab sîmâsında evlâdı doğmak 
ma¡nâsınadır ki murâd siyâh-çerde ol-
maktır; yukâlu: ُُّجُل ِإَذا ُوِلَد َلُه َوَلٌد َعَرِبي  أَْعَرَب الرَّ
 Ve fuhş ve nâ-sezâ söz söylemek اللَّْوِن
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَكلََّم ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أَْعَرَب 
َواْلَقِبيِح -Ve bir kimseyi fuhş ve nâ ِباْلُفْحِش 
sezâ söylemekten redd ve men¡ eylemek 
ma¡nâsına olmakla zıdd olur; yukâlu: أَْعَرَب 
َواْلُفْحِش اْلَقِبيِح  َعِن  ُه  َردَّ ِإَذا  -Ve cimâ¡ eyle ُفالًَنا 

gibi. İntehâ.

َعاِرَبُة ve [el-¡âribet] اَءأ

َباُء َأ َع  (vezninde [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-¡arbâ] اَءأ
ve

َبُة َِ َع -veznin [feri√at] َفِرَحٌة) [el-¡aribet] اَءأ
de) َعَرٌب [¡arab] lafzından me™hûzdur, 
te™kîd içindir, hulûs ve sarâhat ve hakîkat 
ma¡nâsını müfîdlerdir; yukâlu: َعاِرَبٌة  َعَرٌب 
َوَعْرَباُء َوَعِرَبٌة أَْي ُصَرَحاُء َجْمُع َصِريٍح َوُهَو اْلَخاِلُص
َبُة َِّ َتَع ُُ َبٌة) [el-mute¡arribet] اَءأ -mute…arri] ُمَتَقّرِ
bet] vezninde) ve

َبُة َِ َتعأ سأ ُُ -mustev] ُمْسَتْوِجَبٌة) [el-musta¡ribet] اَءأ
cibet] vezninde) Hâlis ve hakîkî olmayıp 
sonradan ¡Araba dahîl ve muhtelit olmak-
la ta¡arrüb eden kimselere ıtlâk olunur; 
yukâlu: َبٌة َوُمْسَتْعِرَبٌة أَْي ُدَخالَُء َجْمُع َدِخيٍل َعَرٌب ُمَتَعّرِ
Şârih der ki َباُء َأ َع ٌب  ََ  [Arabun ¡arbâ™u¡] َع
Ya¡rub b. ¢a√†ân lisânı üzere tekellüm 
edenlerdir. Ve Ya¡rub lisânı Süryânîyi 
en evvel ¡Arabîye nakl eden kimsedir. 
Ve َبٌة َِ َتعأ  lisân-ı Hazret-i [musta¡ribet] ُمسأ
İsmâ¡îl üzere tekellüm edenlerdir. Ve 
ٌب ََ  mâddesi beyân ve fesâhat [arab¡] َع
ma¡nâsına mevzû¡dur.

ِبيُّ ََ َع ) [el-¡Arabiyy] اَءأ  [acemiyy¡] َعَجِميٌّ
¡Arablığı zâhir ve sâbit ve mütehakkak 
olan kimseye, kezâlik ¡Arablığı mütebey-
yen olan lisâna denir; yukâlu: َوِلَساٌن  َرُجٌل 
ُن اْلُعُروَبِة َواْلُعُروِبيَِّة َبّيِ  ُعُروَبٌة Şârih der ki َعَرِبيٌّ أَْي 
[¡urûbet] ve ٌُعُروِبيَّة [¡urûbiyyet] ¡ayn’ın zam-
meleriyle ef¡âli olmayan masâdırdandır. 
İntehâ. Ve

ِبيد ََ  Bir nev¡ arpaya denir ki [arabiyy¡] َع
be-gâyet beyâz olup ve sünbülesinin ucu 
çatal ve dâneleri iri olur, envâ¡ının ecved 
ve efdalidir; ve fi’l-hadîsi: ِفي َتْنُقُشوا   “الَ 
اهلِل َرُسوُل  ٌد  ُمَحمَّ ِفيَها  َتْنُقُشوا  الَ  أَْي  َعَرِبيًّا”   َخَواِتيِمُكْم 
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َبُه ِمَن اللَّْحِن َهذَّ
Hafî olmaya ki mü™ellif ism-i a¡cemîyi 
 eylemek mâddesinden [ta¡rîb] َتْعِريٌب
sükût eylemiştir. Muzhir’de Suyû†î’nin 
telhîs-i beyânı budur ki َتْعِريٌب [ta¡rîb] 
ism-i a¡cemîyi ¡Arab kendi tarîkleri üze-
re isti¡mâl eylemekten ¡ibârettir. Ve işbu 
 husûsunda lâ-siyyemâ [ta¡rîb] َتْعِريٌب
Kur™ân-ı kerîm’de elfâz-ı َبٌة [mu¡arreb] ُمَعرَّ
e vukû¡u emrinde ¡ulemâ™ ihtilâf ve tered-
düd eylediler. Bir fırka ¡adem-i vukû¡una 
zâhib oldular ve işbu ﴾َعَرِبيًّا  kelâm-ı ﴿ُقْرآًنا 
şerîfiyle istidlâl eylediler ve elfâz-ı 
¡acemiyye sûretinde olanlar bi’l-cümle 
tevârüd-i lügât kabîlindendir dediler. 
Meselâ dîbâc-ı galîz ma¡nâsına olan ِإْسَتْبَرٌق 
[istebra…] ki ¡Arabîdir. Fârisîde istebreh 
derler. Kezâlik ehl-i Mekke ِمْسٌح [mis√] 
ta¡bîr olunan kisâya َبالٌَس [belâs] derler. 
Ma¡a-hâzâ Fârisîde palâs denir ki ednâ 
ta¡bîr ile lafz ve ma¡nâ müttehid olur. Ve 
dahi َقَمْنَجٌر […amencer] lafzı ki اْلَقْوِس  ُمْصِلُح 
[mu§li√u’l-…avs] ma¡nâsına ¡Arabîdir, 
Fârisîde kemân-ger derler. Ve َدْسٌت [dest] 
ve َدْشٌت [deşt] ve ُسْخٌت [su«t] ve ِكيُمْخٌت 
[kîmu«t] lafzları dahi bu kabîldendir, 
cümlesi ¡Arabîdir, gerçi Fârisîde dahi 
müsta¡meldir. İmâm Râzî dedi ki 
Kur™ân’da vâki¡ olan ٌِمْشَكاة [mişkât] ve 
يٌل ve […istebra] ِإْسَتْبَرٌق ve [istâs…] ِقْسَطاٌس  ِسّجِ
[siccîl] misilli elfâz ¡Arabî olmadığı mü-
sellem değildir, belki ¡Arabîdir. Nihâyet 
lügat-ı ¡Arab, lügat-ı uhrâ ile tevâfuk eyle-
miştir, َصابُوٌن [§âbûn] ve َتنُّوٌر [tennûr] gibi. 

Ve bir fırka َتْعِريٌب [ta¡rîb]in vukû¡una 
zâhib oldular. Ebû ◊ayyân, İrtişâf nâm 
kitâbında dedi ki esmâ-i a¡cemiyye-i 
mu¡arrebe üç kısm üzeredir. Kısm-ı evvel 

mek, ¡alâ-kavlin ¡avrete cimâ¡a dâ™ir ta¡rîz 
ve kinâye eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل اْلَمْرأََة ِإَذا َجاَمَعَها أَْو َعَرَضَها ِباْلِجَماِع  Ve أَْعَرَب الرَّ
bey¡ ü şirâda َعَربُوٌن [¡arabûn] ya¡nî peşin 
akçe vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْعَرَب 
 olan [arûb¡] َعُروٌب Ve اْلُمْشَتِري ِإَذا أَْعَطى اْلَعَربُوَن
hatun tezevvüc eylemek ma¡nâsınadır, ke-
mâ se-yuzkeru; yukâlu: َج ُجُل ِإَذا َتَزوَّ  أَْعَرَب الرَّ
اْلَعُروَب
اُب ََ ِع ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-¡irâb] اَءأ

ُب َُ َعأ  (vezninde [encum] أُْنُجم) [el-a¡rub] اَألأ
ve

َبُة َِ عأ ُُ  [mu√sinet] ُمْحِسَنٌة) [el-mu¡ribet] اَءأ
vezninde) ¡Irkında hücnet olmayıp hâlis 
¡Arabî ve َكِحيٌل [ke√îl] olan atlara denir 
ki mukâbiline Türkî ve Türkmânî derler, 
lisânımızda boz at ta¡bîr olunur; yukâlu: 
 َخْيٌل ِعَراٌب َوأَْعُرٌب َوُمْعِرَبٌة أَْي َكَراِئُم َساِلَمٌة َعِن اْلُهْجَنِة
َويَُقاُل ِإِبٌل ِعَراٌب
Şârih der ki kezâlik أَْعُرٌب [a¡rub] ve 
-dahi deve kısmına sı [mu¡ribet] ُمْعِرَبٌة
fat olur. Mü™ellif iktifâ eylemiştir ve o 

 mukâbilidir ki ¡Arabî ve [bu«tiyy] بُْخِتيٌّ
¡Acemîden tevellüd eden devedir. Ve 
insân ile atın ve devenin beynlerini fark 
için insâna َعَرٌب [¡arab] ve ata ve deve-
ye ِعَراٌب [¡irâb] ve أَْعُرٌب [a¡rub] ve ُمْعِرَبٌة 
[mu¡ribet] ıtlâk eylediler. Pes müfredle-
ri yine ٌَّعَرِبي [¡arabiyy] olur, َعَرٌب [¡arab] 
mülâhazasıyla.

يُج َِ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta¡rîb] اَءتَّعأ
de) Fâhiş ve nâ-sezâ söz söylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َتْعِريًبا  ُجُل  الرَّ َب   َعرَّ
ِباْلُفْحِش َواْلَقِبيِح  Ve bir nesne iştirâsında َتَكلََّم 
 ;vermek ma¡nâsınadır [arabûn¡] َعَربُوٌن
yukâlu: اْلَعَربُوَن أَْعَطى  ِإَذا  اْلُمْشَتِري  َب   Ve َعرَّ
kelâmını lahn u hatâdan pâk ve tenkîh ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َمْنِطَقُه  َب   َعرَّ
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beyân eder. Ve sâfî ve hâlis ve hoş-güvâr 
suyu çok içmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِفي ُجُل ِإَذا أَْكَثَر ُشْرَب اْلَماِء الصَّ َب الرَّ  Ve kavs-ı َعرَّ
¡Arabî ittihâz eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َة َب ِإَذا اتََّخَذ اْلَقْوَس اْلَعَرِبيَّ َعرَّ
Mütercim der ki َقْوٌس […avs] iki kısmdır. 
Bir ¡Arabiyye ve biri Fârisiyyedir. Ve 
¡Arabiyye de iki kısmdır. Biri ◊icâziyye 
ve biri Vâsi†iyyedir. Ve Fârisiyye de iki 
kısmdır. Biri kavs-ı yeddir ki el ile kul-
lanılır ve birisi kavs-ı pâydır ki ayak-
la kullanılır. Aksâm-ı mezkûreden her 
biri ihtilâf-ı ezmine vü emkine hasebiy-
le eşkâl-i mütenevvi¡aya maksûmdur. 
İntehâ. Ve

يٌج َِ  Mi¡de fesâdı, sâhibini hasta [ta¡rîb] َتعأ
kılmak ma¡nâsınadır. Ve ona اْلَمِعَدِة  َذِرُب 
[≠eribu’l-ma¡ide] dahi derler, niteki zikr 
olundu; yukâlu: ِرُب الذَّ َضُه  َمرَّ أَْي  اْلَعَرُب  َبُه   َعرَّ
Ve erkek sığır ki boğa ta¡bîr olunur, ine-
ğe sürünmekle ineği şehvete getirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَبَقَرَة  الثَّْوُر  َب   َعرَّ
َشَهاَها
اَبُة ََ ِع  (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-¡irâbet] اَءأ
ve

اَبُة ََ َع -veznin [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-¡arabet] اَءأ
de) Fuhş ve kabîh ve nâ-sezâ söz söyle-
mek ma¡nâsınadır. Kâle’ş-şârih ve minhu 
hadîsu İbni’z-Zubeyr ”الَ َتِحلُّ اْلِعَراَبُة ِلْلُمْحِرِم“ 
 Ve أَِي ْالَْفَحاُش َوُقْبُح اْلَكالَِم

اَبٌة ََ  (vezninde [se√âbet] َسَحاَبٌة) [arâbet¡] َع
Koyunun memesini vaz¡ ettikleri keseye 
denir ki sütlü olduğundan nazar dokunma-
sın yâhûd kuzu emmesin diye kese edip 
memesini vaz¡ ve bend ederler. Cem¡i 
 gelir. Ve [arâbât¡] َعَراَباٌت

اَبُة ََ  Esâmîdendir: ¡Arâbe b. Evs [Arâbet¡] َع
b. ¢ay@î küremâdan bir merd-i ma¡rûftur.

oldur ki ism-i mezkûru ¡Arab tagyîr edip 
kendi kelâmlarına ilhâk ederler. Bu kıs-
mın hükmü aslî ve zevâ™id vezn i¡tibârıyla 
ism-i ¡Arabî-yi sahîh hükmü gibidir, ِدْرَهٌم 
[dirhem] ve َبْهَرٌج [behrec] kelimeleri gibi. 
Kısm-ı sânî oldur ki ism-i mezkûru ¡Arab 
tagyîr ederler. Lâkin kendi kelâmlarına 
ilhâk etmemekle kısm-ı evvelde i¡tibâr 
olunan ahvâl bu kısmda mu¡teber olmaz, 

 kelimeleri [sîsenber] ِسيَسْنَبٌر ve [âcurr] آُجرٌّ
gibi. Kısm-ı sâlis oldur ki ism-i mezkûru 
¡Arab tagyîr etmeyip kendi kelâmları eb-
niyesine ilhâk etmezler ise ¡Arab ebniye-
sinden ma¡dûd olmaz, ُخَراَساُن [»orâsân] 
gibi ki ¡Arabda fu¡âlân vezni yoktur. Eğer 
ilhâk ederler ise ma¡dûd olur, ٌم -ur»] ُخرَّ
rem] gibi ki ُسلٌَّم [sullem] lafzına ve ُكْرُكٌم 
[kurkum] gibi ki ُقمُقٌم […um…um] lafzına 
mülhaktır. Ve bir ismin ¡acemiyyeti bir-
kaç vechle ma¡lûm olur, tafsîli Muzhir’de 
meşrûhtur. İntehâ. Ve

يٌج َِ -Hurmânın zâ™id ve nâ [ta¡rîb] َتعأ
münâsib şâhlarını budayıp ağacı meydâna 
çıkarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َب الرَّ  َعرَّ
َوأَْظَهَرَها النَّْخَلِة  َسَعَف  َقَطَع  -Ve baytâr dava ِإَذا 
rın tırnağı etrâfında kıl biten yeri neş-
ter ile yardıktan sonra üzerini dağlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َبَزَغ َب اْلَفَرَس َمَثالً   َعرَّ
 Şârih der ki bu ¡amel ile َعَلى أََشاِعِرِه ثُمَّ َكَواَها
dâbbenin sıhhat ve sakâmeti mütebeyyin 
olur. Ve 

يٌج َِ  Mütekellimin kavlini takbîh [ta¡rîb] َتعأ
ve inkâr ile redd eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َب َقْوَلُه ِإَذا َقبََّحُه َوَردَّ َعَلْيِه -Ve bir kim َعرَّ
se tarafından söz söylemek ma¡nâsınadır 
ki ona bedel gûyâ onun lisânından yâhûd 
bi’l-vekâle söylemekten ¡ibârettir, elçi ve 
hatîb-i ¡Arab gibi; yukâlu: ِإَذا َب َعِن اْلَقْوِم   َعرَّ
َعْنُه  Bu takrîble onların merâmlarını َتَكلََّم 
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ile tesmiye eden ehl-i Medîne olduğu 
mervîdir. İntehâ.

وَبُة َُ َع اءأ أَِبي  ُن   Harf-i [İbn Ebi’l-¡Arûbet] ِابأ
ta¡rîfle bir ma¡rûf kimsedir; harf-i ta¡rîfsiz 
isti¡mâli lahndir yâhûd nâdirdir. Ve 

َبٌة َِ  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [aribet¡] َع
Suyu pek çok olan kuyuya denir.

ُب َأ َع  ayn’ın fethi ve râ’nın¡) [el-¡arb] اَءأ
sükûnuyla ve fethateynle câ™izdir) Cünbüş 
ve şevk ve neşât ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبِه 
 Ve َعْرٌب أَْي َنَشاٌط

ٌب َأ  Yemek, ekl (râ’nın sükûnuyla) [arb¡] َع
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َعْرًبا  الطََّعاَم   َعَرَب 
اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا أََكَلُه
ُب َأ ِع  بُْهَمى (ayn’ın kesriyle¡) [el-¡irb] اَءأ
[buhmâ] ya¡nî kedi otu ve ebe pisiği de-
dikleri otun kurusuna denir.

ُب ََ َع  Mi¡de fâsid (fethateynle) [el-¡arab] اَءأ
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَمِعَدُة  َعِرَبِت 
اِبِع ِإَذا َفَسَدْت  Ve َعَرًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ

ٌب ََ  Sâfî olan mâ-i kesîre denir ki [arab¡] َع
ismdir. Ve bunda râ’nın kesriyle câ™izdir. 
Ve 

ٌب ََ  Nevâhî-i Medîne’den bir [Arab¡] َع
nâhiye adıdır. Ve 

ٌب ََ  Yara onulduktan sonra eser [arab¡] َع
ü nişânı bedende kalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا اْلَمْزبُوِر  اْلَباِب  ِمَن  َعَرًبا  اْلُجْرُح   َعِرَب 
اْلُبْرِء َبْعَد  أََثُرُه  -Mü™ellif bunu tekrâr eyle َبِقَي 
miştir. Ve neşâtlanıp cünbüşe gelmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنِشَط ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َعِرَب 
Ve yara irinlenip şişmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َم وَتَقيََّح -Ve bir kim َعِرَب اْلُجْرُح ِاَذا َتَورَّ
senin mi¡desi fâsid olmak ma¡nâsınadır. 
Ve bu tekrâr değildir, sâbıkta mi¡deye 
isnâd olunmuştur. yukâlu: ِاَذا ُجُل  الرَّ  َعِرَب 
َمِعَدتُُه -Ve ırmağın suyu çoğalıp taş َفَسَدْت 

اُب ََ ِتعأ اأ ِ  Hâlis ¡Arabî olmayıp [el-isti¡râb] اَإلأ
sonradan ¡Araba dahîl olmak ma¡nâsınadır. 
Ve minhu yukâlu: ُدَخالَُء أَْي  ُمْسَتْعِرَبٌة   Ve َقْوٌم 
fuhş ve nâ-sezâ söylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْسَتْعَرَب ُفالٌَن ِإَذا َتَكلََّم ِباْلُفْحِش َواْلَقِبيِح Ve 
inek boğa istemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْسَتْعَرَبِت اْلَبَقَرُة ِإَذا اْشَتَهِت اْلَفْحَل
وُب َُ َع  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-¡arûb] اَءأ
Zevcine pek muhabbet eden hâtuna denir. 
Ve zevcine ¡isyân ve hıyânet eden nemek 
be-harâm karıya denir. Ve ¡inde’l-ba¡z 
 zevcine ¡aşk ve ¡alâkası olan [arûb¡] َعُروٌب
yâhûd zevcine muhabbet iddi¡âsında olup 
ve muhabbetini izhâr eden ¡avrete denir; 
¡alâ-kavlin ziyâdesiyle gülücü, dahhâke 
olanına denir ki me¡âyibdendir. Cem¡i 
 gelir zammeteynle ve râ’nın [urub¡] ُعُرٌب
sükûnuyla.

وَبُة َُ َع ve (hâ’yla) [el-¡arûbet] اَءأ

َبُة َِ َع  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [el-¡aribet] اَءأ
Bunlar da َعُروٌب [¡arûb] ma¡nâsınadır. Ve 
 ;gelir [aribât¡] َعِرَباٌت in cem¡i[aribet¡] َعِرَبٌة
yukâlu: ِإَلى َبٌة  ُمَتَحّبِ أَْي  َوَعِرَبٌة  َوَعُروَبٌة  َعُروٌب   ِإْمَرأَةٌ 
َبُة  َزْوِجَها َوَكَذِلَك َعاِصَيٌة َلُه أَْو ِهَي اْلَعاِشَقُة َلُه أَِو اْلُمَتَحبَّ
اَكُة حَّ َلُه َذِلَك أَِو الضَّ  Bunlarda tezkîr ِإَلْيِه اْلُمْظِهَرُة 
fe¡ûl vezninin bi-ma¡nâ fâ¡il olunca tezkîr 
ve te™nîsi müsâvî olduğuna mebnîdir. Ve 

وَبُة َُ -Harf-i ta¡rîfsiz, cum¡a gü [arûbet¡] َع
nünün ism-i kadîmidir. 

Şârih der ki selefte hafta günlerinden her 
birinin birer ismi var idi. işbu kıt¡ada cüm-
lesi mündericdir: 

ُل أَْن أَِعيَش َوأَنَّ َيْوِمي أَُؤمَّ

َل أَْو ِبأَْهَوَن أَْو ُجـــــــــَباِر بأَوَّ

أَِو التَّاِلي ُدَباِر َفِإن أَُفْتـــــــــــــــــه

َفُمْؤِنَس أَْو عُروَبَة أَْو شَياِر

Ehad gününden bed™ olunmuştur ki ismi 
evveldir. Cum¡a gününü ibtidâ cum¡a 
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İbrâhîm ya¡nî Sâre cenâblarının gayretine 
mebnî bâ-emr-i ilâhî Hazret-i İbrâhîm, 
Hâcer ile ferzend-i sa¡âdet-perverleri olan 
Hazret-i İsmâ¡îl’i alıp arz-ı Mekke’ye ge-
tirdi. Arz-ı Mekke o hengâmda bi’l-cümle 
mîşe-zâr olup ve mevzi¡-i beyt-i şerîf 
bir kızıl tepe idi. İsmâ¡îl ile Hâcer’i ora-
ya inzâl edip onlara ağaçtan bir sâyebân 
tertîb eyledikten sonra ¡avdet buyurdular. 
Ba¡dehu Cibrîl-i emîn nâzil olup cenâhını 
darb eyledikte çeşme-i zemzem nübû¡ ey-
ledi. Bir müddet mâder ve ferzend onda 
ikâmet edip nâgâh Curhum kabîlesinden 
oraya bir tâ™ife mürûr ve bi’l-istîzân arz-ı 
merkûmede mütemekkin oldular. Hazret-i 
İsmâ¡îl onlardan tezevvüc edip lisânları 
¡Arabî olmakla onların lisânlarınca te-
kellüm eylediler. Ve Hazret-i İbrâhîm’in 
lisânı ¡İbrânî idi, min-ba¡d evlâd-ı İsmâ¡îl, 
¡Arabî oldular. Ve vech-i mezkûr üze-
re Curhum ve ¢a√†ân mukaddemâ َعَرَبُة 
[¡Arabet] ¡alâ-kavlin َعَرَباُت [¡Arabât] nâm 
mahalde sâkin olmalarıyla ona nisbet-
le ¡Arabî ıtlâk olundular. Ve ¡inde’l-ba¡z 
sebeb-i tesmiye elsine-i sâ™ireye nisbetle 
îzâh ve beyân ve fesâhati müştemil ol-
masıdır. Ve ber-mûcib-i hadîs-i şerîf beş 
nefer peygamber-i zî-şân cins-i ¡Arabdan 
neş™et eylediler. Hazret-i Mu√ammed 
ve İsmâ¡îl ve Şu¡ayb ve ~âli√ ve Hûd 
¡aleyhimü’s-salâtu ve’s-selâm’dır. İntehâ. 

Ve şâ¡ir işbu َوَعْرَبُة أَْرٌض َما يُِحلُّ َحَراَمَها || ِمَن“ 
اْلُحالَِحُل” اللَّْوَذِعيُّ  ِإالَّ   beytinde zarûret-i النَّاِس 
vezn için َعَرَبُة [¡Arabet] lafzının râ’sını 
iskân eylemiştir. Ya¡nî “Arz-ı َعَرَبُة [¡Ara-
bet] bir zemîn-i güzîndir ki hürmetini 
bir kimse tahlîl eyleyemez, meğer o asîl 
ve necîb ve nebîl ve fatin ve edîb olan 
zât-ı şerîf tahlîl eder ki murâd Hazret-i 

kın olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َعِرَب 
َغَمَر ِإَذا   Ve kuyunun suyu kesîr olmak النَّْهُر 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعِرَبِت اْلِبْئُر ِإَذا َكثَُر َماُؤَها
بُُج َأ ُع  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-¡urbub] اَءأ
Sâfî olan çok suya denir.

اُب ََّ َع اٌد) [el-¡arrâb] اَءأ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Koyunun ve keçinin memelerini koyacak 
torba yapan kişiye denir.

َعاِرُب  ve [el-¡ârib] اَءأ

َعاِرَبُة  Suyu pek çok olup taşkın [el-¡âribet] اَءأ
olan ırmağa denir.

َبُة ََ َع  Şol ırmağa (fetehâtla) [el-¡arabet] اَءأ
denir ki cereyânı tünd ve şedîd ola, nehr-i 
Zâb gibi. Ve 

َبٌة ََ  ;Nefs ve zât ma¡nâsınadır [arabet¡] َع
tekûlu: َطاَبْت ِبِه َعَرَبِتي أَْي َنْفِسي Ve 

َبُة ََ -Medîne-i münevvere kur [Arabet¡] َع
bünde bir nâhiye adıdır. Şârihin beyânına 
göre bu tekrârdır. Ve 

َبُة ََ اْلَعَرِب Asl [Arabet¡] َع -Bâ√atu’l] َباَحُة 
¡Arab] ismidir ki َباَحُة [bâ√at] dâr-ı Ebi’l-
fesâhat Hazret-i İsmâ¡îl ¡aleyhi’s-selâmdır; 
¢ureyş kabîlesi onda ikâmet etmeleriyle 
tâ™ife-i ¡Arab ona nisbet olundular. 

Mü™ellifin muktezâ-yı siyâk-ı kelâmı 
 ten murâd sâha-i Mekke-i[Arabet¡] َعَرَبُة
mükerreme’dir ki arz-ı harâm-ı lâzımu’l-
ihtirâmdır, lâkin şârihin ¡Ubâb’dan nak-
line göre َعَرَبُة [¡Arabet] arz-ı Tihâme’nin 
ismidir ki ibtidâ Hazret-i İsmâ¡îl ¡aleyhi’s-
selâm nâzil olup ve evlâdı orada neş™et 
eylediler; ba¡dehu Curhum ve ¡Amâlîk 
dahi sâkin oldular. Mütekessir oldukla-
rında arz-ı merkûmeye güncîde olma-
yıp sâ™irleri etrâfa münteşir ve hemân 
kabîle-i ¢ureyş orada mütemekkin oldu-
lar. Hülâsası budur ki çün halîle-i Hazret-i 
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[urbet]ten me™hûzdur. Pes nûn’ları zâ™id 
olur. İntehâ.

َباُن ََ  âbûr« (fetehâtla) [Arabân¡] َع
kazâsında bir beldedir. Mütercim der 
ki َعَرَباُن [¡Arabân] ¡Ayntâb ile Behsini 
miyânında bir kazâdır. Hâlen ¡Arabân 
Ovası ta¡bîr olunur. Mü™ellifin »âbûr’da 
dediği münhariftir. İntehâ.

ُب َُ -veznin [yan§uru] َيْنُصُر) [Ya¡rubu] َيعأ
de) İbn ¢a√†ân’dır ki mecmû¡-ı kabâ™il-i 
Yemen’in pederidir. Lügat-ı ¡Arabiyyeyi 
ibtidâ tekellüm eden mezkûr Ya¡rub ol-
duğu menkûldür. Şârih der ki َعَرٌب [¡Arab] 
tesmiyesi bunun isminden me™hûz olduğu 
dahi mervîdir.

اٌب ََ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [Urâb¡] ُع
Esâmîdendir: Beşîr b. Câbir b. ¡Urâb 
ashâbdandır. Ve ¡Urâbî b. Mu¡âviye b. 
¡Urâbî etbâ¡-ı tâbi¡îndendir. 

اِبيد ََ  (ayn’ın fethiyle¡) [Arâbî¡] َع
Muhaddisînden Mu√ammed b. el-◊useyn 
b. el-Mubârek lakabıdır.

يٌج َِ  Bir (vezninde [πarîb] َغِريٌب) [Arîb¡] َع
recül ve bir feres adıdır.

اٌب ََ  َخَزٌم (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [arâb¡] َع
[«azem] nâm şecerin semeri ismidir. Ve 
 hâ™ ve zâ-yı mu¡cemeteyn ile [azem»] َخَزٌم
¡Arabistân’da َدْوٌم [devm] ağacına şebîh 
bir şecerdir ki kabuğundan urgan ve ip 
bükülür.

بُوُن ََ َع -ayn’ın ve râ’nın fet¡) [el-¡arabûn] اَءأ
hiyle) Gâ™it ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: أَْلَقى عَرَبُوَنُه أَْي َذا َبْطِنِه َيْعِني أَْحَدَث
ُب َُّ ٌل) [et-ta¡arrub] اَءتََّع -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) A¡râb gibi bâdiye-nişîn olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََقاَم ِإَذا  ُجُل  الرَّ َب   َتَعرَّ
ِباْلَباِدَيِة

Peygamber-i ¡âlî-güherdir, ¡aleyhi’s-salâtu 
ve’s-selâm.” Zîrâ feth-i Mekke günü bâ-
emr-i ilâhî nehârdan bir sâ¡at mikdârı tahlîl 
eylemekle ¢ureyş ile muhârebe olunup 
ba¡dehu hürmet-i sâbıkası ilâ-yevmi’l-
kıyâm ibkâ olundu. Pes َعَرَبُة [¡Arabet]ten 
murâd ◊arem-i muhterem olur.

َباُت ََ َع -vez [arekât√] َحَرَكاٌت) [el-¡Arabât] اَءأ
ninde) Mı§ır yolunda bir dağda vâki¡ bir 
tarîk adıdır. Ve Baπdâd kurbünde nehr-i 
Dicle’de sâbit niçe sefînelere denir. Müf-
redi ٌَعَرَبة [¡arebet]tir; murâd bir gûne sefîne 
olacaktır.

يُج َِ َع ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-¡arîb] اَءأ

ُب َِ عأ ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mu¡rib] اَءأ
ninde) Kes ve ehad ma¡nâsından kinâye 
olur, zuhûr ma¡nâsı mülâyemetiyle. Ve bu 
makâm-ı nefye mahsûstur; yukâlu: اِر  َما ِبالدَّ
َعِريٌب َوُمْعِرٌب أَْي أََحٌد
َباُن َأ ُع -veznin [u&mân¡] ُعْثَماُن) [el-¡urbân] اَءأ
de) ve

بُوُن َأ ُع -veznin [urcûn¡] ُعْرُجوٌن) [el-¡urbûn] اَءأ
de) ve 

بُوُن ََ َع -vez [ceberût] َجَبُروٌت) [el-¡arabûn] اَءأ
ninde) Şol akçeye denir ki onunla bey¡ ü 
şirâ mün¡akid olur. Murâd peşin verilen 
bir mikdâr akçedir ki ¡âmme pey ta¡bîr 
eder, meselâ yüz kuruşa bir nesne pazar 
eyledikte ¡akd-i mu¡âmele için müşterînin 
verdiği on kuruş gibi. Ve mevâdd-ı 
mezkûrenin ¡ayn’larını hemzeye ibdâlle 
 أََربُوٌن ve [urbûn] أُْربُوٌن ve [urbân] أُْرَباٌن
[urebûn] dahi derler. 

Mü™ellif bu mâddeleri ”ع،ر،ن“ zeylin-
de dahi îrâd eylemiştir. Şârih der ki yine 
beyân ma¡nâsına olan ِإْعَراٌب [i¡râb] dan 
me™hûzdur, zîrâ bey¡in vudûhuna bâ¡istir. 
Ve أُْربُوٌن [urbûn] ¡ukde ma¡nâsına olan أُْرَبٌة 
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]ع ر ط ب[
َطَبُة َأ َع -vez [ma§†abet] َمْصَطَبٌة) [el-¡ar†abet] اَءأ
ninde) ¡Ûd ismidir ki lavta ta¡bîr olunan 
sâza denir. Fârisîde berbat ve Türkî-i 
kadîmde kopuz ta¡bîr olunur; ¡alâ-kavlin 
 ,tanbûra denir yâhûd tabl [ar†abet¡] َعْرَطَبٌة
¡alâ-re™yin ◊abeş ahâlîsine mahsûs tablın 
ismidir. Ve ¡ayn’ın ve †â’nın zammeleriy-
le câ™izdir.

]ع ر ق ب[
َُوُب َأ ُع  [zunbûr] ُزْنُبوٌر âf’la…) [el-¡ur…ûb] اَءأ
vezninde) Şol kalın sinire denir ki insânın 
ökçesinden yukarı ya¡nî baldırından ök-
çeleri üzere çekilip muttasıl olur ve çârpâ 
davarın ُعْرُقوٌب [¡ur…ûb]u art ayaklarının ar-
kalarında olur ki ön ayaklarında olan diz 
kapakları menzilesindedir. Türkîde mut-
lak sinir ve eğrice ta¡bîr olunur; yukâlu: 
 َقَطَع ُعْرُقوَبُه َوُهَو َعَصٌب َغِليٌظ َفْوَق َعِقِب ْاِلْنَساِن َوِمَن
ْكَبِة ِفي َيِدَها ابَِّة ِفي ِرْجِلَها ِبَمْنِزَلِة الرُّ  Ve الدَّ

َقَطا اءأ َُوُب  َأ  Bağırtlak [ur…ûbu’l-…a†â¡] ُع
kuşunun bacağıdır ki be-gâyet kısa olur, 
hattâ pek kısa nesne hakkında ِمْن  “أَْقَصُر 
 darb-ı meseldir. Ve ُعْرُقوِب اْلَقَطا”

َُوٌب َأ  Derenin burgaç yerine [ur…ûb¡] ُع
ıtlâk olunur. Ve dar olan dağ yoluna de-
nir ki eğri büğrü olur. Ve hîle ve hud¡a 
ma¡nâsınadır. Ve bir şey™in delîl ve huc-
cetini bilmeğe ıtlâk olunur, gûyâ ki sini-
rinden kavramış olur; yukâlu: أََخَذ ُعْرُقوَبُه أَْي 
َتُه  Ve bir feres adıdır. Ve ¡Amâli…a َعَرَف ُحجَّ
kavminden bir kimse adıdır ki ¡Ur…ûb b. 
~a«r yâhûd ibn Ma¡bed b. Esed’dir, ¡asrın-
da kizb ve dürûgla müte¡âref ve hulf-i va¡d 
ile mesel idi, ”ُعْرُقوِبيٌَّة  .meşhûrdur “َمَواِعيُد 
Menkûldür ki bir gün bir kimse ki ken-
di birâderi olacaktır, gelip kendiden bir 
mikdâr hurmâ taleb eyledikte ¡Ur…ûb “Baş 

وَباُء َُ  (vezninde [™celûlâ] َجُلوالَُء) [™arûbâ¡] َع
Semâ-i sâbi¡anın ismidir.

ِبّيِ ََ َع اءأ ُن   Elif ve lâm’la [İbnu’l-¡Arabî] ِابأ
zikr olunursa murâd ¢â∂î Ebû Bekr el-
Mâlikî el-Endelusî’dir ki mü™ellefât-ı 
kesîre sâhibidir. Ve elif-lâm’sız zikr olu-
nursa, murâd ¡ârif-i muhakkık Mu√yiddîn 
Mu√ammed b. ¡Abdullâh el-◊âtimî e†-
‰â™î’dir ki Şeyh-i Ekber hazretleridir, 
rahimehumallâhu ta¡âlâ. 

Şârih der ki mü™ellif neseblerinde inhirâf 
eylemiştir, zîrâ ¢â∂î Ebû Bekr’in ismi 
Mu√ammed ve pederi ¡Abdullâh’tır ve 
Hazret-i Şeyh’in pederi ¡Alî’dir. Vâkı¡â 
Mollâ Câmî Nefe√ât’ta dahi Mu√yiddîn 
Mu√ammed b. ¡Alî e†-‰â™î ¡unvânında 
sebt eylemiştir. Ve Ku†b-ı Mekkî’den 
menkûldür ki “Dest-i hatt-ı mü™ellifle mu-
harrer olan Futû√ât nüshasının âhirinde 
muhallâ bi’l-lâm olarak meşhûdum 
olmuştur.”

]ع ر ت ب[
َتَبُة َأ َع -veznin [artemet¡] َعْرَتَمٌة) [el-¡artabet] اَءأ
de) Burna denir, أَْنٌف [enf] gibi; ¡alâ-kavlin 
nurubun yumuşak yerine yâhûd burnun 
altında üst dudağın ortasında olan dâ™ireye 
denir yâhûd burun direğinin ucuna denir.

]ع ر ز ب[
َزُب َأ َع  َجْعَفٌر zâ-yı mu¡ceme ile) [el-¡arzeb] اَءأ
[ca¡fer] vezninde ve ٌِّإْرَدب [irdebb] veznin-
de lügattir) Sulb ve şedîd ve galîz olan 
şey™e denir. Ve 

َزٌب َأ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Arzeb¡] َع
de) Esâmîdendir: ∞a√√âk b. ¡Arzeb 
tâbi¡îndendir.
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¡Arablar onunla teşe™™üm ederler: ِمْن  “أَْشأَُم 
.darb-ı meseldir َطْيِر اْلَعَراِقيِب”

َُُج َأ  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-ta¡ar…ub] اَءتََّع
vezninde) Dağın sırtında olan dar yola 
sülûk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْلَعَراِقيَب َسَلَك  ِإَذا  ُجُل  الرَّ -Ve ¡udûl eyle َتَعْرَقَب 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَعْرَقَب َعِن ْالَْمِر ِإَذا 
َعَدَل َعْنُه
َبُة ََ َأ َع  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-¡ar…abet] اَءأ
vezninde) Davarın sinirini kesmek 
ma¡nâsınadır ki sinirlemek ta¡bîr olunur; 
yukâlu: ُعْرُقوَبَها َقَطَع  ِإَذا  ابََّة  الدَّ  Ve yatan َعْرَقَب 
davar kalkmak için sinirlerinden tutup 
kaldırmak ma¡nâsına olmakla zıdd olur; 
yukâlu: ِلَيُقوَم ِبُعْرُقوَبْيِه  َرَفَع  ِإَذا  ابََّة  الدَّ  Ve َعْرَقَب 
ihtiyâl ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا  َعْرَقَب الرَّ
اْحَتاَل

]ع ز ب[
ُب َْ َع  ayn’ın ve zâ-yı¡) [el-¡azeb] اَءأ
mu¡cemenin fethiyle) Ehli ya¡nî zevcesi 
olmayan kişiye denir ki ergen ta¡bîr olu-
nur, sultânlıktır. Cem¡i أَْعَزاٌب [a¡zâb] gelir; 
mü™ennesinde َعَزَبٌة [¡azebet] denir hâ’yla 
ve َعَزٌب [¡azeb] dahi denir, müzekkeri gibi.

اَبُة َْ عأ ُِ  ve (mîm’in kesriyle) [el-mi¡zâbet] اَءأ

يُج ِْ َع  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-¡azîb] اَءأ
Bunlar da ergen kimseye denir: َتُقْل  َوالَ 
 Şârih der ki mif¡âl vezni ki أَْعَزُب أَْو ُهَو َقِليٌل
mübâlaga-i ism-i fâ¡ildir, tezkîr ve te™nîsi 
müsâvîdir, yani müzekker ve mü™ennesine 
tâ’nın duhûlü ve ¡ademi berâberdir. Bu-
rada tecrîd kabîlinden fâ¡il olarak isti¡mâl 
olundu. Ve َعِزيٌب [¡azîb] dahi ism-i fâ¡ildir. 
Mi§bâ√’ın beyânına göre ism-i fâ¡ili 
 [a¡zeb] أَْعَزُب dir. Ve mü™ellif[âzib¡] َعاِزٌب
ıtlâkından gerçi nehy eyledi, lâkin bu Ebû 
◊âtim kavlidir, sâ™iri tecvîz eylediler.

üstüne, işbu hurmâ ağaçlarım çiçeklen-
dikte vereyim” diye va¡d eyledi. Hurmâ 
çiçeklendikte koruk olmasına ta¡lîk edip 
ve koruk oldukta kızarmasına ve kızardık-
ta rutab olmasına ve rutab oldukta kemâle 
resîde olup temr olmasına ihâle eyledi. 
Vaktâ ki temr oldukta bir gece mahfîce ke-
sip der-enbâr eyledi ve birâderine bir dâne 
vermedi. Bu gûne kizb ve hulfleri sebe-
biyle elsine-i enâmda darb-ı mesel olmuş-
tur, niteki kıssa-i merkûmeyi Cubeyhâ™ 
el-Eşca¡î nâm şâ¡ir işbu beyte işrâb eyle-
miştir: َوَعْدَت َوَكاَن اْلُخْلُف ِمْنَك َسِجيًَّة || َمَواِعيَد“ 
ِبَيْتَرِب” أََخاُه   [Yetrebu] َيْتَرُب Burada ُعْرُقوٍب 
tâ-yı fevkiyye ile َيْعَلُم [ya¡lemu] veznin-
de Yemâme kurbünde bir mevzi¡dir. Ve 
mine’l-emsâli: ”ِة ُعْرُقوٍب ِإَلى ُمخَّ أََجاَءَك  َما   “َشرُّ 
Ya¡nî “Şerr-i ¡azîm o hâlettir ki seni ökçe 
sinirinin iliğine muztarr ve muhtâc eyle-
ye. Zarûret-i şedîde sebebiyle bir le™îm 
ve nâkesten nesne talebe muztarr oldukta 
darb olunur, zîrâ ökçe sinirinde ilik olmaz.

َِيُج ا ََ َع  un[ur…ûb¡] ُعْرُقوٌب [el-¡arâ…îb] اَءأ
cem¡idir. Ve 

َِيُج ا ََ  Dağın burunlarına ya¡nî [arâ…îb¡] َع
burun gibi bir cânibe doğru çıkan sivri uç-
larına denir; ¡alâ-kavlin dağların sırtların-
da olan daracık yollara ıtlâk olunur ki her 
birine ُعْرُقوٌب [¡ur…ûb] denir. Ve

يُج اأألُُموِر َِ ا ََ  Mesâlih ve [arâ…îbu’l-umûr¡] َع
umûrun müşkil ve ¡azîm ve sarp olanına 
ıtlâk olunur; yukâlu: أَْي ْالُُموِر  َعَراِقيُب   أَْعَيْتُه 
 Ve َعَصاِويُدَها

َِيُج ا ََ  imâ Dariyye kurbünde◊ [Arâ…îb¡] َع
bir karye adıdır.

َِيِج ا ََ َع اءأ  َُ اٌق [ayru’l-¡arâ…îb†] َطيأ  ِشِقرَّ
[şi…irrâ…] ismidir ki mü™ellife göre boyun 
buran kuşu ve sâ™ire göre arı kuşudur; 
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yukâlu: ِإِبٌل َعِزيٌب َوَشاٌء َعِزيٌب أَْي َتْعُزُب َعْن أَْهِلَها 
 ِإِبٌل َعِزيٌب أَْي الَ َتُروُح َعَلى :ve yukâlu ِفي اْلَمْرَعى
 lafzından [âzib¡] َعاِزٌب [azîb¡] َعِزيٌب Ve اْلَحّيِ

cem¡ olur, niteki ٌَّغِزي [πaziyy] kelimesi 
.lafzından cem¡dir [πâzî] َغاِزي

اُب َْ عأ ِ  Irak (hemzenin kesriyle) [el-i¡zâb] اَإلأ
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا  أَْعَزَب الرَّ
 :Ve ırak eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu َبُعَد
أَْبَعَدُه أَْي   Ve bir kimsenin develeri أَْعَزَبُه 
mer¡âda yurtlarından ırak olarak geceler-
de dahi mer¡âda kalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َاْلَمْرَعى ال ِإِبُلُهْم ِفي  َعَزَبْت  ِإَذا  اْلَقْوُم   أَْعَزَب 
َتُروُح
َبُة َْ عأ ُِ -vez [miπrefet] ِمْغَرَفٌة) [el-mi¡zebet] اَءأ
ninde) Câriyeye ıtlâk olunur, أََمٌة [emet] 
ma¡nâsına, gûyâ ki sâhibini tezevvücden 
¡avk ve men¡ eder. Ve bir kişinin zevcesi-
ne ıtlâk olunur.

َعاِزَبُة  Bu dahi zevceye ıtlâk [el-¡âzibet] اَءأ
olunur, nisvân-ı sâ™ireden men¡ eylediği 
için. Mütercim der ki ¡an-karîb vefâtları 
mülâhazasıyla tefe™™ül kabîlinden olsa pek 
evceh idi, َلِديٌغ [ledîπ]e َسِليٌم [selîm] ıtlâkı 
gibi. Ve deveye ıtlâk olunur; ve minhu’l-
meselu: ”اْلَعاِزَبِة ِحَذاَر  اْلَغَنَم  اْشَتَرْيُت   Aslı “ِإنََّما 
budur ki bir kimsenin biraz develeri var 
idi, firâr eder diye endîşe eylemekle satıp 
yerlerine koyunlar aldı. Bir gün koyun-
lar firâr edip nâ-bedîd olmalarıyla سُبْحاََن 
اْلَعاِزَبِة ِحَذاَر  اْلَغَنَم  اْشَتَرْيُت   Ya¡nî “Ben firâr اهلِل 
eylemek şânından olan develerin firârı 
havfından nâşî onları satıp yerlerine ga-
nem iştirâ eyledim idi, şimdi bunlar firâr 
eylediler” demekle darb-ı mesel olmuştur. 
Me¡ûnet cihetiyle ehven-i umûru ihtiyâr 
etmiş iken onda mülâhaza eylemediği me-
şakkate dûçar olan kimse hakkında darb 
olunur.

َبُة ْأ ُع  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-¡uzbet] اَءأ
ve

وَبُة ُْ ُع -İsmler (zammeteynle) [el-¡uzûbet] اَءأ
dir, ergenlik hâletine denir. Ve 

وَبٌة ُْ  Masdar olur, ergen olmak [uzûbet¡] ُع
ma¡nâsına; yukâlu: ُجُل ُعُزوَبًة ِمَن اْلَباِب  َعَزَب الرَّ
ِل ِإَذا َكاَن َعَزًبا ْالَوَّ
ُب ُّْ ٌل) [et-te¡azzub] اَءتََّع -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Ergen durmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َكاَح ُجُل ِإَذا َتَرَك النِّ َب الرَّ َتَعزَّ
وُب ُْ ُع  (vezninde [πurûb] ُغُروٌب) [el-¡uzûb] اَءأ
Gâ™ib ve nâ-bedîd olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوالثَّاِني ِل  اْلَباِب ْالَوَّ ِمَن  ُعُزوًبا  ْيُء   َعَزَب الشَّ
 ﴿َعاِلُم اْلَغْيِب :ve minhu kavluhu ta¡âlâ ِإَذا َغاَب
 Ve الَ َيْعُزُب َعْنُه﴾ الية، أَْي الَ َيِغيُب

وٌب ُْ  ;Gitmek ma¡nâsınadır [uzûb¡] ُع
yukâlu: َذَهَب ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ve ¡Arablar َعَزَب 
“Filân hatunun zevci gâ™ib oldu” diyecek 
yerde َعَزَب طُْهُر اْلَمْرأَِة derler. Ve “Filân yerde 
şenlik olmayıp hâlî ve tenhâ kaldı” diye-
cek yerde َعَزَبِت ْالَْرُض derler, gerek miyâh 
ve nebâtâtla o yer âbâdân ve gerek kafr ve 
bî-¡umrân olsun.

اَبُة َْ عأ ُِ -vez [mi†vâ¡at] ِمْطَواَعٌة) [el-mi¡zâbet] اَءأ
ninde) Ergen kişiye denir ki zikr olundu. 
Ve ergenliği müddet-i medîde uzayıp 
mümtedd olan kimseye denir; yukâlu: ُهَو 
 Ve mevâşîleriyle ِمْعَزاَبٌة ِإَذا َكاَن َقْد َطاَلْت ُعُزوَبُتُه
mer¡âda obadan ba¡îd olan kimseye denir, 
ona ِمْعَزاٌب [mi¡zâb] dahi derler hâ’sız.

يُج ِْ َع -Er (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-¡azîb] اَءأ
gen kişiye denir ki zikr olundu. Ve şol 
kimseye denir ki ehlinden ve mâlından 
ba¡îd ola. Ve şol develere ve koyunlara 
ıtlâk olunur ki mer¡âda sâhibinden ba¡îd 
olalar. Ve akşam obaya ¡avdet eylemeyip 
mer¡âda kalan develere dahi ıtlâk olunur; 
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nutfesine denir yâhûd nesline denir ki döl 
ta¡bîr olunur; yukâlu: اْلَعْسِب ِمَن  اْلَفْحُل   أَْعَيا 
َنْسُلُه أَْو  َماُؤُه  ُهَو  أَْو  َراِب  الّضِ  َعَسَب :ve yukâlu أَِي 
-Ve ve اْلَفْحُل النَّاَقَة َعْسًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َضَرَبَها
led ma¡nâsınadır. Ve ِضَراٌب [∂irâb] eden 
erkek için dişi sâhibi kirâ ve ücret vermek 
ma¡nâsınadır ki tohumluk için tahsîs olu-
nan aygırı ücretle çekerler; yukâlu: َعَسَب 
َعَلى اْلِكَراَء  أَْعَطى  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َعْسًبا  ُجُل   الرَّ
َراِب  Şârih der ki aygırı kirâya vermek الّضِ
ma¡nâsına gelir; yukâlu: َعَسَب َفْحَلُه ِإَذا أَْكَراُه
َعِسيُج -veznin [asîb√] َحِسيٌب) [el-¡asîb] اَءأ
de) Dâbbe kısmının kuyruk sokumunun 
kemiğine denir, َعِسيَبٌة [¡asîbet] dahi denir 
hâ’yla; insânda َعْجٌب [¡acb] derler; ¡alâ-
kavlin َعِسيٌب [¡asîb] kuyruğun kıl biten 
yerine denir ki ince ucudur. Ve ayağın ve 
kuş yeleğinin uzunluğuna olan zâhirlerine 
ya¡nî taşra yüzlerine denir. Ve şol hurmâ 
şâhına denir ki doğru ve ince ve bi’l-cümle 
yaprakları sıyrılıp koparılmış ola. Ve yine 
şol şâhına denir ki üzerinde yaprak bitme-
miş ola; yaprak biten şâhına َسَعٌف [sa¡af] 
derler. Ve 

 Dağda olan yarığa ve çatlağa [asîb¡] َعِسيٌج
denir, şikâf-ı kûh ma¡nâsına. Ve bir dağın 
ismidir.

َبُة َعسأ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ) [el-¡asbet] اَءأ
Bu dahi dağda olan çatlağa denir.

ُسوُب َيعأ -vez [ya¡…ûb] َيْعُقوُب) [el-ya¡sûb] اَءأ
ninde) Arıların beyine denir ki cümlesin-
den büyük olup ve ona tâbi¡ olurlar, أَِميُر 
 :ma¡nâsına; yukâlu [emîru’n-na√l] النَّْحِل
 Burada َهَذا الطَّاِئُر َيْعُسوُب النَّْحِل أَْي أَِميُرَها َوَذَكُرَها
 kemâliyyet ve ta¡ayyün ve ta¡azzumdan َذَكٌر
kinâyedir. Ma¡lûm ola ki işbu nahl kısmı 
cây-ı i¡tibâr olan âyât-ı ilâhiyyedendir. 
 ki Türkîde arı beyi ta¡bîr [ya¡sûb] َيْعُسوٌب

َبُة ِّْ َع ُُ َثٌة) [el-mu¡azzibet] اَءأ  [mu√addi&et] ُمَحّدِ
vezninde) Bu dahi kişinin zevcesine ıtlâk 
olunur. Mütercim der ki َتْعِزيٌب [ta¡zîb]den 
me™hûzdur ki binâsı selb içindir, َتْقِشيٌر [ta…
şîr] gibi ergenliği giderici demektir. َبٌة  ُمَعّذِ
[mu¡a≠≠ibet] ıtlâk olunsa dahi mülâyimdir.

َعاِزُب  Obadan ba¡îd olan [el-¡âzib] اَءأ
mer¡âya denir. Ve 

.Bir dağın adıdır [Âzib¡] َعاِزٌب

ُب َّْ َع ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu¡azzeb] اَءأ
vezninde) Obadan ib¡âd olunan davara 
denir.

وَبُة ُْ َع -veznin [arûbet¡] َعُروَبٌة) [el-¡azûbet] اَءأ
de) Mer¡âya pek ba¡îd olan yere denir; 
yukâlu: أَْرٌض َعُزوَبٌة أَْي َبِعيَدةٌ َعِن اْلَكِل
اِب َْ اَوُةاأألَعأ ََ  ِحَماَيُة ْالَْحَباِب [hirâvetu’l-a¡zâb] ِه
[√imâyetu’l-a√bâb] vezninde ki ergen-
ler değneği demektir. Ba¡dehu Reyyân 
b. ◊uvay§ nâm kimsenin feresine ¡alem 
eylediler. Vaktinde be-gâyet yüğrük ve 
ser-âmed bir feres idi. Sâhibi ergenlere 
vakf eylemişti, tâ ki üzerinde gazâ edip 
igtinâm etmeleriyle tahsîl-i yesâr edip 
tezevvüc edeler. Bu cihetle ergenin biri-
si nâ™il-i merâm oldukta bir gayrısı alıp 
isti¡mâl eder idi. Binâ™en¡aleyh be-gâyet 
¡azîz olmakla ziyâdesiyle ¡azîz olan nesne 
hakkında ”ْالَْعَزاِب ِهَراَوِة  ِمْن  -darb-ı me “أََعزُّ 
sel olmuştur.

]ع ز ل ب[
َءَبُة ْأ َع -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-¡azlebet] اَءأ
ninde) Cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعْزَلَب اْلَمْرأََة ِإَذا َنَكَحَها

]ع س ب[
ُج -Er (vezninde [kesb] َكْسٌب) [el-¡asb] اَءأَعسأ
kek hayvân dişiye aşmak, ِضَراٌب [∂irâb] 
ma¡nâsınadır; ¡alâ-kavlin erkek hayvânın 
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senin dahi feresleri adıdır. Ve bir dağın 
ismidir.

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-¡asûb] اَءأَعُسوُب
Kavmin re™îs ve ¡azîmü’ş-şânına denir, 
.gibi [ya¡sûb] َيْعُسوٌب

َساُب ِتعأ اأ ِ -Bir nesneden iğren [el-isti¡sâb] اَإلأ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِمْنُه   ِإْسَتْعَسَب 
َكِرَهُه
َساُب عأ ِ  Kurt (hemzenin kesriyle) [el-i¡sâb] اَإلأ
kısmı ling ile kaçıp gitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْئُب ِإَذا َعَدا أَْعَسَب الّذِ
 (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-¡asib] اَءأَعِسُج
Yuyup taramak müddeti uzamış olan başa 
denir; yukâlu: َرْأٌس َعِسٌب أَْي َبِعيُد اْلَعْهِد ِبالتَّْرِجيِل
-Mek (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [İsâb¡] ِعَساٌب
ke kurbünde bir mevzi¡ adıdır.

]ع س ر ب[
ُب ََ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-¡asreb] اَءأَعسأ
Arslana denir.

]ع س ق ب[
َقَبُة َعسأ  [ar†abet¡] َعْرَطَبٌة âf’la…) [el-¡as…abet] اَءأ
vezninde) Ağlamak hengâmında göz ku-
ruyup donmak ma¡nâsınadır ki kat¡â yaş 
çıkmaz olur; yukâlu: َعْسَقَبْت َعْينُُه ِإَذا َجَمَدْت ِفي 
َوْقِت اْلُبَكاِء
ِقَبُة ِعسأ -ayn’ın ve …âf’ın kes¡) [el-¡is…ibet] اَءأ
riyle) Şol başkaca küçük üzüm salkımına 
denir ki büyük salkımın dibine muttasıl 
olur, çingil ta¡bîr olunur. Cem¡i ِعْسِقٌب [¡is…
ib] gelir hâ’sızdır ki cem¡-i cinsidir ve 
.gelir ki cem¡-i hakîkîdir [asâ…ib¡] َعَساِقُب

]ع س ك ب[
ِكَبُة  Ayn’ın ve kâf’ın¡ [el-¡iskibet] اَءأِعسأ
kesriyle ِعْسِقَبٌة [¡is…ibet] vezninde ve 
mürâdifidir ki küçük üzüm çingilidir ve 
onda hemân on dâne olur. 

olunur, şahsı cümleden ekber olur, emîr-i 
insân gibi o tâ™ifeye vaz¡ ve siyâset eder. 
Ez-cümle ¡avdetleri vaktte bâb-ı medhal-
de durup kâzûrâtla mülevves gelenleri 
der-sâ¡at katl eder ve içeride herkesi bir 
¡amel-i mahsûsa ta¡yîn eder ve içeride 
helâk olanları taşraya nakl ve ilkâ ettirir. 
Kezâlik kapıda durup tezâhümle duhûl ve 
hurûclarını men¡ edip gûyâ ki alaya tertîb 
eder. Ve iki emîr bir kovanda müctemi¡ 
olmazlar, elbette ehadühümâ âheri katl 
eder. Ve ¡asker dahi iki emîre inkıyâd ey-
lemezler. Ve 

ُسوٌب  [asb¡] َعْسٌب Zikr olunan [ya¡sûb] َيعأ
mâddesinden me™hûzdur ki ِضَراٌب [∂irâb] 
ma¡nâsınadır. Ve bir kavm ve cemâ¡atin 
re™îs-i kebîrine َيْعُسوٌب [ya¡sûb] ıtlâk olu-
nur; yukâlu: اْلَكِبيُر ِئيُس  الرَّ أَِي  اْلَقْوِم  َيْعُسوُب   ُهَو 
Ve keklik kuşundan bir nev¡in ismidir. Ve 
bir nev¡ kuş adıdır ki çekirgeden küçük 
yâhûd büyük olur. Şârihin beyânına göre 
ferâşe-i muhdarradır ki kelebek nev¡inden 
gövdesi ve kanatları yeşil olanıdır. Ve 

ُسوٌب  At kısmının çehresinde [ya¡sûb] َيعأ
olan gurreye denir ki َصَباُح اْلَخْيِر [§abâ√u’l-
«ayr] ta¡bîr olunur. Ve atın َمْرَكٌض [merka∂]
ında olan dâ™ireye denir. Ve َمْرَكٌض [mer-
ka∂] atın iki tarafından üzengi ile tepip 
tahrîk eyleyecek yerleridir ve dâ™ire dedi-
ği tüyden dâ™ire şeklinde nişândır ki ba¡zı 
atlarda olur, erbâbı ¡indinde edilledendir. 
Ba¡zı mütercimîn burada َمْرَكٌض [merka∂]
ı cevelân-gâh ile tefsîr eylemekle dâ™ire-i 
ma¡nâda cevelân eylememiştir. Ve 

ُسوٌب  Peygamber-i zî-şân [Ya¡sûb] َيعأ
¡aleyhi’s-salât fî külli’l-ân hazretlerinin 
bir feres-i enfesleri ismidir. Ve Zubeyr b. 
el-¡Avvâm hazretlerinin ve bir âher kim-
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kimseye yaşlı nâka vermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْعَشَبُه أَْي أَْعَطاُه َناَقًة ُمِسنًَّة
ِشيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta¡şîb] اَءتَّعأ
Yer tâze ot ve çayır bitirmek ma¡nâsınadır, 
binâsı teksîr içindir; yukâlu: ْالَْرُض َبِت   َعشَّ
َتْعِشيًبا ِإَذا أَْنَبَتِت اْلُعْشَب
ِشيَشاُب عأ ِ  [i¡şâb] ِإْعَشاٌب [el-i¡şîşâb] اَإلأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَْرُض  ِإْعَشْوَشَبِت 
أَْعَشَبْت  Şârih der ki vezn-i mezbûr ِبَمْعَنى 
mübâlaga ebniyesinden ve lâzım olmakla 
yerin çayırı pek çok olmak ma¡nâsınadır; 
mü™ellif müsâmaha eylemiştir. Ve 

ِشيَشاٌب عأ ٌِ  [i¡şîşâb] Çok çayırlık bulmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْعَشْوَشَب اْلَقْوُم ِإَذا أََصابُوا 
ُعْشًبا
ُج ٌل) [et-te¡aşşub] اَءتََّعشُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Davar çayırı çok otlamakla semirip 
tavlanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبِت  َتَعشَّ
ِبُل ِإَذا َرَعِت اْلُعْشَب َوَسِمَنْت اْلِ
َعَشَبُة  Yaşlı koca (fetehâtla) [el-¡aşebet] اَءأ
nâkaya denir. Ve kasîrü’l-kâme kişiye 
denir. Ve bodur ve bî-endâm ve nâ-zîbâ 
¡avrete denir. Ve pîrlikten beli bükülmüş 
pek koca ve ihtiyâr adama denir. Ve yaşlı 
dişi koyuna ve ineğe denir.

َعِشيُج  Bu (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-¡aşîb] اَءأ
dahi bodur kişiye denir.

 ,Kurumak (fethateynle) [el-¡aşeb] اَءأَعَشُج
yübûset ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلُخْبُز  َعِشَب 
اِبِع ِإَذا َيِبَس  Ve َعَشًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ

-Büyümüş ve kemâlini bul [aşeb¡] َعَشٌج
muş adamlara denir; yukâlu: أَْي َعَشٌب   ِعَياٌل 
َلْيَس ِفيِهْم َصِغيٌر

]ع ش ج ب[
َبُج -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-¡aşceb] اَءأَعشأ
de) Sölpük ve çolpa ve loş kişiye denir.

]ع ش ب[
ُج  ayn’ın zammı ve şîn-i¡) [el-¡uşb] اَءأُعشأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Tâze ota ve çayı-
ra denir; yukâlu: ُاْلَكَل أَِي  َكِثيٌر  ُعْشٌب   ِباْلَْرِض 
ْطُب الرَّ
َعاِشَبُة ve [el-¡âşibet] اَءأ

َعِشَبُة  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [el-¡aşibet] اَءأ
ve

َعِشيَبُة -veznin [acîbet¡] َعِجيَبٌة) [el-¡aşîbet] اَءأ
de) Tâze otu ve çayırı çok olan yere denir; 
yukâlu: َنُة اْلَعَشاَبِة َبّيِ  أَْرٌض َعاِشَبٌة َوَعِشَبٌة َوَعِشيَبٌة أَْي 
اْلُعْشِب  Gerçi ~i√â√’tan münfehim َكِثيَرُة 
olan bunun fi¡l-i sülâsîden masûg olma-
yıp belki mezîdden ya¡nî if¡âl bâbından 
masûg olmaktır, lâkin mü™ellifin َنُة اْلَعَشاَبِة  َبّيِ
¡ibâretinden bâb-ı hâmisten masûg olduğu 
müstefâddır, niteki kütüb-i sarfiyye em-
silesinde dahi bu resmedir. Ve kâle fi’l-
Mi§bâ√: ُعْشُبُه َنَبَت  َتِعَب  َباِب  ِمْن  اْلَمْوِضُع   َعِشَب 
َغَتْيِن  َوأَْعَشَب ِباْلَِلِف َكَذِلَك َفُهَو َعاِشٌب َعَلى َتَداُخِل اللُّ
َوَعِشَبِت اْلَْرُض َوأَْعَشَبْت َفِهَي َعِشيَبٌة َوُمْعِشَبٌة
َشاُب عأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mi¡şâb] اَءأ
ninde) Sîga-i mübâlagadır, tâze otu ve 
çayırı pek çok olan münbit yere denir; 
yukâlu: أَْرٌض ِمْعَشاٌب َوأََرُضوَن َمَعاِشيُب
 tâ-yı fevkiyyenin) [et-te¡âşîb] اَءتََّعاِشيُج
fethiyle) Müteferrik ve perâkende tâze 
ot ve çayır kıt¡alarına denir; yukâlu: أَْرٌض 
اْلُعْشِب ِمَن  َقُة  اْلُمَتَفّرِ اْلِقَطُع  أَِي  َتَعاِشيُب   Şârihin ِفيَها 
beyânına göre bunun müfredi yoktur.

َشاُب عأ ِ  Yer (hemzenin kesriyle) [el-i¡şâb] اَإلأ
tâze ot ve çayır bitirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلُعْشَب أَْنَبَتِت  ِإَذا  ْالَْرُض  -Ve ça أَْعَشَبِت 
yır bulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْعَشَب 
-Ve hayvân çayırı çok ot اْلَقْوُم ِإَذا أََصابُوا ُعْشًبا
lamakla semirip tavlanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبُل ِإَذا َسِمَنْت َعِن اْلُعْشِب  Ve bir أَْعَشَبِت اْلِ
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 ;Ve sarıp bağlamak ma¡nâsınadır َطَواُه َوَلَواُه
yukâlu: ُه َشدَّ أَْي   Ve ağacın şâhlarını َعَصَبُه 
yaprak silkmek için bir araya toplamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَرَة ِإَذا َضمَّ َما  َعَصَب الشَّ
َق ِمْن أَْغَصاِنَها ِإَلْيَها َوَخَبَطَها -Ve tekenin ve ko َتَفرَّ
çun hâyelerini bend eylemek ma¡nâsınadır, 
tâ ki yumurtaları çıkarmaksızın o ¡amel ile 
sâkıt ola; yukâlu: التَّْيِس َواْلَكْبِش  َعَصَب ُخْصَيَتِي 
ُهَما َحتَّى َتْسُقَطا ِمْن َغْيِر َنْزٍع  Ve ِإَذا َشدَّ

ٌج  Yemen kumaşlarından bir [a§ab¡] َعصأ
türlü kumaşın adıdır. Ve şol kızıl bulu-
ta denir ki kurak yıllarda ufk-ı garbîde 
nümâyân olur. Ve 

ٌج  Kemâl üzere sütü idrâr [a§b¡] َعصأ
için nâkanın butlarını çekip bağlamak 
ma¡nâsınadır. Ve ağızda dişler gubârdan 
yâ havf ve ¡ataş makûlesi ¡ârızadan nâşî 
vesah-nâk olmak ma¡nâsınadır. Ve iplik 
eğirmek, َغْزٌل [πazl] ma¡nâsınadır. Ve bir 
nesneyi avuçla tutup almak, َقْبٌض […ab∂] 
ma¡nâsınadır. Ve ağızda tükürük kurumak 
ma¡nâsınadır. Ve bir nesneye mülâzım ve 
müdâvim olmak ma¡nâsınadır. Ve bir nes-
nenin çevresini tavâf ve deverân eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِباْلَماِء  ْاِلِبُل   َعَصَبِت 
 Ve َداَرْت َوَطاَفْت َحْوَلُه

ٌج  Ehl-i ¡arûz ıstılâhında bahr-i [a§b¡] َعصأ
vâfirin ¡arûzunda vâki¡ mutefâ¡ilun 
cüz™ünün lâm’ını iskân eylemekten 
¡ibârettir ki mefâ¡îlun veznine nakl olunur. 
Kabz ma¡nâsından me™hûzdur ki hareke-i 
lâm’ı ahz ü kabz olunur. Ve mâdde-i 
mezbûrenin mecmû¡u bâb-ı sânîden 
masûgdur. Ve 

ٌج  ;Birikmek ma¡nâsınadır [a§b¡] َعصأ
yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َعْصًبا  َوَعِصَب  ِبِه  اْلَقْوُم   َعِصَب 
اِبِع ِإَذا اْجَتَمُعوا الرَّ
ِعَصاَبُة  Şol (ayn’ın kesriyle¡) [el-¡i§âbet] اَءأ

]ع ش ر ب[
ُب ََ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-¡aşreb] اَءأَعشأ
ve

ُب ََّ َعَش  [¡hemella] َهَملٌَّع) [el-¡aşerreb] اَءأ
vezninde) Şehâmetli, cerî™ ve nâfiz ve 
kaviyyü’l-kalb olan kimseye denir ki aslâ 
bir nesneden bâk ve pervâ eylemeyip dil-
hâh üzere kelâmını infâz ve merâmını icrâ 
eder ola. Ve arslana denir. Ve be-gâyet 
yüğrük ve şedîdü’l-cery ata denir.

ُعَشاِرُب -veznin [u†ârid¡] ُعَطاِرُد) [el-¡uşârib] اَءأ
de) Bu dahi arslana denir.

]ع ش ز ب[
ُب َْ  َجْعَفٌر zâ-yı mu¡ceme ile) [el-¡aşzeb] اَءأَعشأ
[ca¡fer] vezninde) ve

ُب َّْ َعَش -vez [¡hemella] َهَملٌَّع) [el-¡aşezzeb] اَءأ
ninde) Tünd ve şedîd arslana denir, şîr-i 
gurrende ma¡nâsına.

]ع ص ب[
-Gövde (fethateynle) [el-¡a§ab] اَءأَعَصُج
de olan sinirlere denir ki mefâsılın أَْطَناٌب 
[a†nâb]ı menzilesindedirler; müfredi َعَصَبٌة 
[¡a§abet]tir; yukâlu; ُهَو َقِويُّ اْلَعَصِب أَْي أَْطَناِب 
 ismidir ki [leblâb] َلْبالٌَب Ve şecer-i اْلَمَفاِصِل
sarmaşık ta¡bîr olunan nebâttır. Ve kav-
min eşrâf ve hıyârına َعَصٌب [¡a§ab] ıtlâk 
olunur; yukâlu: ُهْم َعَصُب اْلَقْوِم أَْي ِخَياُرُهْم Ve 

 Masdar olur, gövdenin siniri [a§ab¡] َعَصٌج
çok olmak ma¡nâsına; yukâlu: اللَّْحُم  َعِصَب 
اِبِع ِإَذا َكثَُر َعَصُبُه  Ve َعَصًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ

ُج  ayn’ın fethi ve zammı ve¡) [el-¡a§b] اَءأَعصأ
sâd’ın sükûnuyla) Bu dahi sarmaşık ağa-
cına denir.

ٌج -Bir nesne (ayn’ın fethiyle¡) [a§b¡] َعصأ
yi dürüp bükmek, ٌَّطي [†ayy] ve ٌَّلي [leyy] 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َعْصًبا  ْيَء  الشَّ  َعَصَب 
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ِتَصاُب عأ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i¡ti§âb] اَإلأ
ninde) Bu dahi bir nesneye kanâ¡at edip 
ona râzî olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيِء ِإَذا َتَقنََّع ِبِه  Ve kavm ve cemâ¡at ِإْعَتَصَب ِبالشَّ
¡usbe ¡usbe olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُعْصَبًة َصاُروا  ِإَذا  اْلَقْوُم   Ve nâkanın ِإْعَتَصَب 
idrâr-ı leben için butlarını çekip bağlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّشد ِإَذا  النَّاَقَة   ِإْعَتَصَب 

َفِخَذْيَها ِلَتِدرَّ
ِصيُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta¡§îb] اَءتَّعأ
de) Acıktırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َعُه َجوَّ ِإَذا  َتْعِصيًبا  َبُه   Ve helâk eylemek َعصَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْهَلَكُه أَْي  َبُه   Ve َعصَّ
bir kimseyi seyyid ve ser-gerde kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َيْعِني ُدوُه  َسوَّ أَْي  ُبوُه   َعصَّ
ًدا َسّيِ  Arablar bir kimseyi seyyid ve¡ َصيَُّروُه 
re™îs eyledikte onun başına mahsûs ِعَماَمٌة 
[¡imâmet] sardıkları hasebiyle tasarruf 
olunmuştur ve minhu: ”اَْلَعَماِئُم ِتيَجاُن اْلَعَرِب“ 
yâhûd umûr-ı ¡âmme kendisine red ve 
idâre olunduğuna mebnîdir.

َعَصَبُة -Şol kimse (fetehâtla) [el-¡a§abet] اَءأ
lerdir ki ¡an-kelâletin ya¡nî vâlid ve veledi 
olmayan meyyite vâris olalar, akribâdan 
oldukları hasebiyle. Ve fenn-i ferâ™izde 
 şol kimseye ıtlâk olunur ki [a§abet¡] َعَصَبٌة
Kitâbullâh’ta sihâm-ı mefrûzası olmayıp 
ashâb-ı ferâ™iz hisselerini aldıktan sonra 
bâkî kalanı o ahz eder ola; yukâlu: ُُهْم َعَصَبُته 
اةٌ ِإْن َبِقَي َشْيٌء َبْعَد  َوِهَي ُكلُّ َمْن َلْم َيُكْن َلُه َفِريَضٌة ُمَسمَّ
اْلَفْرِض أََخَذ
Şârih der ki Muπrib’in beyânına göre asl 
 lügatte bir kişinin pederi [a§abet¡] َعَصَبٌة
tarafından olan akribâsına denir, ba¡dehu 
şer¡ zikr olunan kimsede isti¡mâl eyledi. 
Ve bâkî kalan hissenin mecmû¡unu ihrâz 
eylediği için cem¡ sîgasıyla ıtlâk olunmuş-
tur. Ve َعَصَبٌة [¡a§abet] iki nev¡dir, ¡asabe-i 

kızıl buluta denir ki kurak yıllarda ufk-ı 
garbîde nümâyân olur. ve başa ve cebhe-
ye bağladıkları sargıya denir, çenber ve 
dil-dâde ve kaş bastı ve baş bağı gibi. Ve 
hâssaten sarığa denir, ٌِعَماَمة [¡imâmet] gibi; 
yukâlu: َوَكَذا ِبِه  ُعِصَب  َما  َوِهَي  ِبِعَصاَبٍة  َرْأَسُه   َشدَّ 
 Ve اْلِعَماَمُة

 Nâstan ve at ve kuş [i§âbet¡] ِعَصاَبٌة
makûlesinden on neferden kırka varınca 
cemâ¡ate denir, ُعْصَبٌة [¡u§bet] dahi denir; 
yukâlu: َجاِل َواْلَخْيِل َوالطَّْيِر أَْي َما َبْيَن  ِعَصاَبٌة ِمَن الّرِ
اْلَعَشَرِة ِإَلى اْلَْرَبِعيَن
-vez [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-¡u§ûb] اَءأُعُصوُب
ninde) Ağızda dişler toz makûlesi 
¡ârızadankîrlenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُغَباٍر ِمْن  اتََّسَخْت  ِإَذا  َوُعُصوًبا  َعْصًبا  اْلَْسَناُن   َعَصَبِت 
ِة َعَطٍش أَْو َخْوٍف َوَنْحِوِه َكِشدَّ
-vez [kitâbet] ِكَتاٌب) [el-¡i§âb] اَءأِعَصاُب
ninde) Bu dahi bir nesneyi kabz eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلى  َعَصَب 
َقَبَض ِإَذا  َوِعَصاًبا  َعْصًبا  ْيِء   [i§âbet¡] ِعَصاَبٌة Ve الشَّ
ma¡nâsınadır ki başa sarıp bağlayacak 
nesneye denir.

ُصوُب عأ َُ  Ziyâdesiyle aç olan [el-ma¡§ûb] اَءأ
kişiye ıtlâk olunur; açlıktan batnını sarıp 
bağlamak mülâhazasına mebnîdir. Ve 
latîf ve nâzük ve fâhir kılıca denir.

ُج ٌل) [et-ta¡a§§ub] اَءتََّعصُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Başa ِعَصاَبٌة [¡isâbet] bağlan-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ َب   َتَعصَّ
اْلِعَصاَبَة َشدَّ   Ve ¡asabiyyet icrâ kılmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır ki kavm ve akribâsına 
yâhûd bir mazlûm ve sitem-dîdeye yâr 
ve yâverlik kaydında olmaktan ¡ibârettir; 
yukâlu: ِة ِباْلَعَصِبيَّ أََتى  ِإَذا  ُجُل  الرَّ َب   Ve bir َتَعصَّ
şey™e kanâ¡at ve iktifâ edip ona râzî ve 
hoşnûd olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َب  َتَعصَّ
ْيِء ِإَذا َتَقنََّع ِبِه َوَرِضَي ِبِه ِبالشَّ
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َصاُب عأ ِ -hemzenin kesriy) [el-i¡§âb] اَإلأ
le) Bu dahi deve yürümekte çabalamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْت َجدَّ ِإَذا  ِبُل  اْلِ  أَْعَصَبِت 
ْيِر ِفي السَّ
َصُج َعَصبأ  [sefercel] َسَفْرَجٌل) [el-¡a§ab§ab] اَءأ
vezninde) Ziyâdesiyle ıssı güne yâhûd 
şiddetli güne denir; yukâlu: َيْوٌم َعَصْبَصٌب أَْي 
َشِديُد اْلَحّرِ أَْو َشِديٌد
 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-¡a§îb] اَءأَعِصيُج
 ma¡nâsınadır. Ve [a§ab§ab¡] َعَصْبَصٌب

 Mumbar dolmasına denir ki [a§îb¡] َعِصيٌج
¡Arablar ciğeri rîze rîze edip bağırsaklara 
doldurup biryân ederler, hâlâ şehrlerde 
kıyma ve pirinçle tertîb olunur. Ve ciğer 
sucuğuna dahi denir ki ¡Arabların yaptığı 
bu olacaktır. Cem¡i أَْعِصَبٌة [a¡§ibet] gelir ve 
.gelir zammeteynle [u§ub¡] ُعُصٌب

ُج َعّصِ ُُ ٌث) [el-mu¡a§§ib] اَءأ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Bir kavmin seyyid ve zî-
şânına ıtlâk olunur. Ve şol kişiye denir ki 
ziyâdesiyle açlığından nâşî belini hırka ile 
ve sargılar ile sarıp bağlamış ola. Ve fakîr 
ve bî-nevâ kişiye denir.

نأِعَصاُب ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in¡i§âb] اَإلأ
ninde) Bir nesne ziyâdesiyle saht ve şedîd 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء الشَّ  ِإْنَعَصَب 
ِإَذا اْشَتدَّ
ٌج  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [U§ayb¡] ُعَصيأ
Bilâd-ı Muzeyne’de bir mevzi¡dir.

اُب اٌد) [el-¡A§§âb] اَءأَعصَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Elkâbdandır: ◊asan b. ¡Abdullâh el-
¡A§§âb muhaddisîndendir.

]ع ص ل ب[
ُلُج -ayn’ın ve lâm’ın zam¡) [el-¡u§lub] اَءأُعصأ
mı ve fethateynle) ve

ُلِبيُّ  yâ-yı nisbetle ki) [el-¡u§lubiyy] اَءأُعصأ
mübâlagayı mutazammındır) ve 

nesebiyye ve ¡asabe-i sebebiyyedir. Ve 
[u§ûbet¡] ُعُصبوَبٌة in masdarı[a§abet¡] َعَصَبٌة
tir, gûyâ ki müfredi َعاِصٌب [¡â§ib]dir. 
İntehâ. Ve 

-Bir kimsenin nusret ve tak [a§abet¡] َعَصَبٌة
viyetinde olan akribâsına denir; yukâlu: 
ُبوَن َلُه  ُهْم َعَصَبُتُه أَِي الَِّذيَن َيَتَعصَّ
َبُة  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-¡u§bet] اَءأُعصأ
Bu dahi ondan kırka varınca insân ve at 
ve kuş tâ™ifesine denir. Ve şol şey™e denir 
ki قتادة […atâdet]e ya¡nî gün ağacına sarı-
lır ve çok zahmetle ondan ayrılıp kopa-
rılır. Bundan murâd şecer-i ٌَقَتاَدة […atâdet] 
envâ¡ından nüvâris dedikleri nev¡i üzerin-
de yün gibi tüyler olur ve o şecerin zamkı 
sinirlerde olan cirâhâta be-gâyet nâfi¡ ol-
makla etıbbâ™ ona َشَجَرُة اْلَعَصِب [şeceretu’l-
¡a§ab] dahi derler.

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-¡a§ûb] اَءأَعُصوُب
Şol nâkaya denir ki butlarını çekip bağla-
madıkça sütünü idrâr eylemez ola. Ve 

-Oturak yerlerinin ve uy [a§ûb¡] َعُصوٌب
luklarının etleri azca olan ¡avrete denir; 
yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َعُصوٌب أَْي َرْسَحاُء َوَزالَُّء Mü™ellife 
göre َرْسَحاُء [res√â™] oturak yerlerinin ve 
uyluklarının eti azca olan ve َزالَُّء [zellâ™] 
yalnız kıynaklarının eti azca olan ¡avrete 
denir ve sâ™irlere göre ikisi bir ma¡nâyadır. 
Onun için mecmû¡-ı nüshada harf-i terdîd 
ile أَْو َزالَُّء ¡unvânında mersûmdur.

ِصيَصاُب عأ ِ  [i¡şîşâb] ِإْعِشيَشاٌب) [el-i¡§î§âb] اَإلأ
vezninde) Deve yürümekte çabala-
yıp cidd-i belîd eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيِر السَّ ِفي  ْت  َجدَّ ِإَذا  ِبُل  اْلِ  Ve ِإْعَصْوَصَبِت 
birikmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْعَصْوَصَبِت 
ِبُل ِإَذا اْجَتَمَعْت -Ve şerr ü fitne kızışıp müş اْلِ
tedd olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْعَصْوَصَب 
ُر ِإَذا اْشَتدَّ الشَّ
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Nâkayı yâhûd koyunu َعْضَباُء [¡a∂bâ™] kıl-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َاة  أَْعَضَب النَّاَقَة َوالشَّ
ِإَذا َجَعَلُهَما َعْضَباَء
 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-¡u∂ûb] اَءأُعُضوُب
ve

ُعُضوَبُة -Bir kim (hâ’yla) [el-¡u∂ûbet] اَءأ
se hadîdü’l-kelâm olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َوُعُضوَبًة  ُعُضوًبا  ُجُل  الرَّ  َعُضَب 
اْلَخاِمِس ِإَذا َصاَر َعْضًبا
َباُء -vez [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-¡a∂bâ] اَءأَعضأ
ninde) Kulağı yarık nâkaya ıtlâk olunur; 
yukâlu: َناَقٌة َعْضَباُء أَِي اْلَمْشُقوَقُة ْالُُذِن Ve at kıs-
mından rub¡dan ziyâdesi maktû¡ olan ku-
lağa denir. Ve 

َباُء  Resûl-i ekrem sallallâhu [™A∂bâ¡] َعضأ
¡aleyhi ve sellem hazretlerinin nâka-i 
enîkaları ismidir. Gerçi kulağı meşkûk 
değil idi, belki necîbe ve kerîme olup 
kılıç gibi keskin olduğundan ıtlâk olun-
muştur. Ve şol dişi koyuna denir ki karn-ı 
dâhili ya¡nî boynuzunun içinde olan ُمَشاٌش 
[muşâş] dedikleri kıtırdak gibi yumuşak 
kemiği meksûr ola ki kesr ona bâlig olmuş 
olur. Pes hemân hârici meksûr olana َعْضَباُء 
[¡a∂bâ™] ıtlâk olunmaz. Müzekkerinde 
 َشاةٌ َعْضَباُء َوَكْبٌش :denir; yukâlu [a¡∂eb] أَْعَضُب
ُن اْلَعْضِب  َعَضٌب Bunların masdarı أَْعَضُب أَْي َبّيِ
[¡a∂ab]dır, fethateynle; yukâlu: َعِضَب اْلَكْبُش 
اِبِع ِإَذا َصاَر أَْعَضَب  Ve َعَضًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ

َضُج -Nâsır ve meded-kârı olma [a¡∂eb] أَعأ
yan bîkes kimseye ıtlâk olunur; yukâlu: 
َلُه َناِصَر  أَْي الَ  أَْعَضُب   Ve elleri kısa olan َرُجٌل 
insân ve hayvâna ıtlâk olunur. Ve birâderi 
vefât eden ¡alâ-kavlin birâderi ve kat¡â 
akribâsı olmayan mütevahhid kişiye ıtlâk 
olunur. Ve أَْعَضُب [a¡∂eb] fenn-i ¡arûzda 
 zihâfı cârî olan cüz™e denir. Ve [a∂b¡] َعْضٌب

ٌج  Bahr-i vâfirin ¡arûzu olan [a∂b¡] َعضأ

ُلوُب -vez [uslûb] أُْسُلوٌب) [el-¡u§lûb] اَءأُعصأ
ninde) Bünye ve terkîbi kavî ve şedîd ve 
¡azîm olan insân ve hayvâna denir. Ve 

ُلٌج  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [u§lub¡] ُعصأ
Uzun olup endâm ve üslûbu muztarib ve 
yakışıksız ve nâ-zîbâ olan kimseye denir.

َلَبُة -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-¡a§lebet] اَءأَعصأ
ninde) Bedenin sinirleri muhkem ve kavî 
olmak, şiddet-i َعَصٌب [¡a§ab] ma¡nâsınadır. 
Şârih der ki bu kelime َعَصٌب ُصْلب kelime-
lerinden menhûtedir.

]ع ض ب[
ُج -ayn’ın fethi ve ∂âd¡) [el-¡a∂b] اَءأَعضأ
ı mu¡cemenin sükûnuyla) Kesmek, َقْطٌع 
[…a†¡] ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َعْضًبا   َعَضَبُه 
َقَطَعُه ِإَذا  الثَّاِني   Ve bir kimseye sövmek اْلَباِب 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َعَضَبُه 
َشَتَمُه  Ve bir kimsenin mesâvîsini kâle أَْي 
getirip dillemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِبِلَساِنِه َتَناَوَلُه  ِإَذا   Ve vurmak ma¡nâsına َعَضَبُه 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َضَرَبُه ِإَذا   Ve َعَضَبُه 
bir nesne ile dürtüp sançmak ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َطَعَنُه ِإَذا  ْمِح  ِبالرُّ  َعَضَبُه 
 Ve dönmek, rücû¡ ma¡nâsına isti¡mâl ِبِه
olunur, kat¡-ı ¡azîmet mülâhazasıyla; 
yukâlu: َرَجَع ِإَذا  َعْنُه   Ve kötürüm ve َعَضَبُه 
muk¡ad eylemek ma¡nâsınadır, kat¡-ı ha-
reket mülâyemetiyle; yukâlu: اْلَمَرُض  َعَضَبُه 
 [™a∂bâ¡] َعْضَباُء Ve nâkayı ve koyunu أَْي أَْزَمَنُه
kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: النَّاَقَة  َعَضَب 
اَة ِإَذا َجَعَلُهَما َعْضَباَء  Ve َوالشَّ

ُج -Kılıca ıtlâk olunur, vasf-bi’l [a∂b¡] َعضأ
masdardır. Ve hadîdü’l-kelâm olan kim-
seye ıtlâk olunur. Ve sebük-ser civâna 
ıtlâk olunur. Ve şol buzağıya denir ki he-
nüz boynuzları zuhûr eyleye.

َضاُب  (hemzenin kesriyle) [el-i¡∂âb] اَألَعأ
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yukâlu: ِل ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َوُعطُوًبا  َعْطًبا  اْلُقْطُن   َعَطَب 
ِإَذا الََن
َعَطُج -Helâk ol (fethateynle) [el-¡a†ab] اَءأ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َعَطًبا  َعِطَب الرَّ
اِبِع ِإَذا َهَلَك  Ve ¡âciz ve dermânde ِمَن اْلَباِب الرَّ
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَبِعيُر  َعِطَب 
-Ve ziyâdesiyle hışm ve ga َواْلَفَرُس ِإَذا اْنَكَسَر
zaba gelmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعِطَب 
َعَلْيِه ِإَذا َغِضَب أََشدَّ اْلَغَضِب
َطاُب عأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i¡†âb] اَإلأ
Helâk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْعَطَبُه 
ِإْعَطاًبا ِإَذا أَْهَلَكُه
َبُة ُعطأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-¡u†bet] اَءأ
Şol paçavraya denir ki onunla âteş ahz 
olunur; murâd bir âher yerde âteş yakmak 
murâd eyledikte içine âteş koru koyup üf-
leyerek götürdükleri paçavradır.

ِتَطاُب عأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i¡ti†âb] اَإلأ
de) Zikr olunan paçavra ile âteş alıp gö-
türmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  ِإْعَتَطَب 
ِإَذا أََخَذ النَّاَر ِباْلُعْطَبِة
َطُج َعوأ -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [el-¡av†eb] اَءأ
de) Ulu belâya denir, dâhiye ma¡nâsına. 
Ve deryânın engin yerine denir. Ve iki 
dalga aralığında olan sâkin ve mutma™in 
limanlık meydâna denir. Ve bâdiye 
eşcârından bir şecer adıdır.

ِطُج عأ ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mu¡†ib] اَءأ
ninde) Zîk-ı ma¡âşa mübtelâ fakîr ve bî-
nevâya denir, ُمْقِتٌر [mu…tir] ma¡nâsına; 
yukâlu: َرُجٌل ُمْعِطٌب أَْي ُمْقِتٌر Şârih burada ُمْقِتٌر 
[mu…tir]i râyihası sutû¡ ve heyecân eden 
nesne ile beyân eylemiştir, mâddenin 
ma¡nâ-yı evvele mülâyemeti akrebdir.

ِطيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [e†-†a¡†îb] اَءتَّعأ
Râyihası tayyib olmak için şarâba hoş-bû 
nesne katmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َعطََّب 
َراَب َتْعِطيًبا ِإَذا َعاَلَجُه ِلَتِطيَب ِريُحُه -Ve üzüm as الشَّ

mutefâ¡ilun cüz™ü ba¡de’l-harm mufte¡ilun 
veznine redd olunmak ya¡nî mutefâ¡ilun 
cüz™ünün ibtidâ-yı vetid mecmû¡u olan 
mîm iskât olunduktan sonra fâ¡ilâtün 
kalmakla mufte¡ilun veznine red ve nakl 
olunmaktan ¡ibârettir. Bir boynuzu mün-
kesir olan koyuna teşbîh olunmuştur. 

Mü™ellif َعْضٌب [¡a∂b]ı vâfirin ¡arûzuna 
tahsîs eylemiştir. lâkin sadrın ibtidâsında 
dahi cârî olur, niteki »azreciyyede işbu 
َتاُء” َتاُء ِبَداِر َقْوٍم || َتَجنََّب َجاَر َبْيِتِهُم الّشِ  “ِإْن َنَزَل الّشِ
beytiyle istişhâd olunmuştur. Ve mahall-i 
istişhâd, mısrâ¡-ı evvelin ibtidâsıdır ki 
mufte¡ilun veznidir. Ve şârih َمْخُروًما keli-
mesini اْلُمْعَجَمَتْيِن اِي  َوالزَّ -ile takyîd ey ِباْلَخاِء 
lemekle tashîf eylemiştir, zîrâ َخْزُم [«azm] 
zâ-yı mu¡ceme ile şatr-ı evvelin sadrında 
beş harfe kadar ziyâde eylemeğe denir 
ki taktî¡de mu¡teber olmaz, meselâ bahr-i 
tavîlden ”ِفْعَلُه وِء  السُّ اْمَرَء  َجاَزْيَت  أَْنَت   “َوِإَذا 
mısrâ¡ında olduğu gibi belki mâ-nahnu 
fîhide َخْرُم [«arm]dır, râ-yı mühmele ile. 
İntehâ.

ُضوُب عأ َُ  [maπ∂ûb] َمْغُضوٌب) [el-ma¡∂ûb] اَءأ
vezninde) Za¡îf ve zebûn ve nâ-tüvân kim-
seye ıtlâk olunur. Ve kötürüm ve muk¡ad 
olan kimseye denir.

َعاَضَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu¡â∂abet] اَءأ
vezninde) Murâdde ve mümâna¡at 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ُهَو يَُعاِضُبِني أَْي يَُرادُِّني

]ع ط ب[
 ayn’ın zammı ve †â’nın¡) [el-¡u†b] اَءأُعطأُج
sükûnuyla ve zammeteynle lügattir) Pa-
muğa denir, ُقْطٌن […u†n] ma¡nâsına.

ve (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-¡a†b] اَءأَعطأُج

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-¡u†ûb] اَءأُعطُوُب
Pamuk yumuşak olmak ma¡nâsınadır; 
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ma¡nâsınadır; yukâlu: َفُه َسوَّ ِإَذا  بُْغَيِتِه  َعْن   َعظََّبُه 
َعْنَها

ِعظأَيجُّ ) [el-¡i@yebb] اَءأ -veznin [irdebb] ِإْرَدبٌّ
de) ¡Azîmü’l-hilkat ve dızman insân ve 
hayvâna denir; yukâlu: اْلَخْلِق ِعْظَيبُّ   َرُجٌل 
َعِظيُمُه  Yübûset ve gılzat ma¡nâsından أَْي 
me™hûzdur. Ve 

ُبُلِق -â’nın zam») […i@yebbu’l-«ul¡] ِعظأَيجُّ اءأ
mıyla) Bed-hûy demektir; yukâlu: َرُجٌل 
ئُُه ِعْظَيبُّ اْلُخُلِق أَْي َسّيِ
ُعنأظُُج  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-¡un@ub] اَءأ
ve

ُعنأَظُج -veznin [cundeb] ُجْنَدٌب) [el-¡un@ab] اَءأ
de) ve

ِعنأَظاُب  (vezninde [in†âr…] ِقْنَطاٌر) [el-¡in@âb] اَءأ
ve

ُعنأَظاُب -vez [us†âs…] ُقْسَطاٌس) [el-¡un@âb] اَءأ
ninde) ve

ُعنأظُوُب -vez [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [el-¡un@ûb] اَءأ
ninde) İri çekirgeye, ¡alâ-kavlin erkek 
sarı çekirgeye denir. Ba¡zı nüshada أَْصَغُر 
¡unvânında mersûm olmakla küçük çekir-
ge demek olur.

ُعنأظَُباُن  [unfuvân¡] ُعْنُفَواٌن) [el-¡un@ubân] اَءأ
vezninde) ve

َظاَبُة ُعنأ ve (ayn’ın zammıyla¡) [el-¡un@âbet] اَءأ

ُعنأظَُباُء  ayn’ın ve @â’nın¡) [™el-¡un@ubâ] اَءأ
zammı ve medd ile) ُعْنظٌُب [¡un@ub] 
ma¡nâsınadır.

-veznin [unfu≠et…] ُقْنُفَذةٌ) [Un@ubet¡] ُعنأظَُبُة
de) Bir mevzi¡dir.

]ع ظ ر ب[
ُب َِ ِعظأ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [el-¡i@rib] اَءأ
Engerek yılanının küçüğüne denir.

]ع ق ب[
ُج َعقأ  ayn’ın fethi ve …âf’ın¡) [el-¡a…b] اَءأ

masının salkım bitecek yeri ¡ukdelenmek 
ma¡nâsınadır ki çubuk göz vermek ta¡bîr 
olunur; yukâlu: َعطََّب اْلَكْرُم ِإَذا َبَدْت َزَمَعاتُُه

]ع ظ ب[
 ayn’ın fethi ve @â-yı¡) [el-¡a@b] اَءأَعظأُج
mu¡cemenin sükûnuyla) Kuş kuyruğunun 
dibini sür¡atle oynatmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َك  َعَظَب الطَّاِئُر َعْظًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َحرَّ
 Ve ِزِمكَّاُه ِبُسْرَعٍة

 ve [a@b¡] َعظأٌج

 Bir (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [u@ûb¡] ُعظُوٌب
nesneye sabr ve sebâtla müdâvemet edip 
pâyidâr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَظَب 
َعَلْيِه َوَصَبَر  َلِزَمُه  ِإَذا  َوُعظُوًبا  َعْظًبا   :ve yukâlu َعَلْيِه 
ِر التََّصبُّ َحَسُن  ِإنَُّه  أَْي  اْلُمِصيَبِة  َعَلى  اْلُعظُوِب  َلَحَسُن   ِإنَُّه 
 Ve َجِميُل اْلَعَزاِء

 Devâbb ve mevâşî üzere kâ™im [a@b¡] َعظأٌج
ve mukayyed olup ri¡âyet ve tîmârları 
husûsunda dâ™imâ ihtimâm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َماِلِه  َعَلى  ُفالٌَن   َعَظَب 
-Ve gövdenin derisinin rutûbeti çe أََقاَم َعَلْيِه
kilip kupkuru olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َيِبَس ِإَذا  ِجْلُدُه   Ve el kesret-i ¡amelden َعَظَب 
gılzatlanıp nasır bağlamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعَظَبْت َيُدُه ِإَذا َغُلَظْت َعَلى اْلَعَمِل
َعَظُج  Bu dahi (fethateynle) [el-¡a@ab] اَءأ
bir nesneye sabr ve sebâtla mülâzım ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَظًبا َعَلْيِه   َعِظَب 
اِبِع ِإَذا َلِزَمُه َوَصَبَر َعَلْيِه  Ve semirmek ِمَن اْلَباِب الرَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َعَظًبا  ُجُل  الرَّ  َعِظَب 
َسِمَن
َعِظُج ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-¡a@ib] اَءأ

َعاِظُج -Otsuz ve susuz kır yerle [el-¡â@ib] اَءأ
re nâzil olan kimseye denir ki haşem-nişîn 
tâ™ifesinden olacaktır.

ِظيُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta¡@îb] اَءتَّعأ
de) Te™hîr ve tesvîf edip ferdâya salmak 
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ُهَو َخْيٌر َثَواًبا َوَخْيٌر ُعْقًبا﴾ أَْي َعاِقَبًة
َعَقُج  Şol ak sinire (fethateynle) [el-¡a…ab] اَءأ
denir ki ondan kiriş işlenir.

َبُة َِ َعا  Velede ıtlâk olunur. Ve [el-¡â…ibet] اَءأ
her şey™in sonuna denir, âhir ve encâm 
ma¡nâsına; yukâlu: ْيِء أَْي آِخُرُه َعاِقَبُة الشَّ
َُِج َعا  (vezninde [â…ib&] َثاِقٌب) [el-¡â…ib] اَءأ
Bir kavmin seyyid ve ser-kârlarına halef 
olan kişiye denir ki umûr u mesâlih ikinci 
derecede ona râci¡ olur. Meselâ şeyhü’l-
beled ve re™îsü’l-a¡yân olanın ikincisidir 
ki rütbesi ondan dûndur ve seyyid bu-
lunmadığı hînde temşiyet-i maslahat ona 
mürâca¡at eder, kethüdâ ve nâ™ib gibi; ve 
minhu hadîsu Na§ârâ Necrân: ُد ّيِ السَّ  َجاَء 
َد ّيِ  Ve َواْلَعاِقُب ُهَما ِمْن ُرَؤَساِئِهْم َواْلَعاِقُب َيْتُلو السَّ

ٌَِج -Eslâfına hayr ve fazîlet cihe [â…ib¡] َعا
tiyle halef olan adama denir ki onun gedi-
ğini boş komaz.

َعُقوُب  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-¡a…ûb] اَءأ
Bu dahi eslâfına hayrü’l-halef olan kim-
seye denir.

َقاُب عأ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-i¡…âb] اَإلأ
kimse yerine halef olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َخَلَفُه ِإَذا  ِإْعَقاًبا  -Ve davara bin أَْعَقَبُه 
mekte nöbetleşmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Mü™ellifin siyâk-ı أَْعَقَب َزْيٌد َعْمًرا ِإَذا َرِكَبا ِبالنَّْوَبِة
ta¡bîrinden vech-i mezkûr üzere gerçi 
hasâ™isten olmak münfehim olup lâkin ٌُعْقَبة 
[¡u…bet] mutlâkan nöbet ma¡nâsına oldu-
ğundan ¡ale’l-ıtlâk münâvebe ma¡nâsına 
olmak mülâyimdir, zîrâ bir nesnede 
ehadühümâ âheri mu¡âkib olur. Ve 

َقاٌب عأ ٌِ  [i¡…âb] Bir kimseye ¡ivaz ve cezâ 
vermek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
 Ve bir kişi vefât edip evlâdını أَْعَقَبُه أَْي َجاَزاُه
terk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْعَقَب 

sükûnuyla) At bir def¡a seğirttikten sonra 
bir dahi seğirtmek ma¡nâsınadır; yukâlu 
li’l-feresi’l-cevâdi: ُل  ُهَو ُذو َعْفو ٍَوَعْقٍب َفَعْفُوُه أَوَّ
 Veَجْرِيِه َوَعْقُبُه َثاِنيِه

ٌج  Velede ve veled-i velede ıtlâk [a…b¡] َعقأ
olunur. Râπıb’ın beyânına göre asl َعِقٌب 
[¡a…ib] ki َكِتٌف [ketif] vezninde ayağın ök-
çesine denir, ma¡ânî-i sâ™ire ondan muta-
sarrıftır. Cem¡i أَْعَقاٌب [a¡…âb] gelir. Ve ve-
lede ve veled-i velede ıtlâkı bi’l-isti¡âredir. 
Pederine halef olduğu için lâkin kıza ıtlâk 
olunmaz ve eğer onun zürriyyeti var ise 
onlara ıtlâk olunur. İntehâ. Ve 

ٌج  [a…ab¡] َعَقٌب Masdar olur, yaya [a…b¡] َعقأ
ya¡nî sinir sarmak ma¡nâsına, ke-mâ se-
yuzkeru; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َعْقًبا  اْلَقْوَس   َعَقَب 
َعَلْيَها اْلَعَقِب  ِمَن  َشْيًئا  َلَوى  ِإَذا  ِل  -Ve ökçe اْلَوَّ
ye vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَقَبُه 
َعْقَبُه َضَرَب   Ve bir kimseye halef olmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır, gerek kâ™im-makâm ve ge-
rek ba¡de’l-vefât veled olsun; yukâlu: َعَقَبُه 
 Ve َعَقَب َمَكاَن أَِبيِه أَْي َخَلَف :ve yukâlu أَْي َخَلَفُه
şerr ü ¡adâvet cihetiyle bir kimsenin arka-
sına düşüp keyfiyyet-i hâlini tefakkud ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ٍَعَقَبُه ِإَذا َبَغاُه ِبَشّر
َعِقُج  Bu (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-¡a…ib] اَءأ
dahi kişinin veledine ve veled-i veledine 
ıtlâk olunur; yukâlu: أَِي َوَعِقٌب  َعْقٌب  َلُه   َبِقَي 
اْلَوَلِد َوَلُد  َوَكَذا  -Ve ayağın ökçesine de اْلَوَلُد 
nir, Fârisîde pâşne derler; yukâlu: َضَرَب 
َر َقَدِمِه  َعِقٌب Şârihin beyânına göre َعِقَبُه أَْي ُمَؤخَّ
[¡a…ib] lafzı mü™ennestir, sükûn-ı kâf ile 
tahfîfi dahi câ™izdir. Cem¡i أَْعَقاٌب [a¡…âb] 
gelir. Ve 

.bir mevzi¡ adıdır [A…ib¡] َعِقٌج

ُج ُعقأ -ayn’ın zammı ve zam¡) [el-¡u…b] اَءأ
meteynle) Son ve encâm ve ¡âkıbet 
ma¡nâsınadır; ve minhu kavluhu ta¡âlâ: ﴿
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duğu tercîh ve burada sebt eylediği kavli, 
İmâm Ley&’e ¡azv eylemiştir.

Mütercim der ki Muzhir’de bu resme 
meşrûhtur ki ba¡zı elfâz-ı ¡Arabiyye ve 
elfâz-ı ¡acemiyye min haysü’l-mâdde 
mütevâfık vâki¡ olsalar ehadühümâ 
âherden me™hûzdur demek hatâdır, belki 
her lisânın ba¡zı elfâzı yine o lisânın elfâzı 
cinsinden me™hûz ve müştak olur; yukâlu: 
َبِعيًرا تُْنِتُج ِإالَّ  َوالنَّاَقُة الَ  َبَشًرا  َتِلُد ِإالَّ  -Bu ci اَلََمُة الَ 
hetle ِإْدِريُس ¡acemî olmakla ¡Arabî olan 
…¡ya] َيْعُقوُب lafzından me™hûzdur ve َدْرٌس
ûb] dahi ¡acemî olmakla Türkîde erkek 
keklik dedikleri kuş ma¡nâsına olan َيْعُقوٌب 
[ya¡…ûb]dan me™hûzdur diye zu¡m edenleri 
¡ulemâ-ı lügat tekzîb eylediler. Hattâ Ebû 
Bekr Mu√ammed b. es-Serî, Risâle-i İşti…
â…’ta dedi ki bir lafz-ı a¡cemî-i mu¡arreb 
lafz-ı ¡Arabîden müştak ve me™hûzdur 
diye iddi¡â eylemek bi-¡aynihi kuş balık-
tan tevellüd eyledi diye iddi¡â eylemeğe 
mümâsildir. İntehâ. Ve 

ُقوٌب  Erkek keklik kuşuna [ya¡…ûb] َيعأ
denir. Bunda munsarıftır, zîrâ ¡Arabî-i 
gayr-i mugayyerdir. Ve Ya√yâ b. Sa¡îd 
ve ¡Abdurra√mân b. Mu√ammed b. 
¡Alî ve Mu√âmmed b. ¡Abdurra√mân b. 
Mu√ammed b. Ya¡…ûb ve Mu√ammed b. 
İsmâ¡îl b. Sa¡îd el-Ya¡…ûbiyyûn ki mu-
haddislerdir, cedd-i a¡lâları olan Ya¡…ûb’a 
mensûblardır.

َبُة َِ َعا ُُ  mîm’in zammı ve) [el-mu¡â…ibet] اَءأ
…âf’ın kesriyle) Şol develerdir ki bir gün 
şûr ve bir gün tatlı ot otlar ola; yukâlu: ِإِبٌل 
ًة ِفي ُخلٍَّة ًة ِفي َحْمٍض َوَمرَّ ُمَعاِقَبٌة ِإَذا َكاَنْت َتْرَعى َمرَّ
َُِج َعَوا  Şol (ayn’ın fethiyle¡) [el-¡avâ…ib] اَءأ
develerdir ki suyu içip yatağına geldikten 
sonra yine suya ¡avdet eyleyeler; yukâlu: 

َوَلًدا أَْي  َعِقًبا  َوَخلََّف  َماَت  ِإَذا  ُجُل   Ve ¡âriyet الرَّ
çömlek alan kimse içinde bir mikdâr 
ta¡âm bakiyyesiyle sâhibine redd eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلِقْدِر  ُمْسَتِعيُر   أَْعَقَب 
َها َوِفيَها اْلُعْقَبُة َردَّ
َبُة ُعقأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-¡u…bet] اَءأ
Nöbet ma¡nâsınadır; tekûlu: ُعْقَبُتَك ْت   َتمَّ
َنْوَبُتَك  :Ve bedel ma¡nâsınadır; tekûlu أَْي 
-Ve gece ile gün أََخْذُت ِمْن أَِسيِري ُعْقَبًة أَْي َبَدالً
düzün her birine ıtlâk olunur, yekdîgeri 
müte¡âkib olduğu için. Ve 

َِ اءطَّاِئ َبُة   Pervâz eden [u…betu’†-†â™ir¡] ُعقأ
kuşun havâya irtifâ¡ıyla inhitâtı beyninde 
olan mesâfeye ıtlâk olunur, lâkin Râπıb 
-ibâretiyle sebt ey¡ ُعْقَبُة الطَّاِئِر ُصُعوُدُه َواْنِحَداُرُه
lemekle ber-muktezâ-yı mâdde su¡ûduna 
mu¡âkib olan inhidârından ¡ibâret olur. Ve 

َبٌة  Şol çorba makûlesi ta¡âm [u…bet¡] ُعقأ
bakiyyesine denir ki ¡âriyet çömlek alan 
kimse sâhibine onu çömlek içre berâberce 
red ve teslîm eder. Ve 

اِل َُ َب اءأ َبُة   Hüsn ü [u…betu’l-cemâl¡] ُعقأ
cemâlin eser ve hey™etinden ¡ibârettir. 
Bu ma¡nâda ¡ayn’ın kesriyle de câ™izdir; 
yukâlu: َما أَْحَسَن ُعْقَبَة َجَماِلِه أَْي أََثَرُه َوَهْيَئَتُه
َعَقَبُة  Dağda ve (fetehâtla) [el-¡a…abet] اَءأ
bayırda olan sarp yokuşa denir; ُعُقوَبٌة 
[¡u…ûbet]ten me™hûzdur. Cem¡i ِعَقاٌب [¡i…
âb] gelir ¡ayn’ın kesriyle; yukâlu: َصِعْدَنا 
ُعْقَبًة أَْي َمْرًقى َصْعًبا ِمَن اْلِجَباِل
ُقوُب  Enbiyâ-yı (yâ’nın fethiyle) [Ya¡…ûb] َيعأ
¡izâmdan Ebû Yûsuf e§-~ıddî… hazretleri-
dir ki ism-i şerîfleri İsrâ™îl’dir. Birâderleri 
olan ¡Î§û ile tev™em olup ¡Î§û’nun ¡akibi-
ne yapışmış olduğu hâlde tevellüd eyle-
mekle َيْعُقوُب [Ya¡…ûb] ıtlâk olunmuştur. 
Mü™ellif Ba§â™ir’de a¡cemî olup ve ¡ucme 
ve ma¡rife ¡illetleriyle gayr-i munsarıf ol-
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َمْوِضِعِه ِفي  َفَمَكَث  َصلَّى  ِإَذا  الَِة  الصَّ ِفي  ُفالٌَن  َب   َعقَّ
 Ve bir semte iltifât eylemek َيْنَتِظُر َصالًَة أُْخَرى
ma¡nâsınadır; ve minhu kavluhu ta¡âlâ: ﴿
ْب﴾ الية، ِقيَل َوَلْم َيْلَتِفْت َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم يَُعّقِ
َباُت َعّقِ ُُ َثاٌت [el-mu¡a……ibât] اَءأ  ُمَحّدِ
[mu√addi&ât] vezninde ki işbu َباٌت ُمَعّقِ  ﴿َلُه 
الية َخْلِفِه﴾  َوِمْن  َيَدْيِه  َبْيِن   kerîmesinde ِمْن 
vâki¡dir, murâd melâ™ike-i leyl ü nehârdır 
ki birbirini mu¡âkiblerdir. Ve şol َباٌت  ُمَعّقِ
[mu¡a……ibât] ki ” َباٌت الَ َيِخيُب َقاِئُلُهنَّ َعاُء ُمَعّقِ  “اَلدُّ
hadîsinde vâki¡dir, murâd tesbîhâttır ki bir-
birini mu¡âkiblerdir. Ve bunlar hakâyık-ı 
şer¡iyyedendir. Nihâye’de otuz üç tesbîhe 
ve otuz üç tahmîde ve otuz üç tekbîre ile 
müfesserdir ki ba¡de’s-salât kırâ™at olunur, 
merreten ba¡de-uhrâ ¡avdet ettikleri için 
yâhûd ¡akib-i salâtta kırâ™at olundukları 
için ıtlâk olunmuştur. Ve 

َباٌت  Şol nâkalara denir ki [mu¡a……ibât] ُمَعّقِ
birbirinin ¡akibinde havuz üzere dururlar, 
ileriden biri su içip döndükte onun yerine 
birisi dâhil olur.

َبى ُعقأ -veznin [usnâ√] ُحْسَنى) [el-¡u…bâ] اَءأ
de) Bir iş zımnında terettüb eden cezâ ve 
pâdâşa denir ki ismdir, emr-i mezbûru 
mu¡âkib olduğu için; yukâlu: أَْي اْلُعْقَبى   َلُه 
َجَزاُء ْالَْمِر
ُج ٌل) [et-ta¡a……ub] اَءتََّعقُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir kimseyi irtikâb eylediği 
cürm ve cünha için mu¡âhaze eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبُه ِإَذا أََخَذُه ِبَذْنٍب َكاَن  َتَعقَّ
-Ve bir haberde şekk ve şübhe eylemek ِمْنُه
le tekrâr geri dönüp sormak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َُؤاِل َعْنه َب َعِن اْلَخَبِر ِإَذا َشكَّ ِفيِه َوَعاَد ِللسُّ  َتَعقَّ
Ve bir kimsenin ¡ârlanıp hacil ve methûm 
olacağı husûsunu yâhûd hatâ ve zellesini 
ardından cüst ü cû eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبُه ِإَذا َطَلَب َعْوَرَتُه أَْو َعْثَرَتُه َتَعقَّ

 ِإِبٌل َعَواِقُب ِإَذا َكاَنْت َتْشَرُب اْلَماَء ثُمَّ َتُعوُد ِإَلى اْلَمْعِطِن
ثُمَّ ِإَلى اْلَماِء
َبُة ََ َعا ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu¡â…abet] اَءأ
vezninde) Bir kimsenin ¡akibince ya¡nî 
ökçesini basarak gelmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعاَقَبُه ِإَذا َجاَء ِبَعِقِبِه
ِقيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta¡…îb] اَءتَّعأ
 :ma¡nâsınadır; yukâlu [mu¡â…abet] ُمَعاَقَبٌة
َعاَقَبُه ِبَمْعَنى  َتْعِقيًبا  َبُه   nâm [arfec¡] َعْرَفٌج Ve َعقَّ
şecerin yemişi sararmak ma¡nâsınadır. Ve 
 sütleğen nev¡inden sâdec-i [[arfec¡]] َعْرَفٌج
berrî ve Türkîde beşparmak ta¡bîr olu-
nan nebâttır; yukâlu: ْت اْصَفرَّ ِإَذا  اْلَعْرَفُج  َب   َعقَّ
 Ve bir kimse düşman üzere sefer َثَمَرتُُه
edip o sene zarfında tekrâr sefer eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َغَزى ِإَذا  ُجُل  الرَّ َب   َعقَّ
َسَنِتِه ِمْن  َثنَّى  ثُمَّ  اْلَعُدّوِ   Ve mecd talebinde َعَلى 
beri öte tereddüd eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َد ِفي َطَلِب اْلَمْجِد َب ُفالٌَن ِإَذا َتَردَّ َعقَّ
Şârih der ki yedimizde olan nüshalarda 
gerçi اْلَمْجِد  ,ibâretiyle mersûmdur¡ ِفي َطَلِب 
lâkin savâb olan ا ُمِجدًّ ْالَْمِر  َطَلِب  ِفي  َد   َتَردَّ
¡unvânıyla olmaktır ki bir husûsun tale-
binde cidd ü ihtimâm eyleyerek tered-
düd eylemek demektir, niteki ümmehât-ı 
sâ™irede; ا َد ِفي َطَلِبِه ُمِجدًّ َب ِفي ْالَْمِر ِإَذا َتَردَّ  يَُقاُل َعقَّ
¡ibâretiyle müsebbettir. İntehâ. Ve 

ِقيٌج  Namâzdan sonra du¡â [ta¡…îb] َتعأ
için oturup kalmak ma¡nâsınadır ki 
ıtlâkât-ı şer¡iyyedendir; ve minhu’l-
hadîsu: ”الَِة الصَّ ِفي  َفُهَو  َصالٍَة  ِفي  َب  َعقَّ  Ve “َمْن 
terâvîh namâzından sonra nâfile kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصلَّى ِإَذا  التََّراِويَح  َب   َعقَّ
َناِفَلًة َيْعِني   Kâle fi’n-Nihâye ve minhu َبْعَدَها 
hadîsu Enes: الَُم “ُسِئَل َعِن التَّْعِقيِب ِفي  أَنَُّه َعَلْيِه السَّ
 َرَمَضاَن أَْي َصالَِة النَّاِفَلِة َبْعَد التََّراِويِح َفأََمَرُهْم أَْن يَُصلُّوا
اْلُبُيوِت” -Ve bir yerde meks ve ârâm ey ِفي 
lemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
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vayı hark eder. Ve ba¡zı dağın sırtında 
ve böğründe merdiven şeklinde sövelip 
duran yalçın kayaya denir. Ve şol bâdem 
şeklinde mühreye denir ki davarın ayakla-
rının birinde zuhûr eder. Ve küpe halkası-
nın deliklerinde olan küçük ipliğe denir. 
Ve havuza su akacak su yoluna denir. Ve 
kuyu kenârında vâki¡ şol taşa denir ki ona 
basıp su çekerler. Ve 

 Bir niçe feres ismidir. Ve [U…âb¡] ُعَقاُب
sultânü’l-enbiyâ¡ ¡aleyhi efdalu’t-tehâyâ 
hazretlerinin sancakları adıdır; iri ve bü-
yük olduğu için tesmiye olundu. Ve yük-
sek tepeye ve bayıra denir. Ve mutlakan 
yüksek olup pek tûlânî olmayan yere 
denir. Ve bir dişi kelbin ve bir ¡avretin 
ismidir.

.Tâbi¡îndendir [Ebû ¡U…âb] أَبُو ُعَقابب

ُعَقابب ُن  بأ ٌِ  [İbnu ¡U…âb] ki ismi Ca¡fer b. 
¡Abdullâh’tır, şâ¡ir-i meşhûrdur; ُعَقاٌب 
[¡U…âb] vâlidesi ismidir.

ٌج  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [U…ayb¡] ُعَقيأ
Ashâbdandır.

ُج يأ ُعقَّ ْيٌط âf’ın teşdîdiyle…) [el-¡u……ayb] اَءأ  ُقبَّ
[…ubbey†] vezninde) Bir kuş adıdır. Ve bir 
mevzi¡ ismidir.

َقُج عأ ُِ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi¡…ab] اَءأ
Hatunların baş örtüsüne denir. Ve küpeye 
denir. Ve davar sürmekte hâzık ve mâhir 
olan sürücüye denir. Ve şol kimseye de-
nir ki imâmdan sonra ya¡nî pâdişâh-ı vakt 
inkızâsından sonra hilâfete mütereşşih ve 
âmâde ola, vâris-i saltanat ve veliyy-i ¡ahd 
gibi; yukâlu: َح َتَرشَّ الَِّذي  َوُهَو  َماِم  ِلْلِ ِمْعَقٌب   ُهَو 
ِلْلِخالََفِة َبْعَد ْاِلَماِم
ُج َعقَّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu¡a……ab] اَءأ
vezninde) [Şol kişiye denir ki] mey-
gedeye kendiden büyük şânlı kimse 

ِتَقاُب عأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i¡ti…âb] اَإلأ
de) Tâcir metâ¡ını ba¡de in¡ikâdi’l-bey¡ 
müşterîye teslîm eylemeyip pahasını 
tamâmen kabz için te™hîr edip kendi ya-
nında alıkomak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َيْقِبَض َحتَّى  اْلُمْشَتِري  َعِن  َحَبَسَها  ِإَذا  ْلَعَة  الّسِ  ِإْعَتَقَب 
 Şârih der ki bu hâlde metâ¡ zâyi¡ olsa الثََّمَن
ta¡addîsine binâ™en dâmin olur.

ُعَقاُب -veznin [πurâb] ُغَراٌب) [el-¡u…âb] اَءأ
de) Tavşancıl kuşuna denir, kara kuş 
nev¡indendir. Ve bir nev¡ine yılancıl ta¡bîr 
olunur ki yılanları kapıp helâk ve ekl eder. 
Cem¡i أَْعُقٌب [a¡…ub] gelir أَْكُلٌب [eklub] vez-
ninde ve ِعْقَباٌن [¡i…bân] gelir, ِغْلَماٌن [πilmân] 
vezninde. 

Mütercim der ki ُعَقاٌب [¡u…âb] seyyid-i 
cevârih-i tuyûrdur ve َنْسٌر [nesr] ki kara kuş 
dedikleri alıcı kuştur, ¡arîf ve nakîbleridir. 
Fârisîde tavşancıla âlüh denir ve َنْسٌر 
[nesr] dediğine kerkes denir, Türkîde 
kara kuş derler, alıcı kuştur. Doğan ve 
şâhîn makûlesi cevârihe hücûm edip alır 
ve lisânımızda gerçi akbaba dediklerine 
kerkes ıtlâkı meşhûrdur, lâkin sahîh değil-
dir. Cemî¡-i saydiyye ve sâ™ir kütüb-i lü-
gatten münfehim olduğu üzere akbabaya 
Fârisîde kerkes-i sepîd ve ¡Arabîde ٌَّمْضَرِحي 
[ma∂ra√iyy] denir. Gerçi mü™ellif ٌَّمْضَرِحي 
[ma∂ra√iyy]i َصْقٌر [§a…r] ile tefsîr eylemiş-
tir, lâkin vech-i mezkûr üzere ekserînin 
kavli zikr eylediğimiz üzeredir. Ve ُعَقاٌب 
[¡u…âb] mü™ennes-i semâ¡îdir vezn-i sânî 
cem¡-i kesretidir ve cem¡ü’l-cem¡i َعَقاِبيُن 
[¡a…âbîn] gelir, bir şikârı aldıktan sonra 
şikâr-ı âheri te¡âkub eylemesi bâ¡is-i tes-
miyedir. İntehâ. Ve 

 Ba¡zı kuyu içre olan şol [u…âb¡] ُعَقاٌب
tümsek sivri taşa denir ki dokunan ko-
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nalafzından mutasarrıf sıfatlardır, keskin 
pençeli demektir; yukâlu: ٌُعَقاٌب َعَقْنَباةٌ َوَعَبْنَقاة 
َوَبَعْنَقاةٌ أَْي َذاُت َمَخاِلَب ِحَداٍد
ِقُج عأ ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mu¡…ib] اَءأ
ninde) Şol yıldıza denir ki bir âher yıldız 
¡akibinden tulû¡ eyleye.

اٌب  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [A……âb¡] َعقَّ
Esâmîdendir: ¡Abdulmelik b. ¡A……âb 
muhaddisîndendir. 

ُة وِضيَّ َُ َع اءأ َبُة  ََ َعا ُُ -el-mu¡â…abet’l] []اَءأ
¡arû∂iyyet] Mütercim der ki mu¡âkabe-i 
¡arûziyye mühimmeden olmakla mü™ellife 
istidrâk olunmuştur. Ma¡lûm ola ki ُمَعاَقَبٌة 
[mu¡â…abet] fenn-i ¡arûzda bir cüz™de 
yâhûd iki cüz™de müctemi¡ olan iki se-
bebin ikisi de hazfden sâlim yâhûd bi-
risi vücûben sâlim olmaktan ¡ibârettir, 
meselâ َمَفاِعيُلْن [mefâ¡îlun] cüz™ünde vâki¡ 
 sebeb”lerinin ikisi de“ [lun] لُْن ve [î¡] ِعي
hazften sâlim olup َمَفاِعيُلْن [mefâ¡îlun] de-
nir yâhûd yâ™ harfi hazf olunup nûn bâkî 
yâhûd nûn hazf olunup yâ™ bâkî kalır. Ev-
vele göre َمَفاِعُلْن [mefâ¡ilun], sânîye göre 
 olur. Cüz™eynde olduğu [mefâ¡îlu] َمَفاِعيُل
meselâ bahr-i remelde َفاِعالَتُْن [fâ¡ilâtün] 
cüz™ünün nûn’u cüz™-i sânîde olan َفاِعالَتُْن 
[fâ¡ilâtün] elifine mu¡âkib olur. Ve işbu 
 .dokuz bahrde cârî olur [mu¡â…abet] ُمَعاَقَبٌة
İntehâ.

]ع ق ر ب[
ُب ََ َعقأ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-¡a…reb] اَءأ
Hevâmmdan ma¡rûf mûzî cânver adıdır. 
Fârisîde kej-düm denir; Türkîsi olmayan 
esmâdandır. Ve bir Etrâkten “kuyruğu 
örü” diye mesmû¡umuz oldu, “örü” de-
mek kalkık ve yukarı demektir. Ve َعْقَرٌب 
[¡a…reb] lafzı müzekker ve mü™ennes olur; 
şârih der ki te™nîsi gâlibdir. Ve 

gelmekle kendisi ihtirâzından yâhûd 
hicâbından nâşî duramayıp çıkıp gide; 
yukâlu: اِر ًبا َوُهَو َمْن َيْخُرُج ِمْن َخاَنِة اْلَخمَّ  َخَرَج ُمَعقَّ
ِإَذا َدَخَلَها َمْن ُهَو أَْعَظُم ِمْنُه
َقاُب عأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mi¡…âb] اَءأ
ninde) Şol odaya ve eve denir ki ¡Arablar 
ona kuru üzüm makûlesi vaz¡ ederler, ki-
lerleri mesâbede olur.

َقاُب ِتعأ اأ ِ ٌب [el-isti¡…âb] اَإلأ  [ta¡a……ub] َتَعقُّ
ma¡nâsınadır ki bir kimsenin utanıp 
¡ârlanacak yerini yâhûd hatâ ve cünhasını 
ardından cüst ü cû eylemekten ¡ibârettir; 
yukâlu: ِإْسَتْعَقَبُه ِإَذا َطَلَب َعْوَرَتُه أَْو َعْثَرَتُه
َقابب َُ ِتعأ ّأ  afru√] َحْفُر ِتْلَعاٍب) [Kefru Ti¡…âb] َك

til¡âb] vezninde) Bir mevzi¡ adıdır.

ُقوَبا -yâ-yı tahtiyyenin fet) [Ya¡…ûbâ] َيعأ
hiyle) Baπdâd’a on fersah mesâfede bir 
büyük karye adıdır. Şârih der ki savâb 
olan bâ-yı muvahhede ile َبْعُقوَبا [Ba¡…ûbâ] 
olmakdır.

ُعَقاِب  َوِفيَُّة اْلُحَساِب) [eniyyetu’l-¡U…âb¿] َثِنيَُّة اءأ
[vefiyyetu’l-√usâb] vezninde) Dimaş…-ı 
Şâm türâbında bir sarp bilâdın adıdır.

ُعَقاِب اءأ -nûn’un kesriy) [Nî…u’l-¡U…âb] ِنيُق 
le) Cu√fe’de bir mevzi¡dir.

َقاٌب  Bir recül (tâ’nın kesriyle) [Ti¡…âb] ِتعأ
adıdır.

َبُة َعقأ  vezninde ve [temret] َتْمَرةٌ) [el-¡a…bet] اَءأ
¡ayn’ın kesriyle câ™izdir) Hatunların hev-
dec ve mihaffe örtülerinden bir nev¡ alaca 
ve münakkaş örtü ismidir.

َباُة َعَقنأ -ayn’ın ve …âf’ın fet¡) [el-¡a…anbât] اَءأ
hiyle) ve

َقاُة َعَبنأ -ayn’ın ve bâ-yı mu¡) [el-¡aben…ât] اَءأ
vahhadenin fethiyle) ve

َقاُة َبَعنأ -bâ’nın ve ¡ayn’ın fet) [el-ba¡an…ât] اَءأ
hiyle) ُعَقاٌب [¡u…âb] ya¡nî tavşancıl kuşu-
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[¡u…rubân] denir. Ezherî dedi ki َعْقَرٌب 
[¡a…reb] zeker ve ünsâya ıtlâk olunur ve 
onda te™nîs gâlibdir; ve erkeğine ُعْقُرَباٌن 
[¡u…rubân] ve ba¡zen mü™ennesinde َعْقَرَبٌة 
[¡a…rebet] denir.

َبُة َِ َعقأ ُُ -ism-i fâ¡il bünye) [el-mu¡a…ribet] اَءأ
siyle) ve 

ُة ََ َق عأ َُ  [mes«aret] َمْسَخَرةٌ) [el-ma¡…aret] اَءأ
vezninde) ¡Akrebi çok olan yere denir; 
yukâlu: أَْرٌض ُمَعْقِرَبٌة َوَمْعَقَرةٌ أَْي َكِثيَرُة اْلَعْقَرِب [Ve] 
-ke [a…reb¡] َعْقَرٌب lafzında [ma¡…aret] َمْعَقَرةٌ
limesi gûyâ ki sülâsîye redd olunup ondan 
ism-i mekân sîgası binâ olunmuştur.

ُب ََ َعقأ ُُ -ism-i mef¡ûl bün) [el-mu¡a…reb] اَءأ
yesiyle) Eğilmiş, «amîde demektir, teşbîh 
üzere; yukâlu: ُصْدٌغ ُمَعْقَرٌب أَْي ُمْعَوجٌّ َمْعطُوٌف Ve 
gövdesi sıkı ve dirnekli, şedîdü’l-bünye 
olan insân ve hayvâna denir. Ve şevket ve 
şehâmet ve menâ¡at sâhibi adama denir ki 
zîr-i himâyesinde olanları dâ™imâ himâyet 
ve mazlûm ve bîkesâna meded ve nusret 
eyleye; yukâlu: َرُجٌل ُمَعْقَرٌب أَْي َنُصوٌر َمِنيٌع
َباَنُة َُ ُعقأ  ayn’ın ve râ’nın¡) [el-¡u…rubânet] اَءأ
zammıyla) Nusret ve şehâmet ve menâ¡at 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنُصوٌر أَْي  ُعْقُرَباَنٍة  ُذو   ُهَو 
َمِنيٌع
َعَقاِرُب  in[a…reb¡] َعْقَرٌب [el-¡a…ârib] اَءأ
cem¡idir. Ve َنَماِئُم [nemâ™im] ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur, mûcib-i renc ü âzâr oldu-
ğu için. Ve َنَماِئُم [nemâ™im] ٌَنِميَمة [nemîmet]
in cem¡idir ki koğ ta¡bîr olunur; اٌم  َنمَّ
[nemmâm] koğucu ve sühan-çîn demek-
tir; ve minhu’l-meselu: ”َعَقاِربُُه َلَتِدبُّ   “ِإنَُّه 
النَّاِس أَْعَراَض  َيْقَتِرُض  -Ya¡nî “Koğuculuk أَْي 
la nâsın ¡ırz u nâmûsunu hetk ve şikest 
eder.” Ve 

 Şedâ™id ve mihen [a…ârib¡] َعَقاِرُب
ma¡nâsına isti¡mâl olunur. Ve 

ٌب ََ  Arabların papuçunda bir¡ [a…reb¡] َعقأ
kayışa denir ki َعْقَرٌب [¡a…reb] hey™etinde 
olur. Ve şol devâle denir ki bir tarafında 
toka olup kendisiyle atın kuskununu eyere 
bend ederler; Türkîde dahi ¡akreb derler. 
Ve 

ٌب ََ  Felekte on iki burcdan bir [a…reb¡] َعقأ
burcun ismidir. Kevâkibleri َعْقَرٌب [¡a…reb] 
şeklinde olmakla onunla tesmiye olun-
muştur. Menâzil-i kamerden َشْوَلٌة [şevlet] 
ve َقْلٌب […alb] ve ُزَباَنى [zubânâ]yı müşte-
mildir. Ve 

ٌب ََ  Utbe b. Ra√∂a el-∏ifârî¡ [A…reb¡] َعقأ
nâm kimsenin feresi ismidir.

َباُء ََ  Yemâme’de (medd ile) [™A…rabâ¡] َعقأ
bir arzın ismidir. Ve 

َباُء ََ -e de[a…reb¡] َعْقَرٌب Dişi [™a…rabâ¡] َعقأ
nir ki َعْقَرٌب [¡a…reb]in mü™ennesi olur ve 
bu gayr-i munsarıftır. Mü™ellifin bura-
da َكاْلَعْقَرَبِة kavli َعْقَرَباُء lafzının te™nîsine 
temsîldir, ¡adem-i insirâfına temsîl değil-
dir. Pes mü™ennesinde َعْقَرَبٌة [¡a…rebet] dahi 
denilmekle musaggarında kıyâs üzere 
-denir, niteki Şihâb, Dur [u…ayribet¡] ُعَقْيِرَبٌة
re şerhinde bu dakîkayı telmîh eylemiştir.

َبُة ََ َعقأ  َعْقَرٌب Kezâlik (hâ’yla) [el-¡a…rebet] اَءأ
[¡a…reb]in mü™ennesidir.

َباُن َُ ُعقأ  [unfuvân¡] ُعْنُفَواٌن) [el-¡u…rubân] اَءأ
vezninde ve bâ’nın teşdîdiyle câ™izdir) 
ْالُُذِن اُل  -ismidir ki ku [da««âlu’l-u≠un] َدخَّ
lağa kaçan ta¡bîr ettikleri böcek olacaktır, 
uzunca sarımtak ve ayakları çok bir mûzî 
böcektir. Ve 

َباٌن َُ -e, ¡alâ[a…reb¡] َعْقَرٌب [u…rubân¡] ُعقأ
kavlin erkeğine denir. Mi§bâ√’ın beyânına 
göre َعْقَرٌب [¡a…reb] zeker ve ünsâya ıtlâk 
olunur; te™kîd-i tezkîr murâd olursa ُعْقُرَباٌن 
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َعاُكوُب -veznin [âlûb√] َحالُوٌب) [el-¡âkûb] اَءأ
de) ve

 (vezninde [tennûr] َتنُّوٌر) [el-¡akkûb] اَءأَعكُّوُب
Bunlar da toza ve gubâra denir.

َعاِكُج  Cem¡-i kesîr ma¡nâsınadır [el-¡âkib] اَءأ
ki izdihâmı müştemildir.

ِعَكجُّ ) [el-¡ikebb] اَءأ  (vezninde [hiceff] ِهَجفٌّ
Yumru gövdeli topaç bodura denir. Ve 
ins ve cinn tâ™ifesinden mârid ve bâgî ve 
müte¡annid şahsa denir. Ve şol kimseye 
denir ki vâlidesinin zevci ola, gerek pede-
ri tatlîk eylesin ve gerek vefâtından sonra 
varsın. Ve 

 Ümerâ-yı ¡Arabdan Nu¡mân [İkebb¡] ِعَكجد
b. Mun≠ir’in zindân-bânı ismidir.

ِكيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te¡kîb] اَءتَّعأ
Tütmek ma¡nâsınadır; yukâlu: النَّاُر  َعكََّبِت 
َنْت َتْعِكيًبا ِإَذا َدخَّ
ٌل) [et-te¡akkub] اَءتََّعكُُّج -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir kimseye tütün gibi gam ve gussa 
istîlâ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْتُه  َتَعكَّ
اْلُهُموُم ِإَذا َرِكَبْتُه
ِتَكاُب عأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i¡tikâb] اَإلأ
de) Toz tozutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْلُغَباَر أََثاَر  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve toz kendisi ِإْعَتَكَب 
tozmak ma¡nâsına olmakla müte¡addî ve 
lâzım olur; yukâlu: ِإْعَتَكَب اْلُغَباُر ِإَذا َثاَر
 (vezninde [ducânet] ُدَجاَنٌة) [Ukâbet¡] ُعَكاَبُة
İbn ~a¡b’dır ki Benû Bekr kabîlesinden bir 
cemâ¡atin pederidir.

]ع ل ب[
ُج َعلأ  Bir (vezninde [alb…] َقْلٌب) [el-¡alb] اَءأ
nesne bir yerde eser ü nişân eylemek 
ma¡nâsınadır, hayvânın vücûdunda şe-
rit ve kolan ve pâldüm makûlesinin yer 
eylemesi gibi. Ve kertmek ve çizmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء َعْلًبا ِمَن اْلَباِب  َعَلَب الشَّ

َتاِء اءّشِ  Kış [™a…âribu’ş-şitâ¡] َعَقاِرُب 
eyyâmının şiddet-i bürûdetinden ¡ibârettir.

َبُة ََ َعقأ -Pek ehl-i hiz (hâ ile) [el-¡a…rebet] اَءأ
met ve ¡âkıle ve pîşkâr olan câriyeye ıtlâk 
olunur; yukâlu: َعاِقَلٌة َخُدوٌم  أَْي  َعْقَرَبٌة   Ve أََمٌة 
kerpeten şeklinde şol demire denir ki at 
eyerine geçirirler, Türkîde ¡akreb ta¡bîr 
olunur.

]ع ك ب[
َعَكُج  Dudak (fethateynle) [el-¡akeb] اَءأ
ve çene kemiği kalın ve yumru olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َعَكًبا  ُجُل  الرَّ  َعِكَب 
َوَلْحَياُه َشَفُتُه  َغُلَظ  ِإَذا  اِبِع  الرَّ -Ve ayak par اْلَباِب 
makları seyrek olmayıp birbirine biti-
şik gibi pek yakın olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َتَداَنْت أََصاِبُع ِرْجِلِه َعِكَب الرَّ
َباُء َعكأ  (vezninde [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-¡akbâ] اَءأ
Yumru gövdeli taslak ve bî-endâm ¡avrete 
denir; yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َعْكَباُء أَِي اْلَجاِفَيُة اْلَخْلِق
-vez [πurûb] ُغُروٌب) [el-¡ukûb] اَءأُعُكوُب
ninde) Müzdahim olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْزِدَحاٌم أَي  ُعُكوٌب  ِبِل   ,Ve durmak ِلْلِ
vukûf ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َعَكَب 
ِإَذا َوَقَف ِل  اْلَباِب ْالَوَّ ِمَن  -Ve tencere kay ُعُكوًبا 
namak ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَكَبِت اْلِقْدُر ِإَذا 
 lafzından cem¡ olur ki [âkib¡] َعاِكٌب Ve َغَلْت
vâkıf ve müzdahim ma¡nâsınadır.

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-¡akûb] اَءأَعُكوُب
Toza denir, ُغَباٌر [πubâr] ma¡nâsına.

ُج  ayn’ın fethi ve kâf’ın¡) [el-¡akb] اَءأَعكأ
sükûnuyla) Bu dahi toza denir. Ve cüst ve 
neşât-mend ve hafîfü’r-rûh kimseye denir. 
Ve şerr ü şûr ve mazarrat cihetinde olan 
şiddete denir.

ُعَكاُب  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-¡ukâb] اَءأ
Bu dahi toza denir, ُغَباٌر [πubâr] ma¡nâsına. 
Ve tütüne denir, ُدَخاٌن [du«ân] ma¡nâsına.
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pek ve sulb olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإَذا ِل  َوْالَوَّ اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َعَلًبا  َوَعَلَب  ْيُء  الشَّ  َعِلَب 
 Ve şedîd ve sert ve dürüşt olmak َصُلَب
ma¡nâsınadır; yukâlu: َّْيُء ِإَذا َجَسأَ َواْشَتد  َعِلَب الشَّ
Ve et çok durmakla rutûbeti çekilip kadîd 
olduktan sonra kokmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْشِتَداِدِه َبْعَد  َراِئَحُتُه  َتَغيََّرْت  ِإَذا  اللَّْحُم   َعِلَب 
Ve 

-Bir maraz ismi (fethateynle) [aleb¡] َعَلٌج
dir ki devenin boynu sinirinin iki tarafın-
da hâdis olur. Ve kılıcın ağızı rahnelenip 
gediklenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعِلَب 
ُه اِبِع ِإَذا َتَثَلمَّ َحدُّ ْيُف َعَلًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ السَّ
الَُب ِتعأ اأ ِ -Et çok durmak [el-isti¡lâb] اَإلأ
la pekişip râyihası müteğayyir olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْعَلَب اللَّْحُم ِإَذا َتَغيََّرْت 
اْشِتَداِدِه َبْعَد   Ve mevâşî otlağı istiglâz َراِئَحُتُه 
eylemekle beğenmeyip otlamaktan 
istinkâf eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْسَتْعَلَبِت اْلَماِشَيُة اْلَبْقَل ِإَذا أََجَمْتُه َواْسَتْغَلَظْتُه

 ayn’ın fethi ve yâ’nın¡) [el-¡alâbiyy] اَءأَعالَِبيُّ
teşdîdiyle) Kalaya denir, َرَصاٌص [ra§â§] 
gibi. Ve ِعْلَباُء [¡ilbâ™] lafzından cem¡ olur. 
Ve 

َباُء -ayn’ın kesri ve elifin med¡) [™ilbâ¡] ِعلأ
diyle) Devenin boynunda olan sinire de-
nir. Mü™ellif ِعْلَباُء [¡ilbâ™] kelimesini gâh 
ba¡îre izâfetle tahsîs ve gâh ale’l-ıtlâk zikr 
eylemekle teşvîş eylemiştir. Ümmehât-ı 
sâ™irede mutlakan insân ve hayvânın bo-
yunlarında olan sarı sinir ile müfesserderi 
ki iki dâne olur. 

Şârih der ki َرَصاٌص [ra§â§] ma¡nâsına olan 

 sîga-i cem¡ üzere vârid [alâbiyy¡] َعالَِبيٌّ
olan müfredâttan olmasını yâhûd müfre-
di mesmû¡ olmayan cumû¡dan olmasını 
iktizâ eder. Ve ِعْلَباُء [¡ilbâ™] cem¡i olan ٌَّعالَِبي 
[¡alâbiyy] lafzının yâ-yı sâniyesi müfredi-

ِل َوالثَّاِني ِإَذا أَثََّر ِفيِه ُه :ve yukâlu ْالَوَّ  Ve َعَلَبُه ِإَذا َجزَّ

ٌج  Galîz ve haşin yere denir. Bu [alb¡] َعلأ
ma¡nâda ¡ayn’ın kesriyle de câ™izdir. Ve 

ٌج  Kılıç ve bıçak makûlesinin [alb¡] َعلأ
kabzasına devenin boynu sinirini sarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َوَنْحَوُه  ْيَف  السَّ  َعَلَب 
 Ve َحَزَم َمْقِبَضُه ِبِعْلَباِء اْلَبِعيِر

ٌج  Pek ve sulb nesneye denir, taş [alb¡] َعلأ
gibi.

ِليُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta¡lîb] اَءتَّعأ
Bu dahi bir yerde eser ü nişân eylemek 
ma¡nâsınadır. Ve çizmek ve kertmek 
ma¡nâsınadır. Ve kılıç ve bıçak kab-
zasına devenin boynu sinirini sarmak 
ma¡nâsınadır.

َعِلُج  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-¡alib] اَءأ
Pek nesneye denir, şey™-i sulb ma¡nâsına. 
Ve sığın nev¡inden َوِعٌل [va¡il] dedikleri 
hayvânın iri ve yumru olanına denir. Sı-
ğın birkaç gûne olur, َوِعٌل [va¡il] dedikleri 
Türkîde çopur ta¡bîr olunur, cüssesi ge-
yikten ekber ve tüyü şitâda siyâha mâ™il 
ve sayfta kızıl olur ve kuyruğu olmaz. Ve 

 İri kelere denir. Bunda ¡ayn’ın [alib¡] َعِلٌج
zammıyla da lügattir.

ُج ِعلأ -Şol kim (ayn’ın kesriyle¡) [el-¡ilb] اَءأ
seye denir ki ziyâdesiyle nâkes ve bî-
hayr olmakla ondan kat¡â bir nesne tama¡ 
ve ümîd olmaya; yukâlu: َكاَن ِإَذا  ِعْلٌب   َرُجٌل 
ِعْنَدُه ِفيَما  يُْطَمُع   Ve şol bî-hayr u menfa¡at الَ 
galîz yere denir ki dâ™imü’d-dehr yağmur 
yağsa onda aslâ nebât eseri olmaya; bu 
ma¡nâda ¡ayn’ın fethiyle de câ™izdir. Ve 
 ِسْدٌر ağacı bittiği yere denir. Ve [sidr] ِسْدٌر
[sidr] sîn’in kesriyle ¡Arabistân kirazı de-
dikleri şecerdir. Cem¡i ُعُلوٌب [¡ulûb] gelir.

َعَلُج  Bir nesne (fethateynle) [el-¡aleb] اَءأ
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kabartıp boynunu uzattığı gibi.

َيٌج  ayn’ın zammı ve lâm’ın¡) [Ulyeb¡] ُعلأ
sükûnu ve yâ-yı tahtiyyenin fethiyle) ve 

َيٌج  ِحْذَيٌم ayn’ın kesriyle¡) [İlyeb¡] ِعلأ
[√i≠yem] vezninde) Yemen tarîkinde bir 
dere adıdır. Kelâm-ı ¡Arabda fu¡yel vez-
ninde ki fâ’nın zammı ve yâ’nın fethiyle-
dir, bundan gayrı kelâm yoktur.

ُبُج ُعلأ  bâ-yı muvahhade ile) [el-¡Ulbub] اَءأ
.vezninde) Bir mevzi¡ adıdır [≠unfu…] ُقْنُفٌذ

ُبوَبُة ُعلأ  [cur&ûmet] ُجْرثُوَمٌة) [el-¡ulbûbet] اَءأ
vezninde) Bir kavmin ve cemâ¡atin güzîde 
ve hıyâr ve zî-şânlarına denir; yukâlu: 
َهُؤالَِء ُعْلُبوَبُة اْلَقْوِم أَْي ِخَياُرُهْم
ُلوُب عأ َُ -vez [ma¡lûm] َمْعُلوٌم) [el-ma¡lûb] اَءأ
ninde) ◊âri& b. ªâlim’in kılıcı ismidir. Ve 

ُلوٌب  :İşlek yola denir; yukâlu [ma¡lûb] َمعأ
َطِريٌق َمْعُلوٌب أَْي الَِحٌب
 Bir (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-¡ilâb] اَءأِعالَُب
nev¡ dâg ve damgadır ki devenin boynu-
nun uzunluğuna basılır, ِعْلَباُء [¡ilbâ™] dedik-
leri sinir üzere olur.

َبُة َعلَّ ُُ  [mu¡a@@amet] ُمَعظََّمٌة) [el-mu¡allebet] اَءأ
vezninde) ve

ِلَبُة عأ ُُ  [mu√sinet] ُمْحِسَنٌة) [el-mu¡libet] اَءأ
vezninde) Şol nâkaya denir ki gerdanına 
 dedikleri zikr olunan damga [ilâb¡] ِعالٌَب
basılmış ola; yukâlu: َبٌة َوُمْعِلَبٌة ِإَذا َكاَنْت  َناَقٌة ُمَعلَّ
ُوِسَمْت ِباْلِعالَِب
ِبَيُة  (vezninde [hibriyet] ِهْبِرَيٌة) [İlbiyet¡] ِعلأ
De™& nâm mahalde bir küçük suyun adıdır.

َمِة َأ ُك اءأ ُج  اْلُغْرَفِة) [İlbu’l-Kurmet¡] ِعلأ  ِشْبُه 
[şibhu’l-πurfet] vezninde) Yemâme 
vilâyetinin Ba§ra tarafından nihâyet-i had 
ve sınırı olan yerin ismidir.

nin âhirinde olan hemze-i memdûdeden 
mübeddeledir. Tesniyesinde ِعْلَباَءاِن 
[¡ilbâ™âni] ve ِعْلَباَواِن [¡ilbâvâni] dahi denir. 
İntehâ. Ve 

َباُء .Bir recül adıdır [™İlbâ¡] ِعلأ

ُة ِبيَّ َعلأ ٌة) [el-¡albiyyet] اَءأ -vez [sel…iyyet] َسْلِقيَّ
ninde) Boyun sinirini delmek, ¡alâ-kavlin 
kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعْبَدُه  َعْلَبى 
َقَطَعَها ِعْلَباَءُه أَْو  َثَقَب  ِإَذا  -Ve pîrlikten boy َعْلِبيًَّة 
nunun sinirleri meydâna çıkıp âşikâr ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  َعْلَبى 
َظَهَرْت َعالَِبيُُّه ِكَبًرا
َبُة ُعلأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-¡ulbet] اَءأ
Uzun hurmâ ağacına denir. Ve süt sağa-
cak büyük çanağa denir ki deve derisin-
den yâhûd tahtadan olur; Türkîde külek 
ta¡bîr olunur; kutuya dahi ٌُعْلَبة [¡ulbet] ıtlâk 
olunur. Cem¡i ِعالٌَب [¡ilâb] gelir ¡ayn’ın 
kesriyle ve ُعَلٌب [¡uleb] gelir, ُصَرٌد [§urad] 
vezninde. Ve 

َبُة  .Esâmî-i ricâldendir: ¡Ulbe b [Ulbet¡] ُعلأ
Zeyd ve Mu√ammed b. ¡Ulbe ashâbdandır.

َبُة ِعلأ  İri ağaç (ayn’ın kesriyle¡) [el-¡ilbet] اَءأ
bedenlerinde olan şol ¡ukdeye denir ki 
omça ve kütük ta¡bîr olunur. Ondan ٌِمْقَطَرة 
[mi…†arat] ya¡nî tomruk ittihâz olunur ki 
mahbûs ayağına geçirilir.

َباُء ِلنأ -vez [™islin…â] ِإْسِلْنَقاُء) [™el-i¡linbâ] اَإِلعأ
ninde) Şerr ve kıtâle yapınıp hâzırlanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَكْلُب أَِو  يُك  الّدِ  ِإْعَلْنَبى 
َواْلِقَتاِل ّرِ  ِللشَّ َتَهيَّأَ  ِإَذا  -Ve bir kimse üze ِإْعِلْنَباًء 
re şişip kabarıp gerden-dırâzlık eylemek 
ma¡nâsınadır ki horozlanmak ta¡bîr olu-
nur, niteki bir kimse ile muhâsame ve 
münâza¡aya mübâşeret hengâmında der-
ler; yukâlu: ُجُل ِإَذا أَْشَرَف َوأَْشَخَص َنْفَسُه  ِإْعَلْنَبى الرَّ
يُك  Vâki¡an َكَما يُْفَعُل ِعْنَد اْلُخُصوَمِة َوِمْنُه ِإْعَلْنَبى الّدِ
horoz cenge mübâderet eyledikte tüylerini 
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 [amr»] َخْمٌر ,Şarâba ıtlâk olunur [ineb¡] ِعَنٌج
ma¡nâsına, mâ-ye™ûlu-ileyhi i¡tibârıyla; 
yukâlu: َسَقاُه ِعَنًبا أَْي َخْمًرا Ve 

 Selefte bir sütlü genç nâkanın [İneb¡] ِعَنٌج
ismidir ki ondan nâşî ¢ureyş ile Benî 
¡Âmir miyânında bir vak¡a olmuştur.

ِعَنِج اءأ ُم   Beyne’l-¡Arab [Yevmu’l-¡ineb] َيوأ
meşhûrdur.

ُن ِعَنجب  Files†în kazâsında [i§nu ¡İneb◊] ِطصأ
bir kal¡adır.

ِعَنَباُء  ayn’ın kesri ve nûn’un¡) [™el-¡inebâ] اَءأ
fethiyle) Bu dahi yaş üzüme denir; ِعَنٌب 
[¡ineb] kelimesinde lügattir.

ِنيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta¡nîb] اَءتَّعأ
Asma ve tevek üzüm vermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعنََّب اْلَكْرُم َتْعِنيًبا ِإَذا َصاَر َذا ِعَنٍب
ِعَنَبُة  in[ineb¡] ِعَنٌب (hâ’yla) [el-¡inebet] اَءأ
müfredidir ki zikr olundu. Ve bir nev¡ 
sivilce ismidir ki beden-i insânda çıkar, 
gözde ve etrâfında çıkar, üzüm dânesi 
şeklinde olur. Ve 

.A¡lâm-ı eşhâstandır [İnebet¡] ِعَنَبُة

َُ َب َكأ األأ  Irâ…’ta¡ [İnebetu’l-Ekberu¡] ِعَنَبُة 
eşrâftan bir kabîle ceddidir.

ِعَنَبَة أَِبي   َُ  Medîne’de [Bi™ru Ebî ¡İnebet] ِبئأ
bir kuyu ismidir.

ُعنَّاُب اٌن) [el-¡unnâb] اَءأ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Bu ismle ma¡rûf meyvedir. Ve أََراٌك 
[erâk] ya¡nî misvâk ağacının yemişine 
denir ki َبْطٌم [ba†m] kadar ve kemâliyle ol-
dukta siyâh ve bir mikdâr halâvetli olur, 
edviyedendir.

ُعَناُب  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-¡unâb] اَءأ
Burnu büyük olan kimseye denir; yukâlu: 
اْلَْنِف َكِبيُر  أَْي  ُعَناٌب   Ve Mekke yolunda َرُجٌل 
bir dağın ve bir derenin ismidir. Ve 

]ع ل هـ ب[
َبُج َعلأ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-¡alheb] اَءأ
Boynuzları uzun tekeye ve yaban öküzü-
ne denir. Ve uzun kişiye denir. Mü™ennesi 
.tir hâ’yla[alhebet¡] َعْلَهَبٌة

]ع ن ب[
ِعَنُج  ayn’ın kesri ve nûn’un¡) [el-¡ineb] اَءأ
fethiyle) Yaş üzüme denir, Fârisîde engûr 
derler; müfredi ِعَنَبٌة [¡inebet]tir hâ’yla. 

Cevherî, ~i√â√’ta demiştir ki “Müfredâtta 
binâ-yı mezbûr nâdirdir, zîrâ binâ-yı 
merkûm gâliben cem¡ sîgasıdır, ِقْرٌد […ird] 
ve ٌِقَرَدة […iredet] ve ِفيٌل [fîl] ve ِفَيَلٌة [fiyelet] 
gibi, lâkin nedret ve kıllet vechiyle müf-
red için dahi gelir, ِعَنَبٌة [¡inebet] ve ِتَوَلٌة 
[tivelet] ve ٌِحَبَرة [√iberet] ve ِطَيَبٌة [†iyebet] 
ve ٌِخَيَرة [«iyeret] gibi. Bunlardan mâ-¡adâ 
bu sîga üzere geldiği ma¡lûmum değil-
dir.” Vech-i mezkûr üzere Cevherî’nin 
zikr olunan sîgalardan mâ-¡adâyı nefy 
eylemesi kusûrundan ve lügat-ı ¡Araba 
kıllet-i ıttılâ¡ından nâşîdir, yoksa binâ-i 
mezbûrdan işbu âtiyetü’z-zikr kelimât 
dahi vârid olmuştur ki bunlardır: َمَخُة  اَلّزِ
[ez-zime«at] zây u «â-yı mu¡cemeteyn ile 
ve اَْلِمَنَنُة [el-minenet] nûneyn’le ve َوَمُة  اَلثِّ
[e&-&ivemet] &â-yı müsellese ile ve اَْلِحَدأَُة 
[el-√ide™et] √â-yı mühmele ile ve َمَخُة  اَلظِّ
[e@-@ime«at] @â-yı mu¡ceme ile ve َبَحُة  اَلّذِ
[e≠-≠ibe√at] ≠âl-ı mu¡ceme ve √â-yı müh-
mele ile ve َُيَرة  â-yı mühmele† [e†-†iyeret] اَلطِّ
ile ve اَْلِهَنَنُة [el-hinenet] nûneyn’le ve gayru 
zâlike. 

Şârih der ki Cevherî’nin selb-i ¡ilmi ken-
di şartına muvâfık olarak elfâz-ı sahîhaya 
müte¡alliktir, yoksa mü™ellifin zikr eyledi-
ği kelimelerin ekserini mâddelerinde ken-
disi dahi îrâd eylemiştir. İntehâ. Ve
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kimsenin pederi ismidir. Cevherî’nin 
¡Annâb b. Ebî ◊âri&e ta¡bîri galattır, zîrâ 
o tâ-yı fevkiyye ile ¡Attâb’dır. Şârih der ki 
Cevherî onda erbâb-ı lügatten çok zevâta 
muvâfakat eylemiştir.

]ع ن د ب[
ُب َِ َعنأ ُُ -ism-i fâ¡il bünye) [el-mu¡andib] اَءأ
siyle) Be-gâyet dargın ve hışm-nâk adama 
denir; yukâlu: َرُجٌل ُمَعْنِدٌب أَْي َغْضَباُن

]ع ن د ل ب[
ِءيُج ََ َعنأ  [zencebîl] َزْنَجِبيٌل) [el-¡andelîb] اَءأ
vezninde) Bülbül kuşuna denir ki hezâr 
dahi derler, gûnâgûn nagamât ve elhân 
sâhibidir. Cem¡i َعَناِدُل [¡anâdil] ge-
lir, rubâ¡îye redd olunduktan sonra 
cem¡ binâ kılınmıştır. Ve “hezâr” lafzı 
Fârisîdir, hezâr-destân olduğundan ıtlâk 
olunmuştur.

]ع ن ز ب[
ُب ُْ ُعنأ  ُقْنُفٌذ zâ-yı mu¡ceme ile) [el-¡unzub] اَءأ
[…unfu≠] vezninde) اٌق -dedik [summâk] ُسمَّ
leri ekşi dâneye denir. Ve bu zikr olunan, 
 musahhafı [utrub¡] ُعْتُرٌب ve [abreb¡] َعْبَرٌب
değildir, lügat-ı mahsûsadır.

]ع ن ك ب[
َكُبوُت َعنأ  [anzerût¡] َعْنَزُروٌت) [el-¡ankebût] اَءأ
vezninde) Örümceğe denir ki ma¡rûf bö-
cektir, gâliben mü™ennes isti¡mâl olunur. 

Şârih der ki mü™ellife göre vezni 
fa¡lelûttur, fen¡alût değildir. Ve garîbedir 
ki örümceğin sekiz ayağı ve altı gözü olur. 
Eflâ†ûn’dan menkûldür ki sinek kısmı pek 
harîs olur ve örümcek pek kâni¡ olur, bi-
hikmetihi ta¡âlâ pek harîs olan mahlûk, pek 
kâni¡e, bilâ-külfetin rızk mesûk olmuştur.

َباُة َعَكنأ -ayn’ın ve kâf’ın fet¡) [el-¡akenbât] اَءأ

-ya¡nî ba¡zı hatun [afel¡] َعَفٌل [unâb¡] ُعَناٌب
ların fercinde debelik gibi hâdis olan şişe 
denir; ¡alâ-kavlin َبْظٌر [ba@r] ya¡nî fercin 
vasatında olan lahm-ı zâ™ide denir ki dılak 
ta¡bîr olunur. Ve

 Mâlik b. Nuveyre’nin feresi [Unâb¡] ُعَناُب
adıdır. Ve 

 Küçük kara dağa denir. Ve [unâb¡] ُعَناٌب
uzun değirmi dağa denmekle azdâddan 
olur.

َنُج َعأ  (vezninde [a…reb] أَْقَرُب) [el-a¡neb] اَألأ
Burnu büyük kimseye denir.

َبٌج  (vezninde [cundeb] ُجْنَدُب) [Unbeb¡] ُعنأ
Yemen’de bir mevzi¡ yâhûd bir dere adı-
dır. Ve 

ِل يأ َبُج اءسَّ -İzâfetle sel su [unbebu’s-seyl¡] ُعنأ
yunun önüne ve mukaddemine denir.

َعَنَباُن  Cüst ve neşît (fetehâtla) [el-¡anebân] اَءأ
ve çâlâk âhûya denir. Ve deprenişi sakîl 
olan âhûya denmekle zıdd olur. Ve ¡alâ-
kavlin yaşlı koca âhûya denir. 

Şârih der ki َعَنَباٌن [¡anebân] kelimesi sıfattır 
ve mukarrerdir ki vezn-i mezbûr üzere sıfât 
binâ olmaz, ancak vezn-i merkûm masda-
ra mahsûstur. Pes lafz-ı mezbûr şevâzdan 
olur. Mütercim der ki mübâlagaten vasf-
bi’l-masdar olmak muhtemeldir. İntehâ.

ُعَناَبُة -vez [umâmet&] ثَُماَمٌة) [el-¡Unâbet] اَءأ
ninde) Mekke ile Medîne beyninde bir 
mevzi¡dir. Ve bir su adıdır.

َعنَُّج ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu¡anneb] اَءأ
vezninde) Kalın ve galîz olan şey™e denir; 
yukâlu: َغِليٌظ أَْي  ُمَعنٌَّب   Ve uzun kişiye َشْيٌء 
denir.

َعنَّاُب اٌد) [el-¡annâb] اَءأ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Üzüm satan kimseye denir. Ve 

 urey& en-Nebhânî nâm◊ [Annâb¡] َعنَّاٌب
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]ع ي ب[
ُج َعيأ ve (vezninde [πayb] َغْيٌب) [el-¡ayb] اَءأ

َعاُب  [va§met] َوْصَمٌة Nakîsa ve [el-¡âb] اَءأ
ma¡nâsınadır ki ma¡lûmdur.

َعاُب َُ ve [el-ma¡âb] اَءأ

َعاَبُة َُ ve [el-ma¡âbet] اَءأ

ِعيُج َُ  َعْيٌب (mîm’lerin fethiyle) [el-ma¡îb] اَءأ
[¡ayb] ma¡nâsınadır. Mü™ellifin tertîbi üze-
re zikr olunan elfâz-ı hamse ismlerdir; 
yukâlu: أَْي َوَمِعيٌب  َوَمَعاَبٌة  َوَمَعاٌب  َوَعاٌب  َعْيٌب   ِبِه 
 Ve َوْصَمٌة

ٌج  Kelimesi masdar olur ve fi¡le [ayb¡] َعيأ
müte¡addî olur, bir nesneyi ¡ayblamak ve 
¡ayblı kılmak ma¡nâsına; yukâlu: أَْي  َعاَبُه 
َعْيٍب َذا   Ve lâzım olur, ¡ayblı olmak َجَعَلُه 
ma¡nâsına; yukâlu: َعاَب اْلَمَتاُع ِإَذا َصاَر َذا َعْيٍب
ِعيُج َُ -İsm (mîm’in fethiyle) [el-ma¡îb] اَءأ
dir, niteki zikr olundu. Ve ism-i mef¡ûl 
olur, َمِكيٌل [mekîl] gibi ¡ayblı demek olur.

ُيوُب عأ َُ  Bu dahi (aslı üzere) [el-ma¡yûb] اَءأ
¡ayblı demektir. 

Mü™ellifَتْعِييٌب [ta¡yîb] mâddesinden sükût 
eylemiştir ki tef¡îldendir; bir nesneyi ¡ayba 
nisbet eylemek ma¡nâsınadır ki ¡ayblamak 
ta¡bîr olunur.

ُعَيَبُة  ُهَمَزةٌ ayn’ın zammıyla¡) [el-¡uyebet] اَءأ
[humezet] vezninde) ve

َعيَّاُب اٌد) [el-¡ayyâb] اَءأ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
ve

َعيَّاَبُة -vez [allâmet¡] َعالََّمٌة) [el-¡ayyâbet] اَءأ
ninde) Dâ™imâ nâsı ¡ayblayıp ya¡nî her-
kese bir ¡ayb ¡azv u isnâd eden kimseye 
denir; yukâlu: َكِثيُر أَْي  َوَعيَّاَبٌة  َوَعيَّاٌب  ُعَيَبٌة   َرُجٌل 
اْلَعْيِب ِللنَّاِس
َبُة َعيأ ) [el-¡aybet] اَءأ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ
Şol küçük zenbîle denir ki meşinden ve 

hiyle) ve

َكَباُة َعنأ  ayn’ın fethi ve¡) [el-¡ankebât] اَءأ
nûn’un sükûnuyla) ve

َكُبوُه َعنأ  ve (hâ’yla) [el-¡ankebûh] اَءأ

َكَباُء َعنأ  ayn’ın fethi ve¡) [™el-¡ankebâ] اَءأ
nûn’un sükûnu ve elifin meddiyle) َعْنَكُبوٌت 
[¡ankebût]un mü™ennesidir ve müzek-
kerinde َعْنَكٌب [¡ankeb] ve mü™ennesinde 
 َعْنَكُبوَتاٌت dahi denir. Cem¡i [ankebet¡] َعْنَكَبٌة
[¡ankebûtât] ve َعَناِكُب [¡anâkib] gelir.

ِعَكاُب  ve (ayn’ın kesriyle¡) [el-¡ikâb] اَءأ

ُعُكُج ve (zammeteynle) [el-¡ukub] اَءأ

َكُج َعأ  (vezninde [eklub] أَْكُلٌب) [el-a¡kub] اَألأ
Ondan ism-i cem¡lerdir.

]ع هـ ب[
َبُج َعيأ  (vezninde [ayder√] َحْيَدٌر) [el-¡ayheb] اَءأ
Kâtilden intikâm talebine kudreti olmayan 
¡âciz ve za¡îf kimseye denir; yukâlu: َرُجٌل 
-Ve sakîl ve nâ َعْيَهٌب أَْي َضِعيٌف َعْن َطَلِب ِوْتِرِه
sâz ve nâ-tırâş kimseye denir; yukâlu: ُهَو 
 Ve yünü çok olan kilime َعْيَهٌب أَْي َثِقيٌل َوِخٌم
denir.

ِعِببَّى ى) [el-¡ihibbâ] اَءأ -veznin [cirişşâ] ِجِرشَّ
de ve elifin meddiyle câ™izdir) Yiğitlik ve 
civânlık hâletinin evvel hengâmına denir; 
yukâlu: ِلِه أَوَّ أَْي  اِئِه  َوِعِهبَّ َشَباِبِه  ِعِهبَّى  ِفي   Ve َفَعَلُه 
mülk ve saltanat zamânına denir; yukâlu: 
ِإْمَتدَّ ِعِهبَّى ُمْلِكِه أَْي َزَمنُُه
َهَبُة َعوأ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-¡avhebet] اَءأ
vezninde) Tadlîl eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلُه َعْوَهَبُه َعْوَهَبًة ِإَذا َضلَّ
ِعيَباُب  Nâsı (ayn’ın kesriyle¡) [el-¡îhâb] اَءأ
dâ™imâ tadlîl eden kimseye denir.

ُج َعبأ -Bil (vezninde [ayb¡] َعْيٌب) [el-¡ahb] اَءأ
memek, cehâlet ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا َجِهَلُه ْيَء َعْهًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ َعِهَب الشَّ
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FASLU’L-∏AYNİ’L-MU¡CEME 
) )َفْصُل اْلَغْيِن اْلُمْعَجَمِةِ

]غ ب ب[
جُّ َِ  πayn’ın kesri ve bâ’nın) [el-πibb] اَءأ

teşdîdiyle) Bir nesnenin ¡âkıbet ve 
encâmına denir; yukâlu: َعاِقَبُتُه أَْي  ْالَْمِر   ِغبُّ 
Ve 

جد َِ  [πibb] Masdar olur, deve gün aşırı 
suya gelmek ma¡nâsına; yukâlu: ْاِلِبُل  َغبَِّت 
َيْوًما َوَظِمَئْت  َيْوًما  َوَرَدْت  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  ا   Ve ِغبًّ
haftada bir kerre ahbâb ziyâretine gelmek 
ma¡nâsınadır. 

Şârih der ki bu ma¡nâ hakâyık-ı 
şer¡iyyedendir, lâkin gün aşırı ziyâret 
ma¡nâsına müsta¡meldir; ve bihi fussire’l-
hadîsu: ”ُحبًّا َتْزَدْد  ا  ِغبًّ  Mü™ellif burada “ُزْر 
zeyg eylemiştir. lâkin Nihâye’de kavl-i 
mü™ellif kavl-i ◊asan Ba§rî olduğu mü-
sebbettir; yukâlu: َبْعَد َزاِئًرا  َجاَء  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َغبَّ 
أُْسُبوٍع ُكلَّ  ِفي  اْلَحَسُن  َوَقاَل   Gerçi ma¡nâ-yı أَيَّاٍم 
mezbûrdan me™hûzdur, lâkin tevsi¡a olun-
muştur. İntehâ. Ve 

جد َِ  [πibb] Gün aşırı sıtma tutmak 
ma¡nâsınadır; hummâ-yı ٌِّغب [πibb] bun-
dandır; yukâlu: أََخَذْتُه ِإَذا  ا  ِغبًّ ى  اْلُحمَّ َعَلْيِه   َغبَّْت 
َيْوًما َوَتَرَكْتُه َيْوًما
ُة ََبَّ َُ  mîm’in ve πayn’ın) [el-meπabbet] اَءأ
fethiyle) Bu dahi bir nesnenin ¡âkıbet ve 
encâmına denir; yukâlu: ًة َلَمَغبَّ ْالَْمِر  ِلَهَذا   ِإنَّ 
َبًة أَْي َعاِقَبًة َطّيِ

ََجُّ  ve (πayn’ın fethiyle) [el-πabb] اَءأ

َُُبوُب -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-πubûb] اَءأ
de) Bu dahi davar suyu gün aşırı içmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوُغُبوًبا ا  َغبًّ اْلَماِشَيُة   َغبَِّت 
 Ve ahbâb ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َشِرَبْت َيْوًما َوَتَرَكْت َيْوًما
ziyâretine gün aşırı gelmek ma¡nâsınadır; 

gönden ederler. Ve câme-dâna denir ki 
içine esvâb vaz¡ ederler, Türkîde heybe 
ta¡bîr olunur; zâhiren ondan muharref-
tir. Ve ُجِل الرَّ  kişinin [aybetu’r-recul¡] َعْيَبُة 
mahall-i esrârı olan hem-râza ıtlâk olunur 
ve minhu’l-hadîsu: ”َوَعْيَبتِي َكِرِشي   “اَلَْنَصاُر 
Ya¡nî “Ensâr benim hâssa-i cemâ¡atim ve 
mahall-i esrârımdır.” َعْيَبٌة [¡aybet]in cem¡i 
 vezninde ve [ineb¡] ِعَنٌب ,gelir [iyeb¡] ِعَيٌب
 vezninde ve [iyâb&] ِثَياٌب ,gelir [iyâb¡] ِعَياٌب
 gelir ¡ayn’ın kesri ve yâ’nın [iyebât¡] ِعَيَباٌت
fethiyle. Ve 

-Sudûr ve kulûba ıtlâk olu [iyâb¡] ِعَياٌب
nur. Pes müfredi olan َعْيَبٌة [¡aybet] sadr ve 
derûna ıtlâk olunur, zamâ™ir-i hafiyye ve 
esrâr-ı habiyyeyi muhtevî olduğu için ve 
bu kinâyâttandır. Ve 

-Müfred olarak hallâc tokma [iyâb¡] ِعَياٌب
ğına denir, ِمْنَدٌف [mindef] ma¡nâsına.

َعاِئُج  dan ism-i[ayb¡] َعْيٌب) [el-¡â™ib] اَءأ
fâ¡ildir) Pek koyu ve galîz olan süte denir; 
ve yukâlu: َقاُء َعْيًبا ِإَذا َخثَُر َما ِفيِه ِمَن اللََّبِن َعاَب الّسِ
َيُج -veznin [cundeb] ُجْنَدُب) [U¡yeb] أُعأ
de) Yemen’de bir mevzi¡ adıdır, vez-
ni fu¡yeldir yâhûd uf¡aldir. Şârih der ki 
mü™ellif ”ع،ل،ب“ mâddesinde ُعْلَيٌب [¡ul-
yeb] kelimesinden gayrı vezn-i mezbûrda 
bir kelime yoktur diye nefy eylemişti, pes 
işbu أُْعَيُب [u¡yeb] kelimesi dahi fu¡yel olsa 
tenâkuz olup ve hemze bâbında zikr eyle-
mek lâzım idi.
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dukça tutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َغبََّب 
-Ve kurt koyunun bo ِفي اْلَحاَجِة ِإَذا َلْم يَُباِلْغ ِفيَها
ğazından kavrayıp kapmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِة الشَّ ِبَحْلِق  أََخَذ  ِإَذا  ْئُب  الّذِ  ¡Ve def َغبََّب 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعِن  َغبََّب 
اْلَقْوِم ِإَذا َدَفَع َعْنُهْم

جُّ َِ
ُُ ) [el-muπibb] اَءأ -veznin [mukibb] ُمِكبٌّ

de) Arslana denir.

ََُج ََبأ -vez [kebkeb] َكْبَكٌب) [el-πabπab] اَءأ
ninde) Câhiliyyet’te bir sanem adıdır. Ve 
alt çenenin altında olan sarkık ete denir ki 
semiz kimselerde sakak ta¡bîr olunur. Ve 
Minâ’da bir küçük dağın adıdır.

َََبُج  َغْبَغٌب (fethateynle) [el-πabeb] اَءأ
[πabπab] ile ma¡nâ-yı sânîde mürâdiftir.

َبابب ََ  [se√âb] َسَحاٌب) [Ebû ∏abâb] أَبُو 
vezninde) Cirân el-¡Avd nâm şâ¡irin 
künyesidir.

َباٌب َُ  [∏ubâb] (ُغَراٌب [πurâb] vezninde) 
¿a¡lebe b. el-◊âri& lakabıdır.

ٌج َبيأ َُ  [∏ubeyb] (ُزَبْيٌر [zubeyr] veznin-
de) Medîne’de bir mevzi¡ adıdır. Ve 
Yemâme’de bir nâhiye ismidir. 

ُة َُبَّ ٌة) [el-πubbet] اَءأ  (vezninde [ubbet…] ُقبَّ
Kifâyet eyleyecek dirliğe denir, bulga-i 
¡ayş ma¡nâsına. Ve elif ve lâm’sız ُة  ُغبَّ
[πubbet] Benû Yeşkur kabîlesine mahsûs 
bir tavşancıl kuşunun yavrusu ismidir.

ِبيَبُة ََ -veznin [abîbet√] َحِبيَبٌة) [el-πabîbet] اَءأ
de) Şol süte denir ki sabâhtan sağlayıp 
ba¡dehu akşam dahi üzerine süt sağılıp ya-
yıkta yayılmış ola.

َبُة بَّ ََ ُُ  ُمَعظََّمٌة) [el-muπabbebet] اَءأ
[mu¡a@@amet] vezninde) Şol koyuna denir 
ki bir gün sağılıp bir gün terk oluna.

َباُب َأ -vez [el-a√bâb] أَْحَباٌب) [el-aπbâb] اَألَ
ninde) Ba¡îd olan sulara denir; yukâlu: ِمَياٌه 

yukâlu: َوَتَرَك َيْوًما  َجاَءُهْم  ِإَذا  اْلَقْوِم  َعِن  اِئُر  الزَّ  َغبَّ 
 Ve et çok durmakla bozulup kokmak َيْوًما
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْنَتَن ِإَذا  اللَّْحُم   Ve َغبَّ 
bir yerde gecelemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َباَت ِإَذا  ِعْنَدَنا  ُفالٌَن   :Ve minhu’l-meselu َغبَّ 
ِبالنَّْصِب  ” َيِغبَّ ْعَر  الّشِ -Ya¡nî “Nazm ey “ُرَوْيَد 
lediğin eş¡ârda temehhül ve te™ennî ile 
birden ¡acele edip âşikâre eyleme, tâ ki 
üzerinden zamân mürûr edip sen dahi ge-
reği gibi tehzîb ve tenkîh eyleyesin.” Bir 
mâddede isti¡mâl-i te™ennî ve terk-i ¡acele 
eylemek ma¡rizinde darb olunur.

َباُب َأ ِ -Sıt (hemzenin kesriyle) [el-iπbâb] اَإلأ
ma gün aşırı tutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ى َوأََغبَّْت َعَلْيِه ِإَذا أََخَذْتُه َيْوًما َوَتَرَكْتُه َيْوًما ْتُه اْلُحمَّ  Ve أََغبَّ
ziyârete gün aşırı gelmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِئُر اْلَقْوَم ِإَذا َجاَءُهْم َيْوًما َوَتَرَك َيْوًما  أََغبَّ الزَّ
Bu ma¡nâdandır ki “Filân adamın bize 
¡atiyye ve ihsânı bir gün gelip bir gün gel-
mez değildir, belki her gün gelir” diyecek 
yerde َنا َعَطاُؤُه  derler. Ve ُفالٌَن الَ يُِغبُّ

َباٌب َأ ٌِ  [iπbâb] Et durmakla bozulup kok-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اللَّْحُم   أََغبَّ 
 ;Ve bir yerde gecelemek ma¡nâsınadır أَْنَتَن
yukâlu: أََغبَّ ِعْنَدَنا ُفالٌَن ِإَذا أََباَت
ََابَُّة ve (teşdîd-i bâ’yla) [el-πâbbet] اَءأ

اُب ََوَّ  ayn’ın fethiyle ki∏ [el-πavvâb] اَءأ
cem¡idir, gün aşırı su içen davarlara denir; 
yukâlu: اٌب ِإَذا َشِرَبْت َيْوًما َوَتَرَكْت َيْوًما ِإِبٌل َغابٌَّة َوَغوَّ

َُجُّ -Deni (πayn’ın zammıyla) [el-πubb] اَءأ
zin şol taşkın dalgasına ve talazına denir 
ki karadan vâfirce ırak yere dek medd ey-
leye. Ve dere içi gibi derin ve çukur yere 
denir. Cem¡i أَْغَباٌب [aπbâb] gelir ve ُغُبوٌب 
[πubûb] gelir zammıla.

ِبيُج َأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-taπbîb] اَءتَّ
Mübâlagayı terk eylemek ya¡nî bir husûsta 
mübâlaga ve ifrât eylemeyip hemân ol-
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ma¡nâ-yı âtîden me™hûzdur ki ¡âdetâ hid-
detli olur; yukâlu: ُه َوَحدُّ لُُه  أَوَّ أَْي  َباِب  الشَّ  َغْرُب 
Ve bir nesnenin keskin yâ sivri tarafına de-
nir, kılıcın ağızı ve temrenin yalmanı gibi; 
masdar bi-ma¡nâ fâ¡ildir, َضِريَبٌة [∂arîbet]te 
 .olduğu için ıtlâk olunmuştur [πârib] َغاِرٌب
Ve keskinlik, hiddet ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِتَك  ِفي ِلَساِنِه :ve yukâlu ُكفَّ ِمْن َغْرِبَك أَْي ِمْن ِحدَّ
ةٌ  Ve َغْرٌب أَْي ِحدَّ

ٌب َأ ََ  [πarb] Tarab ve neşât ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبِه َغْرٌب أَْي َنَشاٌط Ve pek ırak yere dûr 
u dırâz gitmek yâ bir husûsta pek uzamak 
ma¡nâsınadır, temâdî gibi; yukâlu: َغَرَب 
 ,Ve su tulumuna denir ِفي َسَفِرِه َغْرًبا ِإَذا َتَماَدى
-ma¡nâsına. Ve büyük kova [râviyet] َراِوَيٌة
ya denir. Ve gözde olan şol damara denir 
ki ba¡zı ¡illet ve ¡ârıza sebebiyle dâ™imâ 
sulanıp yaş akar olur, nasır gibi; o göze 
şırılganlı ta¡bîr olunur. Ve 

ٌب َأ ََ  [πarb] Göz yaşına denir. Ve göz 
yaşı akacak yere denir, mecrâ-yı dem¡ 
ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin yaşın gözden kay-
nayıp dökülmesine denir. Ve kaynayıp 
taşan şarâba ve göz yaşına denir. Ve bir 
nev¡ sivilce ismidir ki insânın gözünde 
hâdis olur. Ve bir verem ismidir ki gözün 
pınarında zuhur eder. 

Ma¡lûm ola ki kütüb-i tıbbiyyede َغْرٌب 
[πarb] lafzı yalnız bir ¡illet ile mübeyyen-
dir ki ekseriyyâ gözün pınarında tahaddüs 
eder bir çıbandır, onda mâdde müctemi¡ 
oldukta yâ hâricden deşilip akar yâhûd 
dâhilden deşilip burundan akar ve akıp bir 
şey kalmadıkta yine avdet eder. Ve gâhca 
bu ¡illet büyüyüp ve uzanır, hattâ perde-i 
çeşmi hark eder. Bu ¡illetin gözde hâli 
mak¡adda nasırın hâli gibidir. ¡Arablar 
buna َفْرٌغ[ferπ] ve َمـْلُن [mel™ân] ıtlâk eder-

أَْغَباٌب أَْي َبِعيَدةٌ
ُة بَّ

َِ  tâ’nın fethi ve πayn’ın) [et-teπibbet] اَءتَّ
kesriyle) Yalan şehâdetine denir, şehâdet-i 
zûr ma¡nâsına. Kâle’ş-şârih ve fi’n-
Nihâye: ”ْهِرّيِ “الَ يُْقَبُل َشَهاَدَة ِذي َتِغبٍَّة  ِفي َحِديِث الزُّ
ْئُب ِفي اْلَغَنِم أَْو ِمْن َغبََّب ُمَباَلَغًة  َوِهَي َتْفِعَلٌة ِمْن َغبََّب الّذِ
ْيُء ِإَذا َفَسَد ٌة Pes ِفي َغبَّ الشَّ  tef¡îl [taπibbet] َتِغبَّ
bâbından masdar olur, yalan yere şehâdet 
eylemek ma¡nâsına, ba¡dehu ism olarak 
dahi isti¡mâl olundu.

]غ د ب[
َبُة َأ َُ -veznin [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-πudbet] اَءأ
de) Şol katı etçeğize denir ki insânın 
lehâziminde ya¡nî kulak altında çenenin 
nihâyet bulduğu yerde olan sivri kemikte 
olur.

بُّ َُ َُ ) [el-πudubb] اَءأ  (vezninde [utull¡] ُعُتلٌّ
Şol tenû-mend kimseye denir ki yumru ve 
kalın gövdeli ve balık etleri çok ola.

َباُء َأ ََ  [∏adbâ™] (َصْحَراُء [§a√râ™] vezninde) 
Bir mevzi¡ adıdır.

َبُة ََ نأ ََ  (πayn’ın fethiyle) [el-πandebet] اَءأ
.mâddesinde mersûmdur “غ،ن،د،ب”

]غ ر ب[
ُب َأ ََ  (vezninde [arb√] َحْرٌب) [el-πarb] اَءأ
-ma¡nâsınadır ki güneş bat [maπrib] َمْغِرٌب
tığı cihettir; َشْرٌق [şar…] mukâbilidir. Asl 
-şemsin ismi olmakla zikrü’l […şar] َشْرٌق
hâl ve irâdetü’l-mahal ¡alakâsıyla ism-i 
mekân tesmiye olunmuştur, mukâbili 
dahi ona mebnîdir. Fi’l-asl masdarlardır; 
yukâlu: ُهَو ِمْن أَْهِل اْلَغْرِب أَِي اْلَمْغِرِب ve yukâlu: 
ٌة  Ve ِهَي َغْرِبيٌَّة أَْي َمْغِرِبيَّ

ٌب َأ ََ  [πarb] Gitmek, zehâb ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َغَرَب اْلَقْوُم َغْرًبا ِإَذا َذَهُبوا Ve alarga ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َعنَّا  ُفالٌَن   َغَرَب 
ى  ;Ve her şey™in evveline ıtlâk olunur َتَنحَّ
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gökten yağan doluya ve kara denir. Ve 
muhaddisînden A√med b. Mu√ammed 
el-I§fahânî lakabıdır. Ve bir dağın ismi-
dir. Ve Dimaş…’ta bir mevzi¡ ve Medîne 
türâbında bir yüksek dağın adıdır. Ve 
başın ense kemiğinin her tarafına ُغَراٌب 
[πurâb] denir. Ve 

َِ ي َِ َب اءأ اُب  ََ َُ  [πurâbu’l-berîr] Misvâk ağacı 
yemişinin salkımına denir. Ve 

اأإِلِبِل اُب  ََ َُ  [πurâbu’l-ibil] Ki tesniye bün-
yesiyle ُغَراَباِن [πurâbâni] denir, devenin 
iki uca kemiklerinin aşağı uçlarıdır ki 
uyluğun yukarı cânibine doğru gelmişler-
dir, keskin olduğu için ıtlâk olunmuştur. 
Yâhûd َفَراَشٌة [ferâşet] dedikleri yufka ke-
miğin aşağı tarafında olan iki yufkaca ke-
mikten ¡ibârettir ki iki uyluğun kavuştuğu 
yerde olur ki iki taraflı sivrice kemikler-
den ¡ibârettir.

اِب ََ َُ ُل اء  Bir nev¡ sargıdır [riclu’l-πurâb] ِرجأ
ki devenin memesini sararlar ki yavrusu 
emmeğe kâdir olamaz. Bu ma¡nâdandır 
ki ¡Arablar bir kimseye ma¡âş yâ sâ™ir bir 
mâdde zımnında pek şiddet ve müzâya…a 
ve mihnet ¡ârız olsa ُصرَّ َعَلْيِه ِرْجُل اْلُغَراِب der-
ler. Ve 

اِب ََ َُ اءأ ُل   Bir cins nebât [riclu’l-πurâb] ِرجأ
adıdır ki lisân-ı Berberîde آْطِريالَل [a†rîlâl] 
derler, sâkı ve kıt¡ası ve kökü dere otu-
na şebîh olur, Türkîde kuzgun ayağı ve 
hilâl otu ta¡bîr olunur, lâkin bunun çiçeği 
beyâz olup ve maydanoz tohumuna şebîh 
tohumları tutar. Baras ¡illetine mübtelâ 
olanlar bu tohumdan külle-yevmin bir dir-
hem sahk ve ¡asel ile halt eyledikten sonra 
tenâvül edip ve şemsin karşısında oturup 
baras olan mevzi¡leri âfitâba keşf edeler. 
Ve ba¡zen ona rub¡ dirhem âkırkarhâ dahi 

ler, dâ™imâ dolup boşaldığı için. İntehâ. Ve 

ٌب َأ ََ  [πarb] Ağızda tükürük çoğalmak 
ma¡nâsınadır. Ve tükürük rutûbet ve be-
leline denir. Ve ağızda tükürük eğlenecek 
yere denir. Ve ◊icâz’da bir iri ve diken-
li şecerin ismidir, ondan katrân ittihâz 
ederler. Ba¡zılar َظاِهِريَن اْلَغْرِب  أَْهُل  َيَزاُل   “الَ 
”  den murâd[πarb] َغْرٌب hadîsinde َعَلى اْلَحّقِ
şecer-i mezbûrdur ki ehl-i ◊icâz demektir 
dediler. 

Şârih der ki ba¡zılar ¡indinde murâd ehl-i 
Şâm’dır ki πarb-ı ◊icâz’da vâki¡dir. Ve 
¡inde’l-ba¡z ehl-i hiddet ü şevket demektir 
ki murâd erbâb-ı cihâd u gazâdır ve ¡alâ-
kavlin ehl-i delv demektir ki murâd ¡Arab 
tâ™ifesidir. İntehâ. Ve 

ٌب َأ ََ  [πarb] Müşterek olan kuyudan ve 
suvattan hisseye ¡â™id olan saky günü-
ne denir. Ve yüğrük ve soluklu seğirten 
ata denir. Ve gözün kuyruğuna denir. 
Ve gözün pınarına da denir. Ve ayrılık, 
 ma¡nâsınadır. Ve ıraklık, bu¡d [nevâ] َنَوى
ma¡nâsınadır. Ve şol oka denir ki atanı 
ma¡lûm olmaya. Bunda fethateynle de 
câ™izdir; yukâlu: أََصاَبُه َسْهُم َغْرٍب ِبْاِلَضاَفِة َوَسْهٌم 
َغْرٌب َعَلى النَّْعِت أَْي الَ يُْدَرى َراِميِه
اُب ََ َُ  Her (πayn’ın zammıyla) [el-πurâb] اَءأ
şey™in keskin yerine denir, kılıcın ağızı 
gibi. Mü™ellif bunu tekrâr eylemiştir. Ve 

اٌب ََ َُ  [πurâb] Karga kuşuna denir. Cem¡i 
 gelir [aπribet] أَْغِرَبٌة gelir ve [aπrub] أَْغُرٌب
hâ’yla ve ِغْرَباٌن [πirbân] gelir πayn’ın kes-
riyle ve ُغْرٌب [πurb] gelir πayn’ın zammıy-
la ve cem¡ü’l-cem¡i َغَراِبيُن [πarâbîn] gelir. 
Ve 

اٌب ََ َُ  [πurâb] ∏aniyy kabîlesine mahsûs 
bir feresin ismidir. Ve اْلَفْأِس  ُغَراُب 
[πurâbu’l-fe™s] baltanın ağızına denir. Ve 
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suya denir. Ve kokmuş suyun ve çamurun 
râyihasına denir. Ve ba¡zı atın gözün-
de olan gökçüllük hâletine denir. Ve şol 
oka denir ki kim attığı ma¡lûm olmaya; 
yukâlu: أََصاَبُه َسْهُم َغَرٍب ِبْاِلَضاَفِة َوَسْهٌم َغَرٌب َنْعًتا 
 Ve أَْي َسْهٌم الَ يُْدَرى َراِميِه

ٌب ََ ََ  [πarab] Kararmak, ِإْسِوَداٌد [isvidâd] 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َغَرًبا  ْيُء  الشَّ  َغِرَب 
اِبِع ِإَذا اْسَودَّ اْلَباِب الرَّ

اِبيُّ ََ َُ  πayn’ın zammı ve) [el-πurâbiyy] اَءأ
yâ’nın teşdîdiyle) Bir nev¡ hurmâ ismidir. 
Ve Yemen’de bir kal¡a adıdır. Ve Mı§ır 
yolunda bir mevzi¡ ismidir.

اُب ََّ ََ اٌد) [el-∏arrâb] اَءأ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Elkâbdandır. Mu√âmmed b. Mûsâ el-
∏arrâb, Ebû ¡Alî el-∏assânî şeyhidir.

ِب ََ َع اءأ َبُة  َِ َأ الطََّرِب) [aπribetu’l-¡Arab] أَ  أَْشِرَبُة 
[eşribetu’†-†arab] vezninde) ¡Arabın 
sûdânına denir ki zengî ve karalar ta¡bîr 
olunur, levnde ُغَراٌب [πurâb]a teşbîh olun-
muştur. Ve 

َبٌة َِ َأ -Câhiliyyet’te birkaç kim [Aπribet] أَ
seye ıtlâk olunur idi ki bunlardır: ¡Antere 
b. Şeddâd, »ufâf b. Nudbe, Ebû ¡Umeyr 
b. el-◊ubâb, Suleyk b. es-Suleke, Hişâm 
b. ¡U…be b. Ebî Mu¡ay† nâm kimselerdir. 
Lâkin işbu Hişâm muhadramîndendir 
ki İslâm zamânını idrâk eylemiştir. Ve 
 ehl-i İslâm’dan ¡Abdullâh ,[aπribet] أَْغِرَبٌة
b. »âzim ve ¡Umeyr b. Ebî ¡Umeyr ve 
Hemmâm b. Mu†arrif ve Munteşir b. 
Vehb ve Ma†ar b. Evfâ ve Te™ebbe†a 
Şerren lakabıyla mülakkab olan ¿âbit b. 
Câbir ve Şenferâ ve ◊âciz nâm kimseler-
dir. ◊âciz’in kat¡â âbâ™ ve kabâ™il ve emki-
neye nisbeti yoktur, sâ™irleri kimi âbâ™ ve 
kabâ™ile ve kimi emkineye mensûblardır.

اُب ََ َأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-iπrâb] اَإلأ

izâfe ederler ve o hâlde su içmeyip terle-
yeler, hemân o gün nihâyeti üçüncü güne 
dek baras olan mevzi¡ler kabarıp sarı sular 
def¡ eyledikten sonra bi’l-külliyye münde-
fi¡ olur.

َبُة َأ ََ  πayn’ın fethi ve râ’nın) [el-πarbet] اَءأ
sükûnuyla) Iraklık ve ayrılık, bu¡d ve nevâ 
ma¡nâsınadır.

ُب َأ َُ  ve [el-πurb] اَءأ

َبُة َأ َُ -πayn’ların zammıy) [el-πurbet] اَءأ
la) Vatandan dûr olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا ُجُل ُغْرًبا َوُغْرَبًة ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ  َغَرَب الرَّ
َنَزَح َعْن َوَطِنِه
اُب ََ ِت َأ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iπtirâb] اَإلأ
ninde) Vatandan çekilip dûr olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َنَزَح َعِن  ِإْغَتَرَب الرَّ
-Ve akribâdan gayrıyı tezevvüc eyle اْلَوَطِن
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  ِإْغَتَرَب 
َج ِفي َغْيِر اْلََقاِرِب َتَزوَّ
ُب َُّ ََ ٌل) [et-teπarrub] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir nesneden cüdâ olup ba¡îd olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبُعَد ِإَذا  َعْنُه  َب   Ve َتَغرَّ
vatandan çekilip dûr olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَوَطِن َعِن  َنَزَح  ِإَذا  ُجُل  الرَّ َب   Ve َتَغرَّ
magrib tarafından gelmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا أََتى ِمْن ِقَبِل اْلَمْغِرِب َب الرَّ َتَغرَّ
ُب ََ ََ  Bir şecer (fethateynle) [el-πareb] اَءأ
adıdır, Türkîde akça kavak dedikleridir ki 
Fârisîde sepîd-dâr derler. Ve şarâba denir, 
 ,ma¡nâsına. Ve gümüşe denir [amr»] َخْمٌر
ٌة -ma¡nâsına ve ¡alâ-kavlin gü [fi∂∂at] ِفضَّ
müşten masnû¡ câm ve piyâleye denir. Ve 
kâse ve kadehe denir. Ve 

ٌب ََ ََ  [πareb] Koyun kısmına mahsûs bir 
maraz adıdır ki yüzünün ve gözünün tüy-
leri ve kılları dökülür, deve kısmında َسَعٌف 
[se¡af] gibidir. Ve altına denir. Ve kova-
dan havuz ile kuyu aralığına tekâtur eden 
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 Ve siyâh çehreli oğlanlar doğurmak ِبيٍض
ma¡nâsına olmak azdâddan olur; yukâlu: 
َبِت اْلَمْرأَُة ِإَذا أََتْت ِبَبِنيَن ُسوٍد َغرَّ
Şârih der ki asl َتْغِريٌب [taπrîb] iki nev¡i 
birden tevlîd eylemek ma¡nâsınadır, yok-
sa her nev¡i ¡ale’l-infirâd tevlîd eylemek 
ma¡nâsına değildir. Bu cihetle ma¡nâ-yı 
vâhid olmakla zıddiyyete mahal kalmadı-
ğı derkârdır, lâkin ma¡nâ-yı evvelde binâsı 
izâle için oldukta makâle kalmaz. İntehâ. 
Ve 

يٌج َِ َأ -Gökten yağan karı ve kıra [taπrîb] َت
ğıyı biriktirip ekl eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِقيَع َفأََكَلُه ُجُل ِإَذا َجَمَع الثَّْلَج َوالصَّ َب الرَّ َغرَّ
َباِن َِ َأ َُ  mîm’in fethi ve) [el-maπribâni] اَءأ
râ’nın kesriyle ki tesniyedir) Güneş gurûb 
eylediği cihettir ki murâd magrib-i sayfî 
ve magrib-i şitevî olacaktır. 

ُب َِ َأ َُ -veznin […maşri] َمْشِرٌق) [el-maπrib] اَءأ
de) İsm-i mekândır, güneş gurûb eyleye-
cek cihettir ki batı ta¡bîr olunur. Ve ism-i 
zamân olur ki güneş gurûb edecek vakte 
denir.

َباُن َِ يأ ََ ُُ  mîm’in zammı) [el-muπayribân] اَءأ
ve râ’nın kesriyle) Bu dahi güneş gurûb 
edecek vakte denir. Cem¡inde ُمَغْيِرَباَناٌت 
[muπayribânât] denir; yukâlu: َمْغِرَب  َلِقيُتُه 
ْمِس َوُمَغْيَراَنَها َوُمَغْيِرَباَناِتَها أَْي ِعْنَد ُغُروِبَها الشَّ
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre َمْغِرٌب 
[maπrib] ve َمْشِرٌق [maşri…] müfred olarak 
zikr olunursa murâd şark ve garb cihet-
leridir. Ve eğer tesniye bünyesiyle îrâd 
olunursa murâd şitevî ve sayfî maşrik ve 
magribdir ki maşrik-i şitevî ve maşrik-i 
sayfî beynlerinde yüz seksen maşrik var-
dır. Magrib dahi bu minvâl üzeredir. Ve 
eğer cem¡ bünyesiyle zikr olunursa her 
günün maşrik ve magribi murâd olur. Ve 

Magrib semtine gelmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَغْرَب أََتُوا  ِإَذا  اْلَقْوُم   Ve bir أَْغَرَب 
garîb ve nâdir nesne peydâ eylemek 
ma¡nâsınadır, gerek kelâm ve gerek eşyâ-ı 
sâ™ire olsun; yukâlu: ُجُل ِإَذا أََتى ِبَشْيٍء  أَْغَرَب الرَّ
 :Ve doldurmak ma¡nâsınadır; yukâlu َغِريٍب
َمـَلَُه ِإَذا  اْلَحْوَض   Ve sâz u sâmân ve أَْغَرَب 
nizâm-ı hâl sâhibi olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْغَرَب ُفالٌَن ِإَذا َكثَُر َمالُُه وَحُسَن َحالُُه Ve at 
çok seğirtmek ya¡nî soluklu olmakla dûr 
u dırâz seğirtmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َجْريُُه َكثَُر  ِإَذا  اْلَفَرُس   Ve râkib altındaki أَْغَرَب 
atı çatlayıp helâk olunca kadar ılgar ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َفَرَسُه  أَْغَرَب 
َيُموَت أَْن  ِإَلى  أَْجَراُه   Ve pek çok gülmek ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َباَلَغ ِفي ُجُل   أَْغَرَب الرَّ
ِحِك  Ve diyâr-ı ba¡îdeye sefer eylemek الضَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْمَعَن ِإَذا  ُفالٌَن   أَْغَرَب 
اْلِبالَِد -Ve hemân koltuk ve kasık yerle ِفي 
ri ağarmak ma¡nâsınadır, zâhiren kılları 
ağarmaktan ¡ibârettir sâ™ir a¡zânın kılları 
siyâh olarak; yukâlu: ْت اْبَيضَّ ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أَْغَرَب 
 Ve hasta ve mecrûhun derd ve veca¡ı أَْرَفاُغُه
müştedd olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve أُْغِرَب اْلَمِريُض َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا اْشَتدَّ َوَجُعُه
bir kimseye kabîh ve nâ-sezâ iş işlenmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أُْغِرَب َعَلْيِه َعَلى اْلَمْجُهوِل 
 Ve atın alnında olan أَْيًضا ِإَذا ُصِنَع ِبِه َصِنيٌع َقِبيٌح
gurresi çehresine yayılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أُْغِرَب اْلَفَرُس َعَلى اْلَمْجُهوِل أَْيًضا ِإَذا َفَشْت 
تُُه ُغرَّ
يُج َِ َأ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-taπrîb] اَءتَّ
de) Diyâr-ı ba¡îdeye seyr ü sefer kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َتْغِريًبا  ُجُل  الرَّ َب   َغرَّ
َبِت اْلِكالَُب ِإَذا أَْمَعَنْت :ve yukâlu أَْمَعَن ِفي اْلِبالَِد  َغرَّ
ْيِد الصَّ َطَلِب   Ve gâ™ib ve nâ-bedîd olmak ِفي 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َغاَب ِإَذا  اْلَوْحُش  َب   َغرَّ
Ve hatun beyâz çehreli oğlanlar doğurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْت ُفالََنٌة ِإَذا أََتْت ِبَبِنيَن  َغرَّ
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mezbûre bir ma¡nâya dâll olmayan elfâz 
kabîlindendir, ta¡bîrât-ı vâhiye gibi. 

Şârih der ki İbn Kelbî rivâyeti üzere 
tâ™ir-i mezbûr Peygamber-i ehl-i Ress 
olan ◊an@ala b. ~afvân el-◊imyerî ¡alâ 
nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-selâm zamânında 
peydâ olmuştur. Gerdanı be-gâyet uzun 
ve renk ve hilkati hûb ve ¡azîm bir kuş 
idi. Dem« nâm dağda îvâ edip câ-be-câ 
etrâfa tayerân ve tesâdüf eylediği tuyûr ve 
vuhûşu sayd eder idi. Bir gün ¡ale’l-¡âde 
yine pervâz edip lâkin aslâ bir şikâra dest-
res olmamakla harâret-i cû¡ u şerehinden 
bir tıfl-ı sagîri ihtitâf eylemekle ashâbı 
gelip peygamber-i müşârün™ileyh hazret-
lerine iştikâ ettiklerinde bed-du¡â etmekle 
âfet-i semâvîye dûçâr olup helâk ve nesli 
munkatı¡ olup vücûdu nâ-mevcûd olmuş-
tur. Gâ™ib ve nâ-bedîd hakkında ِبِه  “َطاَرْت 
 .darb-ı mesel olmuştur اْلَعْنَقاُء”

Mütercim der ki Rebî¡u’l-Ebrâr’da zikr 
olunduğu üzere murg-ı mezbûr Hazret-i 
Mûsâ zamânında peydâ olup kendisi dişi 
idi, ba¡dehu Hazret-i Hak celle ve ¡alâ 
ona bir erkek dahi halk edip çift olmakla 
tenâsül peydâ ve gittikçe mütekessir olup 
Hazret-i Mûsâ vefâtından sonra Necd ve 
◊icâz’a intikâl ve sıbyâna ta¡arruz ey-
lemeğe iştigâl eylemekle peygamber-i 
vakt olan »âlid b. Sinân el-¡Absî hazret-
lerinin nişâne-i neşâbe-i du¡âları olmağın 
âşiyâne-i ¡ademe pervâz eylemiştir. Ger-
danı dırâz olduğundan َعْنَقاُء [¡an…â™] denip 
tayerânda igrâb yâhûd şikârı nâ-bedîd ey-
lediğinden ُمْغِرٌب [muπrib] ile tavsîf olun-
muştur. Ve ¡inde’l-ba¡z hakâyıkı olmayan 
elfâz kabîlindendir, πûl-ı beyâbânî ve 
vefâ-i nisvân ve mürû™et-i ebnâ-i zamân 
gibi. Ve o kuşa Fârisîde sî-murg ve sî-reng 

-kelimesi mükebbe [muπayribân] ُمَغْيِرَباٌن
rinin gayrından musaggardır, zîrâ ism-i 
zamân olan َمْغِرٌب [maπrib] lafzının musag-
garıdır, gûyâ ki َمْغِرَباِن [maπribâni] lafzın-
dan tasgîr kılınmıştır. Cem¡inde ُمَغْيِرَباَناٌت 
[muπayribânât] denir ve َدَقاِئُق [de…â™i…] ve 
 .i¡tibârıyla [&evâli&] َثَواِلُث ve [evânî&] َثَواِني
Ve ◊arîrî yirmi yedinci makâmede elif ve 
nûn ilhâkını şevâzdan ¡add eylemiştir.

ِبيُّ َأ ََ -Şol şe (yâ-yı nisbetle) [el-πarbiyy] اَءأ
cere denir ki güneş ufûl eylediği zamânda 
ona şu¡â¡ ve harâreti isâbet eyleye. Ve bir 
nev¡ hurmâ ismidir. Ve bir cins kırmı-
zı boyaya denir. Ve şol şarâba denir ki 
âteşe göstermeksizin tâze hurmâdan tertîb 
ederler.

وُب َُ َُ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-πurûb] اَءأ
Gâ™ib ve nâ-bedîd olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا َغاَب  َغَرَب النَّْجُم ُغُروًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
Ve ba¡îd olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َغَرَب 
ُجُل ِإَذا َبُعَد الرَّ
ٌب ََّ َُ  [∏urreb] (ُسكٌَّر [sukker] vezninde) 
Şâm türâbında bir dağın ismidir. Ve 

َبٌة ََّ َُ  [∏urrebet] (hâ iledir) O dağın yanında 
vâki¡ bir su adıdır; tahfîf-i râ ile de câ™izdir.

اُب ََ َأ ِت اأ ِ  Şiddet ve mübâlaga [el-istiπrâb] اَإلأ
vechiyle gülmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َباَلَغ ِإَذا  اْلَمْجُهوِل  ِبَناِء  َعَلى  َواْسُتْغِرَب  ُجُل  الرَّ  ِإْسَتْغَرَب 
ِحِك ِفي الضَّ
ُب َِ َأ ُُ اءأ َقاُء  َعنأ  ُمْحِسٌن) [el-¡an…â™u’l-muπrib] اَءأ
[mu√sin] vezninde) Ma¡lûmü’l-ism ve 
mechûlü’l-cism bir kuşun ismidir. Ve 
ُمْغِرٌب ُمْغِرَبٌة ve [an…â™u muπrib¡] َعْنَقاُء   َعْنَقاُء 
[¡an…â™u muπribet] dahi câ™izdir sıfat ola-
rak ve ُمْغِرٍب  dahi [an…â™u muπribin¡] َعْنَقاُء 
câ™izdir izâfetle. Ve ¡inde’l-ba¡z o bir kuş-
tur ki tayerânda iπrâb ve ib¡âd eder ki pek 
dûr u dırâz tayerân eder. Yâhûd kelime-i 
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ُب َُ َُ  َغِريٌب (zammeteynle) [el-πurub] اَءأ
[πarîb] ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي ُغُرٌب   َرُجٌل 
 Ve َغِريٌب

ُب َُ َُ  [∏urub] Bir mevzi¡ adıdır.

اَباُت ََ ََ ve [el-∏arâbât] اَءأ

اِبيُّ ََ ََ ve (πayn’ların fethiyle) [arâbiyy∏] اء

َباُت َُ َُ -vez [urubât…] ُقُرَباٌت) [el-∏urubât] اَءأ
ninde) ve

بُُج َأ َُ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-∏urbub] اَءأ
de) ve

ابب ََ َُ ُي   (nûn’un kesriyle) [Nihyu ∏urâb] ِنبأ
Birer mevzi¡ adıdır.

يَبُة َِ ََ -veznin [acîbet¡] َعِجيَبٌة) [el-πarîbet] اَءأ
de) El değirmenine denir, komşular bey-
ninde tedâvül edip sâhibi ¡indinde karâr 
eylemediği için.

ََاِرُب  Devenin (râ’nın kesriyle) [el-πârib] اَءأ
iki küreğinin mâ-beynine denir ki yağrını 
ta¡bîr olunur, َكاِهٌل [kâhil] ma¡nâsına; ¡alâ-
kavlin devenin hörgücüyle boynu aralığı-
na denir ki ra¡y vaktinde yularını râkibi 
oraya ilkâ eder. Cem¡i َغَواِرُب [πavârib] 
gelir, ism olduğu için; ve kavluhum: 
ِشْئِت َحْيُث  اْذَهِبي  أَِي  َغاِرِبِك”  َعَلى   Ya¡nî “َحْبُلِك 
“Ey hatun, dilediğin yere git.” Kâle fi’n-
Nihâye: َوِفي ِكَناَياِت الطَّالَِق َحْبُلِك َعَلى َغاِرِبِك أَْي 
َكاِح َكٍة ِبَعْقِد النِّ َقٌة َغْيُر َمْمُسوَكٍة َوالَ ُمَمسَّ  أَْنِت ُمْرَسَلٌة ُمَطلَّ
Lâkin ta¡bîr-i mezbûr kinâyenin kısm-ı 
sânîsinden olmakla niyyete mevkûftur, 
niteki kütüb-i fıkhiyyede mebsûttur. Ve 

اِل َُ َواِربُاءأ ََ  [πavâribu’l-mâl] E¡âlî-i emvâc-ı 
bahrdan ¡ibârettir, َغَواِرُب [πavârib] ile 
teşbîh olunmuştur.

اَبُة ََ ََ -veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-πarâbet] اَءأ
de) Kelâm gâmiz olup ma¡nâ-yı murâdı 
hafî olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: ِإَذا اْلَخاِمِس  اْلَباِب  ِمَن  َغَراَبًة  اْلَكالَُم   َغُرَب 

dahi derler, otuz kuşun renginde olduğu 
için. Şehnâme’de Firdevsî, Rüstem’in pe-
deri olan Zâl, murg-i mezbûrun perverde-
sidir diye tahrîr ve ¡İkrime Hazretleri َطْيًرا﴿ 
 َعْنَقاُء ُمْغِرٍب i[ebâbîl] أََباِبيَل kerîmesinde أََباِبيَل﴾
ile tefsîr eylemiştir. İntehâ. Ve 

بب َِ َأ َقاُء ُم  Ulu dâhiyeye [an…â™u muπrib¡] َعنأ
ıtlâk olunur. Ve tepenin başına ıtlâk olu-
nur. Ve şol tâ™ifeye yâhûd şol ¡avrete ıtlâk 
olunur ki bilâd-ı ba¡îdeye gidip nâm u 
nişânı belirsiz nâ-bedîd ola, aslâ eser ve 
haberi mer™î ve mesmû¡ olmaya.

ُب ََ َأ ُُ -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-muπreb] اَءأ
ninde) Sabâh vaktine denir. Ve mutlak 
beyâz nesneye denir. Yâhûd şol akçıl nes-
neye denir ki her bir beyâz olan şey™ ken-
diden ebyaz ola ki beyâzın akbehi olmuş 
olur. Yâhûd kirpiklerinin dibi ak olmakla 
çapar olan hayvâna denir.

ِبيُج َأ
َِ  Bir (πayn’ın kesriyle) [el-πirbîb] اَءأ

nev¡ üzüm ismidir ki siyâh olur, envâ¡ının 
a¡lâ ve eltafıdır, ‰â™if’e mahsûstur. Ve 
sakalını siyâhla hidâb eden pîr adama 
denir. Ve pek siyâh olan şey™e vasf olur, 
te™kîd için; yukâlu: أَْي َحاِلٌك  أَْي  ِغْرِبيٌب   أَْسَوُد 
َواِد  gelir, ve [πarâbîb] َغَراِبيُب Cem¡i َشِديُد السَّ
ammâ kavluhu ta¡âlâ: وُد َفالسُّ ُسوٌد﴾   ﴿َغَراِبيُب 
ُم َبَدٌل لَنَّ َتْوِكيَد ْالَْلَواِن الَ َيَتَقدَّ
Şârih der ki mü™ellifin zâhir-i kelâmından 
elvânın gayrının te™kîdi takaddüm eyle-
mek münfehim olur, lâkin ehl-i ¡Arabiy-
yeden ona kâ™il yoktur. Mütercim der ki 
Bey∂âvî َغَراِبيُب [πarâbîb] kelimesi muzmer 
olan ٌُسود kelimesine sıfat-ı mü™ekkide olup 
ve zâhir olan ُسوٌد lafzı muzmeri müfes-
sir olmak üzere beyân eylemiştir. İzhâr 
ve izmâr i¡tibârıyla mütekerrir olmakla 
ziyâde-i te™kîdi müştemil olur.
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ََُشاِرُب -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-πuşârib] اَءأ
ninde) İşlek, cerî™ ve mâzî ve mikdâm ki-
şiye denir.

]غ ص ب[
ُج ََصأ  πayn’ın fethi ve §âd-ı) [el-πa§b] اَءأ
mühmelenin sükûnuyla) Bir nesneyi bir 
kimseden min-gayri hakkin zor ve zulm 
ile almak ma¡nâsınadır; yukâlu: َغَصَب 
أََخَذُه ظُْلًما ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َغْصًبا  ْيَء   Ve bir الشَّ
kimse üzere bir nesne zımnında kahr u 
galebe eylemek ma¡nâsınadır ki o kimse-
ye makhûren ve mecbûren o nesneyi iş-
letmekten ¡ibârettir; yukâlu: َغَصَب ُفالًَنا َعَلى 
ْيِء ِإَذا َقَهَرُه -Ve derinin tüylerini ve kılları الشَّ
nı dibâgate vaz¡ etmeksizin ve kirece vu-
rup nem-nâk yere defn etmeksizin zor ile 
yolup ditmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َغَصَب 
َعْطٍن ِبالَ  َوَقْشًرا  َنْتًفا  َوَوَبَرُه  َشْعَرُه  َعْنُه  أََزاَل  ِإَذا   اْلِجْلَد 
َنًدى ِفي  ِإْغَماٍل  َوالَ  ِدَباٍغ   [iπmâl] ِإْغَماٌل [Ve] ِفي 
πayn-ı mu¡ceme iledir.

]غ ص ل ب[
ُلُج َُصأ -veznin [u†lub…] ُقْطُلٌب) [el-πu§lub] اَءأ
de) Selgi ve muztarib-endâm olan uzun 
kimseye denir. 

]غ ض ب[
َََضُج -πayn’ın fethi ve ∂âd) [el-πa∂ab] اَءأ
ı mu¡cemenin sükûnuyla) Öküze denir. 
Ve arslana denir. Ve pek kırmızı nesne-
ye denir, اْلُحْمَرِة  [şedîdu’l-√umret] َشِديُد 
ma¡nâsına yâhûd pek koyu kırmızı nesne-
ye denir. Ve ziyâdesiyle pek yalçın kaya-
ya denir. Ve 

َََضٌج  [πa∂ab] Sıfat olur, َغْضَباُن [πa∂bân] 
ma¡nâsına, ke-mâ se-yuzkeru.

ََُضوُب  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-πa∂ûb] اَءأ
Bu dahi öküze ve arslana ıtlâk olunur. Ve 
dargın ve hışm-nâk olan kimseye denir; 

 Ve َغُمَض َوَخِفَي

بُوَن َِّ ََ ُُ ثُوَن) [muπarribûn] اَءأ  ُمَحّدِ
[mu√addi&ûn] vezninde) ٌب  [muπarrib] ُمَغّرِ
kelimesinin cem¡idir: ”ِبيَن ُمَغّرِ ِفيُكْم   “ِإنَّ 
hadîs-i şerîfinde vâki¡ ِبيَن  [muπarribîn] ُمَغّرِ
lafzından Hâce-i a¡zam Nebiyy-i ekrem 
sallallâhu ¡aleyhi ve sellem hazretlerinin 
ashâb-ı kirâm su™âl eylediklerinde اَلَِّذيَن“ 
” -ibâretiyle beyân buyurdu¡ َتْشَرُك ِفيِهُم اْلِجنُّ
lar. Vech-i tesmiye onlara ¡ırk-ı garîb dâhil 
olduğudur yâhûd ba¡îd nesebden geldik-
lerine mebnîdir. Şârih der ki müşâreket-i 
cinnîden murâd onlara zinâ ile emr ve 
tesvîl ve igrâ etmeleriyle evlâdları nâ-
halef olduklarıdır.

]غ س ل ب[
َلَبُة ََسأ  sîn-i mühmele ile) [el-πaslebet] اَءأ
 vezninde) Bir kimsenin [da√recet] َدْحَرَجٌة
elinden bir nesneyi gasb eder gibi çekip 
almak ma¡nâsınadır; gerek cidden ve ge-
rek hezlen olsun; yukâlu: ْيَء ِمْنُه ِإَذا  َغْسَلَب الشَّ
اْنَتَزَعُه ِمْنُه َكاْلُمْغَتِصِب َلُه

]غ س ن ب[
َنَبُة ََسأ  َدْحَرَجٌة nûn’la) [el-πasnebet] اَءأ
[da√recet] vezninde) Suyu savurup tozut-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َغْسَنَب اْلَماَء َغْسَنَبًة 
َرُه ِإَذا َثوَّ

]غ ش ب[
ُج ََشأ  vezninde [πaşm] َغْشٌم [el-πaşm] اَءأ
ve mürâdifidir ki zulm ü sitem ve bîdâd 
ma¡nâsınadır. Ve bir mevzi¡ adıdır.

ِبيُّ ََشأ  ,Esmâ-i ricâldendir [el-∏aşbiyy] اَءأ
gûyâ ki َغْشٌب [πaşb]e mensûbdur.

]غ ش ر ب[
ُب ََّ َََش -vez [amelles¡] َعَملٌَّس) [el-πaşarreb] اَءأ
ninde) Arslana denir.
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teşdîdiyle) ve

َباُن ََضأ -veznin [sekrân] َسْكَراُن) [el-πa∂bân] اَءأ
de) Bi’t-tab¡ dargın, hışm-nâk adama de-
nir. Ve zikr olunan sîgaların mü™ennesinde 
-veznin [sekrâ] َسْكَرى ,denir [πa∂bâ] َغْضَبى
de ve َغُضوٌب [πa∂ûb] denir, müzekkeri gibi 
ve َغْضَباَنٌة [πa∂bânet] denir hâ’yla kıllet 
üzere. Ve cem¡lerinde ِغَضاٌب [πi∂âb] denir, 
πayn’ın kesriyle ve َغَضاَبى [πadâbâ] denir, 
 vezninde ve bunda πayn’ın [nedâmâ] َنَداَمى
zammıyla da câ™izdir; şârihin beyânı üzere 
belki πayn’ın zammı ekserdir. Ve 

َباُن ََضأ  [∏a∂bân] َسْكَراُن [sekrân] vezninde 
Şâm’da bir dağın adıdır. Ve 

َبى ََضأ  [∏a∂bâ] َسْكَرى [sekrâ] vezninde 
»ayberî b. el-◊u§ayn nâm kimsenin fere-
si ismidir. 

Cevherî ~i√â√’ta َغْضَبى [πa∂bâ] َسْكَرى 
[sekrâ] vezninde deve sürüsünden yüz 
¡adedin ismidir ve ¡alemiyyetle ma¡rife 
olmakla harf-i ta¡rîf ve tenvîn dâhil ol-
maz diye sebt eylemişti. Bu gûne tahrîri 
vehm-i mahzdır, zîrâ zikr eylediği َغْضَبى 
[πa∂bâ] şecer-i َغَضا [πa∂â] menbitine ıtlâk 
olunan َغْضَيا [πa∂yâ] lafzından ki yâ-yı 
tahtiyye iledir, musahhaftır. Şârih der ki 
takrîr-i mezbûr Cevherî’nin kelâm-ı hodu 
değildir, belki a¡lâmdan ~âπânî ve İbn 
Sîde ve Zeccâcî kavlleridir. İntehâ. Ve 

َضاٌب َِ  [πi∂âb] (πayn’ın kesri ve zammıy-
la lügattir) Göze düşen şey™e denir, toz 
ve hâr ve hâşâk makûlesi ki gözü âzürde 
eder. Ve 

َضاٌب َِ  [πi∂âb] Göze mahsûs bir ¡illet adı-
dır ki gözün derisinde hâdis olur; ¡alâ-
kavlin gözde çıkan çiçek ¡ârızasına denir; 
ve minhu yukâlu: َوُغِضَبْت َكَسِمَع  َعْينُُه   َغِضَبْت 
 Ve َكُعِنَي َمْجُهوالً َوالثَّاِني اَلَْكَثُر

müzekker ve mü™ennese vasf olur; yukâlu: 
َغُضوٌب َواْمَرأَةٌ  َغُضوٌب   Ve pek muzır ve َرُجٌل 
habîs olan yılana denir. Ve çirkîn yüzlü, 
bed-çehre nâkaya ıtlâk olunur. Kezâlik 
vasf-ı mezkûr üzere olan ¡avrete denir.

َبُة ََضأ ) [el-πa∂bet] اَءأ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ
Bu dahi sulb ve saht olan yalçın kayaya 
denir. Ve yaşlı geyik ve dağ keçisinin 
derisine denir. Ve ¡Arabların deve deri-
sinden düzdükleri kalkana denir. Ve ba¡zı 
gözün üst kapağında olan hılkî yumruca 
etçeğize denir ki kapakları şiş hey™etinde 
görünür. Ve balık derisine ve başın derisi-
ne denir. Ve öküzün boynuzları aralığında 
olan deriye denir.

َََضُج ve (fethateynle) [el-πa∂ab] اَءأ

َضَبُة َأ َُ  mîm’in ve ∂âd’ın) [el-maπ∂abat] اَءأ
fethiyle) Darılmak ve hışma gelmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَغِضَب َعَلْيِه   َغِضَب 
ِمَن َوَمْغَضَبًة  َغَضًبا  أَْجِلِه  ِمْن  َغْيِرِه  َعَلى  َغِضَب  أَْي   َلُه 
ًتا َمّيِ َكاَن  ِإَذا  ِبِه  َغِضَب  َويَُقاُل  َحيًّا  َكاَن  ِإَذا  اِبِع  الرَّ  اْلَباِب 
Mü™ellif gerçi َكَسِمَع ¡unvânıyla temsîl ey-
lemiştir. lâkin Ba§â™ir’de ve ümmehât-ı 
sâ™irede َفِرَحvezninde masûg olmakla onla-
ra iktidâ olundu. Ve 

ََِضٌج  [πa∂ib] (َكِتٌف [ketif] vezninde) ve

ََُضوُب -veznin [abûr§] َصُبوٌر) [el-πa∂ûb] اَءأ
de) ve

ُج ََضأ ve (vezninde [şeks] َشْكٌس) [el-πa∂b] اَءأ

َُُضجُّ ) [el-πu∂ubb] اَءأ  (vezninde [utull¡] ُعُتلٌّ
ve

ُة َُُضبَّ ٌة) [el-πu∂ubbet] اَءأ -veznin [utullet¡] ُعُتلَّ
de) ve

ُة ََُضبَّ  πayn’ın fethi ve) [el-πa∂ubbet] اَءأ
∂âd’ın zammıyla) ve

ُة َََضبَّ  fetehâtla ve işbu) [el-πa∂abbat] اَءأ
dört ahîrede dahi bâ-yı muvahhadenin 
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¡ibârettir ve َغْيٌظ [πay@] ¡alâ-kavlin ٌَغَض 
[πa∂ab]ın eşeddine ve ¡alâ-re™yin sevret 
ve hiddetine ıtlâk olunur ki severân dem-i 
kalbden neş™et eden harâretten ¡ibârettir.

]غ ض ر ب[
ُب ََ ََضأ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-πa∂rab] اَءأ
de) ve

ََُضاِرُب  [πuşârib] ُغَشاِرٌب) [el-πu∂ârib] اَءأ
vezninde) Otlu, sulu merg-zâr ve çemen-
zâr yere denir; yukâlu: َمَكاٌن َغْضَرٌب َوُغَضاِرٌب 
أَْي َكِثيُر النَّْبِت َواْلَماِء

]غ ط ر ب[
ُب ََ ََطأ  πayn’ın fethi ve kesri) [el-πa†rab] اَءأ
ve †â-yı mühmelenin sükûnuyla) E™imme-i 
lügatten Kurâ¡ rivâyeti üzere engerek yıla-
nına denir, أَْفَعى [ef¡â] gibi ve benim ¡indim-
de işbu َغْطَرٌب [πa†rab] lafzı َعْظَرٌب [¡a@rab]
dan ki ¡ayn-ı mühmele ve @â-yı mu¡ceme 
iledir, musahhaftır, niteki zikr olundu. 
Şârih der ki ¡indiyyet ile lügat sâbit olmaz, 
¡ale’l-husûs ki ¡alâm-ı mevsûkadan olan 
Kurâ¡ rivâyetine e™imme-i lügatin birinden 
nakl ve beyânla müsâdemeden lâzımdır.

]غ ل ب[
ُج ََلأ  πayn’ın fethi ve lâm’ın) [el-πalb] اَءأ
sükûnuyla) ve

َََلُج  ve (fethateynle) [el-πaleb] اَءأ

َلَبُة ََ ve (fetehâtla) [el-πalebet] اَءأ

َلَبُة َأ َُ ve [el-maπlebet] اَءأ

َلُج َأ َُ  mîm’lerin ve lâm’ların) [el-maπleb] اَءأ
fethiyle) ve

َُُلبَّى ى) [el-πulubbâ] اَءأ -veznin [kufurrâ] ُكُفرَّ
de) ve 

ِلبَّى
َِ -veznin [zimikkâ] ِزِمكَّى) [el-πilibbâ] اَءأ

de) ve

َضاٌب َِ  [∏idâb] (ِكَتاٌب [kitâb] vezninde) 
◊icâz’da bir mevzi¡ adıdır.

َضَبُة َأ َُ -mecle] َمْجَلَبٌة) [el-maπ∂abet] اَءأ
bet] vezninde) Bu dahi hışm ve gazab 
ma¡nâsınadır ki masdar-ı mîmî olur. Şârih 
der ki َمْغَضَبٌة [maπ∂abet] kelimesi bâ¡is-i 
gazab olacak nesneye de ıtlâk olunur, ٌَمْبَخَلة 
[meb«alet] ve َمْجَبَنٌة [mecbenet] gibi ki بُْخٌل 
[bu«l] ve ُجْبٌن [cubn]e bâ¡is olacak nesne-
lerden ¡ibârettir.

َضاُب َأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-iπ∂âb] اَإلأ
Bir kimseyi gazaba getirmek ma¡nâsınadır.

ُج ََضُّ ٌل) [et-teπa∂∂ub] اَءتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Gazab peydâ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َب أَْغَضَبُه َغْيُرُه َفَتَغضَّ
ََاَضَبُة ُُ …mu] ُمَقاَرَبٌة) [el-muπâ∂abet] اَءأ
ârebet] vezninde) ُمَراَغَمٌة [murâπamet] 
ma¡nâsınadır ki birbirine ragm eylemek-
ten ¡ibârettir ki avâmm-ı Türkîde gürlük 
eylemek ta¡bîr olunur; yekdîgeri ِإْغَضاٌب 
[iπ∂âb] edecek mu¡âmeleden ¡ibârettir; 
tekûlu: َغاَضْبُتُه أَْي َراَغْمُتُه Ve 

ََاَضَبٌة -Birbirine hışm ve ga [muπâ∂abet] ُم
zab eylemek ma¡nâsınadır; tekûlu: َغاَضْبُت 
ُفالًَنا أَْي أَْغَضْبُتُه َوأَْغَضَبِني
َضُج َأ َ  (vezninde [a…reb] أَْقَرُب) [el-aπ∂ab] اَألأ
Âlet-i tenâsül ile uyluğun mâ-beyni olan 
¡uzva denir.

ََُضاِبيُّ ) [el-πu∂âbiyy] اَءأ  [πurâbiyy] ُغَراِبيٌّ
vezninde) Şol kimseye denir ki ülfet ve 
mu¡âşeretinde hem hilâf ve münâkeretinde 
keder ve elem ola, gûyâ ki göze düşen hâr 
u hâşâk makûlesine mensûbdur. Hafî ol-
maya ki mü™ellif Ba§â™ir’de َغَضٌب [πa∂ab] 
ile َغْيٌظ [πay@]ı bu vechile fark eylemiştir 
ki َغَضٌب [πa∂ab] intikâm irâdesine mebnî 
dem-i kalbin severân eylemesinden 
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َباُء لأ ََ  [πalbâ™] Hâssaten bir cemâ¡at pederi-
dir ki hâliyen Taπlib denmekle ma¡rûftur, 
tâ’nın fethi ve lâm’ın kesriyle Taπlib b. 
Vâ™il b. ¢âsi† olacaktır. Nisbetinde ٌَّتْغَلِبي 
[Taπlebiyy] denir, yâ-yı nisbetle, kesre-
teynin tetâbü¡ünden istîhâşa mebnî lâm’ı 
meftûh kılınmıştır. Ve َغْلَباُء [πalbâ™] ıtlâkı 
kabîlesine nazar iledir. 

Şârih der ki kabîle-i mezbûre halkı müşrik 
olmakla Fârûk-ı a¡zam radıyallâhu ¡anhu 
hazretleri mersûmlar üzere darb-ı cizye 
eylemek murâd eyledikte cizye nâmıyla 
nesne vermekten ¡âr eylemeleriyle zekât 
ismiyle madrûbun dı¡fını edâ eylemek 
bâbında niyâz ve o vechle musâlaha-
perdâz olunmuştur. İntehâ. 

Ve ¡Arabların mü™ennes ¡ibâretiyle Taπlib 
bint Vâ™il kavlleri, kabîle olmak te™vîl ve 
i¡tibârına mebnîdir, niteki Temîm bint 
Murr dedikleri dahi kabîle ma¡nâsına 
manzûrdur.

ِءَبُة َلوأ َأ ُُ  ism-i fâ¡il) [el-muπlevlibet] اَءأ
¡unvânıyla) Bu dahi koruluk bâgçeye ıtlâk 
olunur; yukâlu: َحِديَقٌة ُمْغَلْوِلَبٌة أَْي ُمَتَكاِثَفٌة
ََلُُّج ٌل) [et-teπallub] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Yeğinlik vechiyle tasallut ve istîlâ ey-
lemek ma¡nâsınadır ki istîlâ™ vech-i hakk 
üzere olmaya; yukâlu: أَِي َكَذا  َبَلِد  َعَلى   َتَغلََّب 
اْسَتْوَلى َعَلْيِه َقْهًرا
َلُج َأ َ  (vezninde [aπreb] أَْغَرُب) [el-aπleb] اَألأ
Arslana ıtlâk olunur. Ve 

َلُج َأ  Ezd ve Kelb ve ¡İcl [Aπleb] أَ
kabîlelerinden üç nefer şâ¡ir-i meşhûr 
lakablarıdır.

ِلُج َأ -vez [ya∂ribu] يْضِرُب) [Yaπlibu] َي
ninde) Esâmîdendir: Yaπlib b. Kuleyb 
muhadremîndendir.

ُة َُُلبَّ  zammeteynle ve) [el-el-πulubbet] اَءأ
bâ’nın teşdîdiyle) ve

ُة ُلبَّ ََ  πayn’ın fethi ve lâm’ın) [el-πalubbet] اَءأ
zammı ve bâ’nın teşdîdiyle) ve

ََالَِبَيُة -vez [zelâbiyet] َزالَِبَيٌة) [el-πalâbiyet] اَءأ
ninde) Masdarlardır, bir kimse üzerine ye-
ğin olmak ma¡nâsınadır ki zor ve kuvvetle 
ve tâb ve kudretle onu makhûr eylemek-
ten ¡ibârettir; yukâlu: َغَلَبُه َوَغَلَب َعَلْيِه ِمَن اْلَباِب 
 ve [πaleb] َغَلٌب Ve bundan ism الثَّاِني ِإَذا َقَهَرُه
 kelimeleridir, niteki masdar [πalebet] َغَلَبٌة
dahi olurlar, yeğinlik hâletine denir. 

ََلَُّج ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muπalleb] اَءأ
vezninde) Kerrât ve merrâtla maglûb olan 
ya¡nî maglûb olmak ¡âdeti gibi bir ma¡nâ 
olan kişiye denir. Ve şol kimseye denir 
ki mücâdili olan karn ve hemtâları üzere 
galebesiyle hükm olunmuş ola. Bu cihetle 
azdâddan olur; yukâlu: َرُجٌل ُمَغلٌَّب أَْي َمْغُلوٌب 
 َشاِعٌر ُمَغلٌَّب أَْي َمْحُكوٌم َله ِباْلَغَلَبِة :ve yukâlu ِمَراًرا
 Ve َعَلى ِقْرِنِه

ََلٌَّج  İcl kabîlesinden bir¡ [Muπalleb] ُم
şâ¡irin lakabıdır.

َََلُج -Bir kim (fethateynle) [el-πaleb] اَءأ
se yoğun boyunlu olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َغُلَظ ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َغَلًبا  ُجُل  الرَّ  َغِلَب 
ُعنُُقُه
َباُء ََلأ  (vezninde [™a√râ§] َصْحَراُء) [™el-πalbâ] اَءأ
Eşcârı gür ve sıkı koruluk olan bâgçeye 
ıtlâk olunur; yukâlu: ُمَتَكاِثَفٌة أَْي  َغْلَباُء   َحِديَقٌة 
Ve pek bülend ve ¡azîm olan tepe ve bayır 
makûlesine ıtlâk olunur gûyâ ki bülend ve 
¡azîm olup etrâfına müşrif ve müsta¡lî ol-
makla gâlibiyyet sıfatıyla muttasıf olmuş 
olur; meselâ yukâlu: ُمْشِرَفٌة أَْي  َغْلَباُء   َهْضَبٌة 
 Ve ¡izzet ve menâ¡at sâhibi kabîleye َعِظيَمٌة
ıtlâk olunur. Ve 
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taraflı ¡ukdeye ya¡nî yumruca etçeğizlere 
denir; ¡alâ-kavlin küçük dili ihâta eden iki 
etçeğize yâhûd َنَكَفَتْيِن [nekefeteyn]de ya¡nî 
yüzün iki tarafında sakal nihâyet bulduğu 
yerden kulağa varınca kemiklerin üze-
rinde olan bez gibi iki yumruca etçeğize 
denir. Ve ُغْنُدَبٌة [πundubet]in cem¡i َغَناِدُب 
[πanâdib] gelir.

]غ هـ ب[
َبُج ََيأ  yâ-yı tahtiyye ile) [el-πayheb] اَءأ
 vezninde) Karanlık, zulmet [ay…al§] َصْيَقٌل
ma¡nâsınadır. Ve pek siyâh ata denir. Ve 
be-gâyet muzlim ve karanu olan geceye 
ıtlâk olunur; yukâlu: َغْيَهٌب َوَلْيٌل  َغْيَهٌب   َفَرٌس 
َسَواُدُهَما اْشَتدَّ   Ve her nesneden bî-haber ِإَذا 
ve gâfil kimseye, ¡alâ-kavlin sakîl ve 
nâ-tırâş ve perveriş ve idrâk ve iz¡ândan 
bî-behreye yâhûd künd-zihn ve belîd ve 
nâdân ve bî-vâye-i eser-i irfân olan şahsa 
ıtlâk olunur; yukâlu: ًَوَجْدُت ُفالًَنا َغْيَهًبا أَْي َغاِفال 
 Ve pek yünlü kesîrü’s-sûf أَْو َثِقيالً َوِخًما َبِليًدا
olan keçeye ve kilime ıtlâk olunur.

َبَباُن ََيأ  Bu (elif ve nûn’la) [el-πayhebân] اَءأ
dahi zulmet ma¡nâsınadır. Ve bu tesniye 
değildir. Ve 

َبَباٌن يأ ََ  [πayhebân] Karına denir, َبْطٌن [ba†n] 
ma¡nâsına.

ِتَباُب َأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iπtihâb] اَإلأ
de) Karanlıkta gezip yürümek yâ bir yere 
gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  ِإْغَتَهَب 
ِإَذا َساَر ِفي اْلَغْيَهِب
َبَبُة ََيأ  Hîn-i (hâ’yla) [el-πayhebet] اَءأ
muhârebede ¡askerin na¡ra ve hurûş ve 
gırîv ve feryâdlarına denir.

ِببَّى
َِ -vez [zimikkâ] ِزِمكَّى) [el-πihibbâ] اَءأ

ninde ve elifin meddiyle; اُء  [™πihibbâ] ِغِهبَّ
dahi lügattir) Yiğitlik ve civânlık evveline 

ُبوُن لأ ََ  [Galbûn] (َحْمُدوٌن [√amdûn] veznin-
de) ve

اِءٌج ََ  [∏âlib] ve

ََالٌَب  [∏alâb] (َسَحاٌب [se√âb] vezninde) 

ََالٌَّب  [∏allâb] (َكتَّاٌن [kettân] vezninde) ve

ٌج َليأ َُ  [∏uleyb] (ُزَبْيٌر [zubeyr] vezninde) 
Esâmî-i ricâldendir.

ََالَِب  [∏alâbi] (َقَطاِم […a†âmi] vezninde) Bir 
hatun adıdır.

اِءٌج ََ  [∏âlib] (َساِلٌب [sâlib] vezninde) 
Mı§ır’dan ötecede bir mevzi¡ adıdır.

َلنأِبي َأ ُُ  [muslen…î] ُمْسَلْنِقي) [el-muπlenbî] اَءأ
vezninde) Ki ِإْغِلْنَباٌء [iπlinbâ™] kelimesin-
den ism-i fâ¡ildir, dâ™imâ sana şer-gîr olup 
gâlib ve ¡âlî ve müstevlî olan kişiye denir.

]غ ن ب[
ََُنُج -vez [urad§] ُصَرٌد nûn’la) [el-πuneb] اَءأ
ninde) Tâze ve dil-ber nev-civânların 
avurtları ortasında olan dâ™ireciklere de-
nir ki şu¡arâ™ çâh-ı zenah-dân ta¡bîr eder-
ler, âşüfte gönüller hufresidir. Müfredi 
 tir, πayn’ın zammı ve nûn’un[πunbet] ُغْنَبٌة
sükûnuyla. “Yâr çâh-ı zekanum ¡ayn-ı 
vefâdur dir ise // Sakın ey ¡âşık bîçâre 
inanma çenedür”

ََنأُج  πayn’ın fethi ve nûn’un) [el-πanb] اَءأ
sükûnuyla) Ganîmet-i kesîreye denir; 
yukâlu: َناَل َغْنًبا أَْي َغِنيَمًة َكِثيَرًة

]غ ن د ب[
وُب َُ َُنأ -vez [uslûb] أُْسُلوٌب) [el-πundûb] اَءأ
ninde) ve

َبُة َُ َُنأ  πayn’ın ve dâl’ın) [el-πundubet] اَءأ
zammıyla) Hulkûmun etrâfında olan pek-
çe balık etçeğizine denir.

َبَتاِن َُ َُنأ -tesniye bün) [el-πundubetâni] اَءأ
yesiyle) Boğazda dilin dibinde vâki¡ iki 
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olmak ma¡nâsına; yukâlu: َيِغيُب ْيُء  الشَّ  َغاَب 
ِإَذا َبطَُن
َياَبُة َِ ve (πayn’ın kesriyle) [el-πiyâbet] اَءأ

َُُيوَبُة  ve (πayn’ın zammıyla) [el-πuyûbet] اَءأ

َََياُب  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-πayâb] اَءأ
ve

َياُب َِ ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-πiyâb] اَءأ

يَبُة َِ  Bir (πayn’ın kesriyle) [el-πîbet] اَءأ
nesne âher bir nesne içre gâ™ib olmak 
ma¡nâsınadır, fercde zekerin gâ™ib olması 
gibi; yukâlu: َوُغُيوَبًة ِغَياَبًة  ْيِء  الشَّ ِفي  ْيُء  الشَّ  َغاَب 
 Ve َوَغَياًبا َوِغَياًبا َوِغيَبًة ِإَذا َبطَُن ِفيِه

َبٌة يأ ََ  [πaybet] (πayn’ın fethiyle) Bir kimse-
yi ensesinden istimâ¡ eyledikte magmûm 
ve münfa¡il olacağı mesâvî ile zikr eyle-
mek vechi üzere ta¡yîb ve ta¡yîr eylemek 
ma¡nâsınadır. Eğer söylediği söz vâki¡ ise 
 ;olur [buhtân] بُْهَتاٌن olur ve illâ [πaybet] َغْيَبٌة
yukâlu: وِء َغاَبُه َغْيَبًة ِإَذا َعاَبُه َوَذَكَرُه ِبَما ِفيِه ِمَن السُّ
يَبُة َِ  Zikr (πayn’ın kesriyle) [el-πîbet] اَءأ
olunan ma¡nâdan fi¡lettir, ya¡nî binâ-i 
nev¡dir, hasene ve kabîhadan e¡ammdır. 
Lâkin Mi§bâ√’ta ِغيَبٌة [πîbet] kesr ile isim 
olmak üzere mersûmdur ve ânifen beyân 
olunduğu üzere kubhiyyât ve mesâvîye 
mahsûstur ki ¡an-gaybin zikr bi’s-sû™ 
olacaktır.

َُيَُّج  (vezninde [sukker] ُسكٌَّر) [el-πuyyeb] اَءأ
ve

َُيَّاُب اٌن) [el-πuyyâb] اَءأ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) ve

َََيُج  Cem¡-i (fethateynle) [el-πayeb] اَءأ
ism-i fâ¡illerdir, َغاِئُبوَن [πâ™ibûn] ma¡nâsına 
ki َغاِئٌب [πâ™ib]in cem¡idir; yukâlu: َقْوٌم ُغيٌَّب 
َوُغيَّاٌب َوَغَيٌب أَْي َغاِئُبوَن
Şârih der ki sîga-i ahîre ism-i cem¡dir, yâ™ 
müteharrik olup mâ-kabli meftûh iken eli-

ıtlâk olunur, ¡unfuvân-ı şebâb ma¡nâsına, 
ahvâl-i ¡âlemden gâfil ve bî-haber olduğu 
için; tekûlu: ِلِه اِئِه أَْي أَوَّ َباِب وِغِهبَّ َرأَْيُتُه ِفي ِغِهبَّى الشَّ
َََبُج  (vezninde [ta¡ab] َتَعٌب) [el-πaheb] اَءأ
Gaflet ve nisyân ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا َغَفَل َعْنُه َوَنِسَيُه  ve َغِهَب َعْنُه َغَهًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ
yukâlu: ٍد أََصاَب َصْيًدا َغَهًبا أَْي أََصاَبُه َغْفَلًة ِبالَ َتَعمُّ

]غ ي ب[
ُج ََيأ  (vezninde [reyb] َرْيٌب) [el-πayb] اَءأ
Şekk ve gümân ma¡nâsına ismdir ki bir 
husûsta iki taraf şübhede müsâvî olmak-
tan ¡ibârettir. Cem¡i ِغَياٌب [πiyâb] gelir ve 
 أََخَذِني ِمْنُه َغْيٌب أَْي :gelir; tekûlu [πuyûb] ُغُيوٌب
 Ve َشكٌّ

ٌج يأ ََ  [πayb] Belirsiz, gâ™ib ve nâ-bedîd 
olan şey™e denir; yukâlu: ِمْن َصْوًتا   َسِمْعُت 
َعْنَك َغاَب  َما  ُكلُّ  َوُهَو  اْلَغْيِب   Şârih der ki َوَراِء 
gûyâ masdar bi-ma¡nâ fâ¡ildir yâhûd aslı 
 dir, fey¡il vezninde, ba¡dehu[πayyib] َغّيٌِب
tahfîf olunmuştur, َمْيٌت [meyt] ve َقْيٌل […ayl] 
kelimelerinde olduğu gibi. Ve 

ٌج يأ ََ  [πayb] Yüksek tepeler ve bayırlar 
aralığında olan oturaklı düzce yere ıtlâk 
olunur. Ve 

ٌج يأ ََ  [πayb] Masdar olur, belirsiz, gâ™ib ve 
nâ-bedîd olmak ma¡nâsına.

َبُة يأ ََ ve (πayn’ın fethiyle) [el-πaybet] اَءأ

َياُب َِ ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-πiyâb] اَءأ

ُبوَبُة ََيأ -vez [şey¡û¡at] َشْيُعوَعٌة) [el-πaybûbet] اَءأ
ninde) ve

َُُيوُب ve [el-πuyûb] اَءأ

َُُيوَبُة  (πayn’ların zammıyla) [el-πuyûbet] اَءأ
ve

ََاُب َُ  ve [el-meπâb] اَءأ

يُج َِ َُ  (mîm’lerin fethiyle) [el-meπîb] اَءأ
Bunlar da masdarlardır, gâ™ib ve nâ-bedîd 



ََاَبُة 586اَءأ BÂBU’L-BÂ™

ıtlâk olunur; ve minhu kavluhu ta¡âlâ: ﴿
﴾ أَْي َقْعِرِه َوأَْلَقْوُه ِفي َغَياَبِت اْلُجّبِ
َِ َب اءشَّ َياُب  ََ  [πayâbu’ş-şecer] (َحِر السَّ  َسَحاُب 
[se√âbu’s-se√er] vezninde ve yâ’nın 
teşdîdiyle câ™izdir) Ağacın kökünden yer 
altında nüfûz eden damarlara ıtlâk olunur.

ِتَياُب َأ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iπtiyâb] اَإلأ
ninde) Bir kimsenin ensesinden mesâvî 
ve kubhiyyâtına dâ™ir fasl eylemek 
ma¡nâsınadır ki gıybet eylemek ta¡bîr olu-
nur; yukâlu: ِإْغَتاَبُه ِإْغِتَياًبا ِبَمْعَنى َغاَبُه
يُج َِ ُُ -veznin [mucîb] ُمِجيٌب) [el-muπîb] اَءأ
de) ve

يَبُة َِ ُُ ve (hâ’yla) [el-muπîbet] اَءأ

ِيُج َأ ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-muπyib] اَءأ
ninde) Kocası gâ™ib ve nâ-bedîd olmuş 
hatuna denir; yukâlu: ِإْمَرأَةٌ ُمْغِيٌب َوُمِغيَبٌة َوُمْغِيٌب 
أَْي َغاَب َزْوُجَها
ََيُُّج ٌل) [et-teπayyub] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir kimse kendi a¡mâl-i fi¡liyle gâ™ib 
ve nâ-bedîd olmak ma¡nâsınadır; tekûlu: 
ِفي ِإالَّ  َتَغيََّبِني  َيُجوُز  َوالَ  َغاَب  ِإَذا  َعنِّي  َتَغيََّب   ُفالٌَن 
َضُروَرِة ِشْعٍر
ََاِئُج  (vezninde [â∂ir√] َحاِضٌر) [el-πâ™ib] اَءأ
Belirsiz, nihân ve nâ-bedîd olan nesnede 
ismdir, َكاِهٌل [kâhil] kelimesi gibi ki yağrı-
nının ismidir; yukâlu: َوَجَد َغاِئَبُه أَْي َما َغاَب َعْنُه 
Şârih der ki fi’l-asl ism-i fâ¡il olup ba¡dehu 
mutlak gâ™ib olan nesnede ism olmuştur.

fe kalb olunmadığı “asl”a delâlet eyleme-
si içindir. َصَيٌد [§ayed] kelimesine teşbîh 
olunmuştur ki masdardır, أَْصَيٌد  ba¡îr] َبِعيٌر 
a§yed]den me™hûzdur. Ve masdarda kalb 
olunmadığı “asl”a delâlet eylemek içindir 
ve gerçi َغَيٌب [πayeb] cem¡ ve َصَيٌد [§ayed] 
masdardır, lâkin câ™izdir ki َغَيٌب [πayeb] ile 
de masdar niyyet oluna. Lâkin Nihâye’de 
 olmak [πâ™ib] َغاِئٌب cem¡-i [πayeb] َغَيٌب
üzere mersûmdur, َخَدٌم [«adem] ve َخاِدٌم 
[«âdim] gibi. Ve أَْصَيُد [a§yed] şol deveye 
denir ki bir ¡illet sebebiyle başını bir tarafa 
tahrîke muktedir olmaya. İntehâ.

ََاَبُة  (vezninde [âbet†] َطاَبٌة) [el-πâbet] اَءأ
Çukur ve obruk ve ısık yere denir, ٌَوْهَدة 
[vehdet] ma¡nâsına mahall-i َغْيٌب [πayb] 
olduğu için. Ve cemâ¡at-i insânîye ıtlâk 
olunur. Ve bunların aslları َغَيَبٌة [πayebet] 
ile mukadderdir fetehâtla. Ve uzun mız-
rağa, ¡alâ-kavlin kargısı hayzurân gibi 
latîf ve nâzük olmakla rüzgâr dokunduk-
ça meyelân ve ıztırâb üzere olanına ıtlâk 
olunur. Esâs’ın beyânına göre َغاَبٌة [πâbet] 
rimâh-ı kesîreye ıtlâk olunur ki şecere-i 
mülteffeye teşbîh olunmuştur; tekûlu: أََتْوَنا 
ِة َجَرِة اْلُمْلَتفَّ  Ve ِفي َغاَبٍة أَْي ِفي ِرَماٍح َكِثيَرٍة َكالشَّ

اَبٌة ََ  [πâbet] Bük ta¡bîr olunan sıkı orma-
na ıtlâk olunur, ekserî arslan yatağı olur. 
¡Arablar yavuz arslanı َغاَبٌة [πâbet]e muzâf 
edip َغاَبٍة -derler, onda neş™et eden ars َلْيُث 
lanlar çöl arslanlarından tünd ve şedîd ol-
duğu için; yukâlu: َكأَنَُّه َلْيُث َغاَبٍة َولُُيوُث َغاٍب أَْي 
 Ve أََجَمٌة

اَبُة ََ  [∏âbet] ◊icâz’da bir mevzi¡ adıdır.

َََياَبُة -veznin [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-πayâbet] اَءأ
de) Mutlakan bir şey™i setr ve nihân eden 
şey™e denir; yukâlu: ْيِء أَْي َما َسَتَرَك ِمْنُه  َغَياَبُة الشَّ
Onun için kuyunun dibine َغَياَبٌة [πayâbet] 
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]ف ر ف ب[
اِفُج ََ َّ  [kevâkib] َكَواِكُب fâ’yla) [el-ferâfib] اَءأ
vezninde) Bir nev¡ şecerdir ki ondan deve 
semerleri düzülür.

]ف ر ق ب[
َُُج َأ ُّ  ُقْنُفٌذ sânîde …âf’la) [el-Fur…ub] اَءأ
[…unfu≠] vezninde) Bir mevzi¡ adıdır; 
siyâb-ı Fur…ubiyye oraya mensûbdur, 
ketenden nesc olunur. Nihâye’de siyâb-ı 
Mı§riyye ile mersûmdur. Ve meşhûr 
mukrî ve nahvî Zuheyr-i Fur…ubî-yi 
Hemdânî oraya mensûbdur yâhûd bu ٌُّقْرُقِبي 
[¢ur…ubî]dir, …âf’la.

]ف ر ن ب[
ِنُج َأ

ِّ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [el-firnib] اَءأ
Fâreye denir; ¡alâ-kavlin ¡Arab tavşanıy-
la çift olan fâreden mütevellid yavrusuna 
denir.

FASLU’L-FÂ™ 
)َفْصُل اْلَفاِء(

]ف ب ب[
 [ubb√] ُحبٌّ fâ’nın zammıyla) [Fubb] ُفجد

vezninde) Kûfe’de bir mevzi¡ adıdır. Ve 
bu Yâ…ût-ı Nessâbe’den menkûldür; ¡alâ-
kavlin Hemdân kabîlesinden bir batn is-
midir, muhaddisînden Sa¡dân el-Fubbî 
ona mensûbdur; ¡alâ-kavlin merkûmun 
ismi Sa¡îd’dir. Ve ¡inde’l-ba¡z savâb olan 
…âf’la ٌُّقب […ubb] olmaktır.

]ف ر ب[
يُج َِ ّأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tefrîb] اَءتَّ
¡Avret ba¡zı edviye ile fercini tazyîk ey-
lemek ma¡nâsınadır, şâb ve kuru üzüm çe-
kirdeği nesneler ile tazyîk ederler; yukâlu: 
َبِت اْلَمْرأَُة َتْفِريًبا ِإَذا َضيََّقْت َفْرَجَها ِباْلَْدِوَيِة َفرَّ
اُب ََ -Se (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [Ferâb] َف
mer…and kurbünde bir karyedir.

اٌب ََّ  (vezninde [zunnâr] ُزنَّاٌر) [Furrâb] ُف
I§fahân kazâsında bir karyedir.

َياُب َأ  (vezninde [ciryâl] ِجْرَياٌل) [Firyâb] ِف
Bel« muzâfâtından bir karyedir; ¡alâ-
kavlin ِفيِرَياُب [Fîrîyâb]dır, ِكيِمَياُء [kîmîyâ™] 
vezninde yâhûd َفاِرَياُب [Fâriyâb]dır, َقاِصَعاُء 
[…â§i¡â™] vezninde.

-veznin [†sâbâ] َساَباٌط) [Fârâb] َفاَراُب
de) Türkistân sınırında nehr-i Sey√ûn 
verâsında bir nâhiye adıdır yâhûd Otrar 
ülkesinin kâ¡idesi olan bir beldedir. Ve 
 hemzenin zammıyla Türkistân’da bir أُْتَراُر
eyâlettir. Harîtada ve Cihânnümâ’da Ot-
rar, Türkistân’da Taşkend cânibinde bir 
belde ve Fârâb, Türk ülkesinde bir mem-
leket olmak üzere mersûmdur.
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ma¡nâsınadır; yukâlu: َقبَّ اْلَقْوُم ُقُبوًبا ِمَن اْلَباِب 
-Ve et çok durmak الثَّاِني ِإَذا َصِخُبوا ِفي اْلُخُصوَمِة
la âb u tâbı çekilip solmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقبَّ اللَّْحَم ُقُبوًبا ِإَذا َذَهَب َطَراُؤُه َوَذِوَي

 âf’ın fethi ve bâ’nın…) [el-…abb] اَءأَقجُّ
teşdîdiyle) ve

َقِبيُج  (vezninde [abîb√] َحِبيٌب) [el-…abîb] اَءأ
Azı dişlerini birbirine sürüp gıcırdatmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ا َقبًّ َواْلَفْحُل  ْالََسُد   َقبَّ 
 Ve azı َوَقِبيًبا ِمَن اْلَباِب اْلَمْزبُوِر ِإَذا ُسِمَع َقْعَقَعُة أَْنَياِبِه
dişleri birbirine sürülmekle gıcırdamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتْت َصوَّ ِإَذا  َنابُُه   َقبَّْت 
 Ve َوَقْعَقَعْت

ََجد  […abb] Nebât solup kurumak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  ا  َقبًّ النَّْبُت   َقبَّ 
ِل ِإَذا َيِبَس  Ve الثَّاِني َوْالَوَّ

ََجد  […abb] ve 

َََبٌج  […abeb] (fethateynle) Bel ve karın 
ince ve arık olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإَذا اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َقَبًبا  َوَقِبَب  ا  َقبًّ َوَبْطنُُه  َخْصُرُه   َقبَّ 
 ,bundan ism olur [abeb…] َقَبٌب Ve َدقَّ َوَضُمَر
ince ve arık bellilik hâletine denir. Ve 

ََجد  […abb] Kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َقَطَعُه ُه َقبًّ  Ve َقبَّ

ََجد  […abb] Aygır ve haşarı olan insâna ve 
deveye denir, َفْحٌل [fa√l] ma¡nâsına. Ve 
câmenin yakasına dikilen parçaya denir 
ki eğindirik ta¡bîr olunur. Ve makaranın 
ve çarhın oku geçirilen deliğe denir ki ok 
iki taraflı o deliklerde cereyân ve deverân 
eder; ¡alâ-kavlin makara tekerleğinin orta-
sında olan kertiğe denir ki ipin mecrâsıdır 
ve ¡alâ-re™yin tekerlek dişlerinin üstünde 
olan ağaca denir. Ve 

ََجد  […abb] Bir kavmin re™îs ve ser-kârına 
ıtlâk olunur ki medâr-ı umûrları olur. Ve 
pâdişâha ve halîfeye ıtlâk olunur. Ve be-

FASLU’L-¢ÂF 
)َفْصُل اْلَقاِف(

]ق أ ب[
َقأأُب -âf’ın fethi ve hem…) [el-…a™b] اَءأ
zenin sükûnuyla) Ta¡âm ekl eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقأََب الطََّعاَم َقْأًبا ِمَن اْلَباِب 
أََكَلُه ِإَذا   ;Ve su içmek ma¡nâsınadır الثَّاِلِث 
¡alâ-kavlin kapta olan suyun mecmû¡unu 
içmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَماَء   َقأََب 
 Ve َشِرَبُه أَْو َشِرَب ُكلَّ َما ِفي ْاِلَناِء

أأٌب ََ  […a™b] Meşrûbu çok içmekle içerisi 
tulum gibi kabarmak ma¡nâsınadır, ke-mâ 
se-yuzkeru.

َقأَُب -Bu dahi iç (fethateynle) [el-…a™eb] اَءأ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َقأًَبا  اْلَماَء   َقِئَب 
اِبِع ِإَذا َشِرَبُه  Ve suyu ve sâ™ir meşrûbu اْلَباِب الرَّ
pek çok içmekle tulum gibi kabarmak 
ma¡nâsınadır, َقْأٌب […a™b]-i mezkûr gibi; 
yukâlu: َراِب َقْأًبا َكَما ُذِكَر َوَقأًَبا ِمَن اْلَباِب  َقِئَب ِمَن الشَّ
َ اْلَمْزبُوِر ِإَذا َتَملَّ
أَُب قأ ُِ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi…™eb] اَءأ
ve

وُب َُ َق  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-…a™ûb] اَءأ
Kesîrü’ş-şarâb olan kişiye denir; yukâlu: 
ْرِب ُهَو ِمْقأٌَب َوَقُؤوٌب أَْي َكِثيُر الشُّ
أَُب َقوأ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-…av™eb] اَءأ
ve

أَِبيُّ َقوأ  yâ-yı müşeddede ile) [el-…av™ebiyy] اَءأ
ki nefsine mensûbdur) Çok su alan vâsi¡ 
kaba denir; yukâlu: َكِثيُر أَْي  َوَقْوأَِبيٌّ  َقْوأٌَب   ِإَناٌء 
ْالَْخِذ ِلْلَماِء

]ق ب ب[
ُقُبوُب -âf’ın ve bâ’nın zam…) [el-…ubûb] اَءأ
mıyla) Cenk yâ münâza¡a hengâmında 
¡asker haykırışıp gırîv ve feryâd eylemek 
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mensûblardır.

َجاِءينُوَس ُة  َُبَّ  [¢ubbetu Câlînûs] Mı§ır’da 
bir mevzi¡dir, hâlen اْلُغْوِري ُة  -ubbetu’l¢] ُقبَّ
∏ûrî] denmekle müte¡areftir.

ِة َُ طأ ََّ اء ُة  َُبَّ  [¢ubbetu’r-Ra√met] 
İskenderiye’de bir mevzi¡dir.

اِر َُ ِح اءأ ُة  َُبَّ  [¢ubbetu’l-◊imâr] Dâru’l-
hilâfe’de ya¡nî Baπdâd’da bir mevzi¡dir. 
Halîfe oraya bir hımâr-ı latîf üzere râkiben 
su¡ûd eder olmakla öylece muzâf ve 
müsemmâ olmuştur.

ِك َأ
ِّ اءأ ُة  َُبَّ  [¢ubbetu’l-Firk] Baπdâd kar-

yelerinden Kelvâ≠â nâm karyede bir 
mevzi¡dir. Ve muhaddisînden Eyyûb b. 
Ya√yâ el-¢abbî …âf’ın fethiyledir ki ٌَّقب 
[…abb]a mensûbdur, sağrısında ٌَّقب […abb] 
dedikleri zikr olunan kemik pek büyük ol-
makla onunla mensûb olmuştur.

َقابَُّة  Gök (bâ’nın teşdîdiyle) [el-…âbbet] اَءأ
gürültüsüne denir, َرْعٌد [ra¡d] ma¡nâsına. 
Ve yağmur katresine denir.

َقَبُة َقبأ -veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-…ab…abet] اَءأ
de) Deve ve arslan kükreyip haykırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقْبَقَب ْالََسُد َواْلَفْحُل َقْبَقَبًة 
َت  Ve ahmak ve bî-magz olmak ِإَذا َهَدَر َوَصوَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َحُمَق  Ve َقْبَقَب الرَّ

َقَبٌة بأ ََ  […ab…abat] Masdar ve ism olur, azı 
dişleri birbirine sürüldükte zâhir olan gı-
cırtıya denir ki hikâye olur, َقْبَقاٌب […ab…âb] 
gibi.

َقاُب َقبأ  (vezninde [er&âr&] َثْرَثاٌر) [el-…ab…âb] اَءأ
Yalancıya denir, اٌب  .ma¡nâsına [kezzâb] َكذَّ
Ve ziyâdesiyle kükreyip haykırıcı erkek 
deveye denir. Ve nisvân fercine denir; 
¡alâ-kavlin bol ve sulu olan ferce denir ki 
zeker idhâl olundukça “kab kab” diye ses-
lenir ola; yukâlu: َفْرٌج َقْبَقاٌب أَْي َواِسٌع َكِثيُر اْلَماِء 

dende iki omaca kemiklerinin ¡alâ-kavlin 
kıynağın mâ-beynine ıtlâk olunur. Ve 

اءلُُّبِم ََجُّ   […abbu’l-lucum] Büyük ve sarp 
olan ِلَجاٌم [licâm]a denir ki her ne kadar 
başı sert at olsa zabt eder ola.

ِتَباُب َأ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i…tibâb] اَإلأ
ninde) Bu dahi kesmek ma¡nâsınadır, ٌَّقب 
[…abb] gibi; yukâlu: ُه ِإْقِتَباًبا ِإَذا َقَطَعُه ِإْقَتبَّ

-Beden (âf’ın kesriyle…) [el-…ibb] اَءأِقجُّ
de şol yumruca kemiğe denir ki arka 
cânibinden iki kıynağın ara yerinde olur, 
adam oturdukta onun üzerine oturur ve bu 
kuyruk sokumu kemiği olacaktır, niteki 
Esâs’ta أَْلِزْق ِقبََّك ِبْالَْرِض أَْي َعْجَبَك ¡ibâretiyle 
mersûmdur. Ve 

َِجد  […ibb] Bir kavmin şeyh-i kebîrine ıtlâk 
olunur ki medâr-ı umûrları ola; yukâlu: ُهَو 
ِقبُّ اْلَقْوِم أَْي َشْيُخُهْم

اُء (âf’ın zammıyla…) [el-…ubb] اَءأُقجُّ  َقبَّ
[…abbâ™] kelimesinin cem¡idir ki beli ince 
olan hatuna denir; yukâlu: ٌّاُء َوِنْسَوةٌ ُقب  ِإْمَرأَةٌ َقبَّ
ِقيَقُة اْلَخْصِر أَِي الدَّ
ُة ُقبَّ  âf’ın zammı ve bâ’nın…) [el-…ubbet] اَءأ
şeddesiyle) Tepesi müdevver binâya denir 
ki künbed ta¡bîr olunur; yukâlu: ًة ُقبَّ  َضَرَب 
ٌر َوِهَي ِبَناٌء َوَبْيٌت ُمَدوَّ
Şârih der ki işbu ٌة  kelimesi [ubbet…] ُقبَّ
اْلَخْصِر الظَّْهِر yâhûd [ubbu’l-«a§r…] ُقبُّ   ُقبُّ 
[…ubbu’@-@ahr] ve اْلَبَكَرِة -abbu’l…] َقبُّ 
bekeret] mâddelerindendir yâhûd mu¡tel 
olan ”ق،ب،و“ mâddesindendir, vâv, bâ’ya 
mübeddeldir. Fi’l-asl büyût-ı ¡Arabdan 
sagîr ve müstedîr haymeye denip ba¡dehu 
¡ale’l-ıtlâk isti¡mâl olundu. Ve 

ُة َُبَّ  [¢ubbet] Kûfe’de bir mevzi¡ adıdır. 
Ebû Ca¡fer el-¢ubbî ve ¡İmrân b. Su-
leym el-¢ubbî ki muhaddislerdir, oraya 
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kabîlesine mahsûs bir suyun adıdır. 

َقُج َقبأ -vez [πabπab] َغْبَغٌب) [el-…ab…ab] اَءأ
ninde Karına denir, َبْطٌن [ba†n] ma¡nâsına; 
yukâlu: َوَقى َقْبَقَبُه ِمَناْلَحَراِم أَْي َبْطَنُه
ِقُج ِقبأ -De (âf’ların kesriyle…) [el-…ib…ib] اَءأ
niz sedeflerinden bir nev¡ sedef adıdır, 
halezûn ve delnîs gibi.

ُقَباُب  أُطٌُم (âf’ın zammıyla…) [el-…ubâb] اَءأ
[u†um] ma¡nâsınadır ki kule dediğimiz 
hısndır, selefte Medîne’de meskenleri-
nin sathına adam boyu kadar şaranpolar 
ve bârûlar çevirip ve câ-be-câ mazgal ve 
metrisler ederler idi. Hâlen Mekke’de 
Şerîf hazretlerinin hâneleri dahi öylece 
meşhûdumuz olmuştur. Ve 

ََُباٌب  […ubâb] Be-gâyet keskin ve kâtı¡ olan 
hançer ve kılıç ve gaddâre makûlesine de-
nir. Ve iri ve büyük buruna denir,أَْنٌف َضْخٌم 
.ma¡nâsına َوَعِظيٌم

َباٌب َِ  [¢ibâb] (ِكَتاٌب [kitâb] vezninde) Se-
mer…and türâbında bir mevzi¡dir. Ve 
Neysâbûr şehrinde bir mahalledir. Ve 
Necd ülkesinde Ba§ra huccâcının yolun-
da bir mevzi¡ ve Mı§ır’ın taraf-ı esfelinde 
bir karye adıdır. Ve Baπdâd nevâhîsinden 
Ba¡…ûbâ kurbünde bir karye adıdır. Ve bir 
nev¡ balık ismidir. Ve 

َباٌب َِ  […ibâb] ٌة -in cem¡idir, kün[ubbet…] ُقبَّ
bedler ma¡nâsına. Ve büyût-ı ¡Arabdan ki 
haşem-nişîn olacaklardır, müdevver olan 
alaçıklara ve har-gâhlara denir.

ِقَبُج  Kezâlik (âf’ın kesriyle…) [el-…ibeb] اَءأ
ٌة .in cem¡idir[ubbet…] ُقبَّ

َقبَّاُب  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [el-…abbâb] اَءأ
Arslana ıtlâk olunur. Ve 

َقبَّاُب -Îrân’da Â≠erbaycân ül [el-¢abbâb] اَءأ
kesinde bir mevzi¡ adıdır.

َت ُجُل ِفيِه َذَكَرُه َقْبَقَب أَْي َصوَّ  Ve ِإَذا أَْوَلَج الرَّ

َقاٌب بأ ََ  […ab…âb] Ağaçtan ve tahtadan olan 
ayakkabıya denir ki hâlen nalın ta¡bîr 
olunandır, َنْعَلْيِن [na¡leyn] muharrefidir, 
¡Arabistân’da َقْبَقاٌب […ab…âb] ve bizim 
diyârlarda tahrîfle َخْبَخاٌب [«ab«âb] ta¡bîr 
ederler. Ve 

َقاٌب بأ ََ  […ab…âb] Esvâba saykal ve perdâht 
verecek mühreye denir. Ve çok sözlü ozan 
ve pür-gû kimseye denir. Ve yâve-gû ve 
herze-sühan kimseye denir, ِمْهَذاٌر [mih≠âr] 
ma¡nâsına. Ve azı dişlerini birbirine sür-
mekten hâsıl olan gıcırtıya denir. Ve bu 
ma¡nâdan masdar olur; tekûlu: اْلَفْحُل  َقْبَقَب 
َت أَْنَيابُُه  َسِمْعُت َقْبَقَبَة :Ve tekûlu َقْبَقَبًة َوَقْبَقاًبا ِإَذا َصوَّ
اْلَفْحِل َوَقْبَقاَبُه
َُِج ُقَبا -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-…ubâ…ib] اَءأ
ninde) Bu dahi çok sözlü, ِمْكَثاٌر [mik&âr] 
kimseye denir. Ve sene-i âtiye ¡akibinde 
gelecek seneye denir, ُمْقِبٌل  ,ma¡nâsına َعاٌم 
zîrâ َقاِبٌل  ondan ُمْقِبٌل sene-i âtiyeye ve َعاٌم 
sonra gelecek seneye denir. Meselâ işbu 
sene ki iki yüz yirmi üçüncü senedir, َعاٌم 
 beşinci sene olur ki ُمْقِبٌل dördüncü ve َقاِبٌل
 dahi denir. Kezâlik sene-i [ubâ…ib…] ُقَباِقُب
mezbûreye ٌَّقاب […âbb] ve ُمَقْبِقٌب [mu…ab…ib] 
dahi derler, ism-i fâ¡il bünyesiyle meselâ; 
tekûlu: ََوال َقابَّ  َوالَ  َقاِبَل  َوالَ  اْلَعاَم  تُْفِلَح  َلْن   ِإنََّك 
 ُقَباِقَب َوالَ ُمَقْبِقَب ُكلٌّ ِمْنَها اْسٌم ِلَسَنٍة َبْعَد َسَنٍة َيْعِني آِتَيٍة
Şârih der ki İbn Berrî rivâyeti üzere ُقَباِقُب 
[…ubâkib] mü™ellifin dediği gibi sene-i 
sâlisedir, lâkin ُمَقْبِقٌب sene-i râbi¡adır. Ve 

َُِج ََُبا  […ubâ…ib] Taslak ve nâ-tırâş ve galîz 
ve câfî kimseye denir. Ve 

َُِج ََُبا  [¢ubâ…ib] Bahr-i Hind sâhilinde 
şehr-i Kirmân kurbünde ¿aπr nâm belde 
türâbında bir mevzi¡ ve bir nehrin ismidir. 
Ve Cezîre-i İbn ¡Ömer’de Benû Taπlib 
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bâ-yı müşeddedenin kesriyle) Ki işbu َخْيُر“ 
يُّوَن” اَْلُقّبِ  hadîsinde vâki¡dir, murâd şol النَّاِس 
kimselerdir ki serd-i savm edip ya¡nî mut-
tasılan ve mütevâliyen sâ™im olmalarıy-
la belleri ve karınları ince ve arık olmuş 
olalar. Zikr olunan َقَبٌب […abeb] lafzından 
me™hûzdur.

يُن ّبِ َُ  [¢ubbîn] (…âf’ın zammı ve bâ’nın 
teşdîdiyle يُن …vezninde) ¡Irâ [ummîn…] ُقّمِ
’ta bir mevzi¡in ve bir nehrin adıdır.

ُة ِقبَّ  âf’ın kesri ve bâ’nın…) [el-…ibbet] اَءأ
teşdîdi ve tahfîfiyle) ِحْفٌث [√if&] 
ma¡nâsınadır ki işkenbede kırkbayır ve 
şîrdân dedikleri nesnedir, Fârisîde hezâr-
tû denir.

َباُت ََُبيأ  [¢ubeybât] (musaggar bünyesiyle) 
¢âdisiyye’de Muπî&e nâm kuyu kurbünde 
bir kuyu adıdır. Ve Benû Taπlib kabîlesine 
mahsûs bir su adıdır. Ve Dimaş… zâhirinde 
bir mevzi¡dir. Ve Baπdâd içre bir mahalle 
ve Benû Temîm kabîlesine mahsûs bir su 
ve ◊icâz’da bir mevzi¡ adıdır.

ََجأ  […abb] (…âf’ın fethiyle) Darîbeye vu-
rulan kılıç darbının âvâzından hikâyedir, 
lisânımızda çat gibi.

َقِبيُج  (vezninde [abîb√] َحِبيٌب) [el-…abîb] اَءأ
Yaşı kurusuna katılmış yoğurt keşine 
denir.

]ق ت ب[
ِقتأُج -âf’ın kesri ve tâ-yı fevkiy…) [el-…itb] اَءأ
yenin sükûnuyla) ve

َبُة ِقتأ  ,Bağırsağa denir (hâ’yla) [el-…itbet] اَءأ
 ma¡nâsına. Zâhiren tâ™ vahdet [mi¡â] ِمَعى
içindir. Ve

تأٌج َِ  […itb] (hâ’sız) Su çeken devenin 
cemî¡-i âlât u edevâtına denir. Ve beden-
de batnın değirmi dâ™iresine denir. Ve 

ِقُج َقبأ ُُ -ism-i fâ¡il bünye) [el-mu…ab…ib] اَءأ
siyle) Arslana ıtlâk olunur.

ُبوَبُة قأ َُ  [ma√bûbet] َمْحُبوَبٌة) [el-ma…bûbet] اَءأ
vezninde) ve

َبُة َقبَّ ُُ  ُمَعظََّمٌة) [el-mu…abbebet] اَءأ
[mu¡a@@amet] vezninde) Nahîf ve nâzük 
olan göbeğe ıtlâk olunur; yukâlu: ٌةٌ َمْقُبوَبة  ُسرَّ
َبٌة أَْي َضاِمَرةٌ .nüshası galattır ُمَقْبِقَبةٌ Burada َوُمَقبَّ

ِبيُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta…bîb] اَءتَّقأ
de) Yaş nesnenin tarâveti çekilip kuru-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتْقِبيًبا َطَبُة  الرُّ َبِت   َقبَّ
ْت َجفَّ  ;Ve kubbe yapmak ma¡nâsınadır ِإَذا 
yukâlu: ًة ُجُل ِإَذا َعِمَل ُقبَّ َقبََّب الرَّ
َقبَُّج ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu…abbeb] اَءأ
vezninde) Tepesi kubbeli olan eve ve oda-
ya denir; yukâlu: ٌة َبْيٌت ُمَقبٌَّب ِإَذا ُعِمَل َفْوَقُه ُقبَّ
ِة ُقبَّ اءأ  an@ala b. ¿a¡lebe◊ [u’l-¢ubbet±] ُذو 
el-¡İclî lakabıdır; ±î ¢âr sahrâsında kubbe 
nasb eylediği için telkîb olundu.

ٌل) [et-te…abbub] اَءتََّقبُُّج -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Kubbeye girmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َة ُجُل ِإَذا َدَخَل اْلُقبَّ َتَقبََّب الرَّ
الَِم ُة اأإِلاأ َُبَّ  [¢ubbetu’l-İslâm] Ba§ra şehrine 
ıtlâk olunur.

اَن بَّ ََ اُر  َُ  ve [imâru …abbân√] ِط

اَن بَّ ََ  َُ -vez [kettân] َكتَّاٌن) [ayru …abbân¡] َعيأ
ninde) Bir böcek adıdır, Fârisîde harek-i 
zemîn ve Türkîde yer eşeceği ve devecik 
ve evliyâ devesi ta¡bîr ettikleri böcektir ki 
çekirge gibi uzun uzun ayakları olur ve ona 
eşek kurdu dahi derler. Ve اُن  [abbân…] َقبَّ
lafzı ٌَّقب […abb] kelimesinden fa¡lân vez-
nindedir. Şârih der ki gayr-i munsarıftır. 
¡İnde’l-¡Arab ma¡rife olduğu için ve eğer 
fa¡¡âl vezninde olaydı, munsarıf olur idi; 
ve tekûlu: اَن َرأَْيُت َقِطيًعا ِمْن ُحُمِر َقبَّ
يُّوَن ُقّبِ  Kâf’ın zammı ve) [el-…ubbiyyûn] اَءأ
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niteki zikr olundu. Ve 

َبُة َتيأ َُ  [¢uteybet] Esâmî-i ricâl-i ¡Arab-
dandır, nisbetinde ٌُّقَتِبي [¢utebî] denir, 

 e[Cuheynet] ُجَهْيَنُة gibi ki [Cuhenî] ُجَهِنيٌّ
mensûbdur.

َباُن تأ َِ  [¢itbân] (…âf’ın kesriyle) Yemen 
bilâdından ¡Aden kazasında bir mevzi¡dir.

]ق ث ب[
َقاِثُج َُ  â-yı müsellese ile&) [el-me…â&ib] اَءأ
-vezninde) Bahşîşlere de [merâtib] َمَراِتُب
nir, َعَطاَيا [¡atâyâ] ma¡nâsına; yukâlu: ُهَو 
اْلَعَطاَيا أَِي  اْلَمَقاِثِب   Şârihin beyânına göre َكِثيُر 
müfredi yoktur; ¡alâ-kavlin müfredi َمْقِثٌب 
[ma…&ib]dir, َمْجِلٌس [meclis] vezninde.

]ق ح ب[
ُج -âf’ın fethi ve √â-yı müh…) [el-…a√b] اَءأَقحأ
melenin sükûnuyla) Pek yaşlı, müsinn ve 
sâl-horde olan kişiye denir; mü™ennesi 
 tir hâ’yla ki ¡acûz ve pîre-zen[ka√bet] َقْحَبٌة
ma¡nâsına, ke-mâ se-yuzkeru. Ve 

ٌج ََحأ  […a√b] Öksürüklü insâna ve sâ™ir 
hayvâna denir, َشْكٌس [şeks] gibi sıfat 
yâhûd vasf bi’l-masdardır; yukâlu: َرُجٌل 
َعاُل  Ve َوَفَرٌس َقْحٌب ِإَذا أََخَذُه السُّ

ٌج ََحأ  […a√b] ve 

ََُحاٌب  […u√âb] (…âf’ın zammıyla) Masdar-
lardır, öksürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َسَعَل ِإَذا  َوُقَحاًبا  َقْحًبا  ُجُل  الرَّ  Şârihin َقَحَب 
beyânına göre öksürmek ¡illetine uğramak 
ma¡nâsınadır, niteki ُقَحاٌب […u√âb] ¡unvânı 
onu müfîddir.

َبُة َقحأ  (vezninde [nekbet] َنْكَبٌة) [el-…a√bet] اَءأ
Kocakarıya denir ki zikr olundu. Ve bir 
¡illet sebebiyle içerisi fâsid ve tebâh olmuş 
¡avrete denir. Ve öksürüğe denir; yukâlu: 
 Ve fâcire ve zinâ-kâr rûsbîye ِبِه َقْحَبٌة أَْي ُسَعاٌل
denir, zen-dostu gördükte vâsıta-i visâl ol-

hâssaten devenin semerine denir ve bun-
da ekserî müsta¡mel olan fethateynle َقَتٌب 
[…ateb]dir; ¡alâ-kavlin ِقْتٌب […itb] kesr ile 
devenin hörgücü mikdârında olan küçük 
semere denir. Cem¡leri أَْقَتاٌب [a…tâb] gelir.

َقتأُج  âf’ın fethi ve tâ’nın…) [el-…atb] اَءأ
sükûnuyla) Kızartılmış ve kavrulmuş 
mumbar ve sucuk yedirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقَتَبُه َقْتًبا ِإَذا أَْطَعَمُه ْالَْقَتاَب اْلَمْشِويََّة
َتاُب َأ ِ -De (hemzenin kesriyle) [el-i…tâb] اَإلأ
veye semer vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َعَلْيِه اْلَقَتَب  َد  شَّ ِإَذا  اْلَبِعيَر   Ve bir kimseye أَْقَتَب 
yemîn-i mugallaza vermek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur, gûyâ ki arkasına küçük 
ve daracık semer vurmakla tazyîk eder; 
tekûlu: تَُغّلِْظ أَْي الَ  اْلَيِميِن  ِفي  َعَلْيِه  تُْقِتْب  َوالَ   اُْرُفْق 
ve yukâlu: أَْقَتَب َزْيًدا َيِميًنا أَْي َغلََّظَها َعَلْيِه
َقُتوَبُة -vez [rekûbet] َرُكوَبٌة) [el-…atûbet] اَءأ
ninde) Arkalarına semer vurulmuş de-
velere denir, fa¡ûlet bi-ma¡nâ mef¡ûlettir, 
 gibi ve [alûbet√] َحُلوَبٌة ve [rekûbet] َرُكوَبٌة
âhirinde olan tâ™ mübâlaga için değildir; 
müfredi َقُتوٌب […atûb]dur. Kâle fi’n-Nihâye
 الَ َصَدَقَة ِفي ْاِلِبِل اْلَقُتوَبِة أَِي ْاِلِبِل الَِّتي تُوَضُع ْالَْقَتاُب
َصَدَقٌة اْلَعَواِمِل  ْاِلِبِل  ِفي  َلْيَس  أََراَد  ظُُهوِرَها   Pes َعَلى 
-semere gelip yük çekme [atûbet…] َقُتوَبٌة
ğe salâhiyyet peydâ eden develer olur ki 
ticâret için olmayıp sâhibinin iktizâ eden 
yüklerini çeker olalar.

َتابب ََ -âf’ın fethi ve kes…) [û ¢atâb±] ُذو 
riyle) Mülûk-i ◊imyer’den ◊a…l b. Me-
lik lakabıdır ki اَْذَواٌء [e≠vâ™] ta¡bîr olunan 
mülûkdandır.

َقتأُج -Hul (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-…atib] اَءأ
ku dar olup serî¡ü’l-gazab ve def¡iyyü’l-
infi¡âl olan teng-meşreb adama denir.

َبُة ُقَتيأ  ِقْتَبٌة (âf’ın zammıyla…) [el-…uteybet] اَءأ
[…itbet]in musaggarıdır ki bağırsağa denir, 
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ta¡addî eylemez. Ve mesâfe muttasıf ol-
madığı sûrette ِمْن kelimesiyle ve ِإَلى keli-
mesiyle sılalanır; yukâlu َوِإَلْيِه ِمْنُه   Ve َقُرَب 
bu mâddeden ef¡al-i tafdîl ibtidâ™en ِإَلى 
kelimesiyle isti¡mâli muttariddir, tâ ki 
evvel vehlede sıla için olan ِمْن kelimesi 
tafdîliyyeye iltibâsı tevehhüm olunma-
ya. Ve ﴾ِإْعِدلُوا ُهَو أَْقَرُب ِللتَّْقَوى﴿ kerîmesinde 
lâm-ı ihtisâs sıla-i mezkûreden mugnî 
olmuştu. Ve ”ق،ر،ب“ mâddesi zamân ve 
mekân ve nisbet ve hatve ve ri¡âyet ve 
kudrette isti¡mâl olunur. İntehâ.

يُج َِ َق  ;Yakın olan şey™e denir [el-…arîb] اَءأ
yukâlu: ْيُء َفُهَو َقِريٌب -Ve bunun müf َقُرَب الشَّ
redi ve cem¡i müsâvîdir; yukâlu: َقِريٌب  ُهَو 
َوُهْم َقِريٌب
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre vasf 
olmayıp belki َبِعيٌد [ba¡îd]in zıddı olan َقِريٌب 
[…arîb]de tezkîr ve te™nîs ve müfred ve cem¡ 
berâberdir, zîrâ َنِهيٌق [nehî…] ve َزِفيٌر [zefîr] 
gibi masâdır vezninde olmakla onlara 
haml ve i¡tibâr olunur, ke-kavlihi ta¡âla: 
اْلُمْحِسِنيَن﴾ ِمَن  َقِريٌب  اهلِل  َرْحَمَت   Ve İmâm ﴿ِإنَّ 
Ferrâ™ rivâyeti üzere eğer َقِريٌب […arîb] 
mesâfe ma¡nâsında olur ise hasbe’l-iktizâ™ 
müzekkeren ve mü™ennesen isti¡mâl olu-
nur; yukâlu: َقِريَبٌة َوَمَساَفٌة  َقِريٌب   Ve eğer َمَكاٌن 
rahim ve neseb ma¡nâsında olur ise bilâ-
ihtilâfin te¡nîsle isti¡mâl olunur; tekûlu: 
َقَراَبِتي َذاُت  أَْي  َقِريَبِتي  اْلَمْرأَُة   َهَذا :Ve tekûlu َهِذِه 
ُجُل َقِريَبِتي  İntehâ. Ve الرَّ

يٌج َِ ََ  […arîb] İnsânın rahim ve neseb ci-
hetiyle olan yakınına denir ki hısım ta¡bîr 
olunur, Fârisîde hîş denir.

َبُة ََ قأ َُ  mîm’in fethi ve) [el-ma…rebet] اَءأ
râ’nın harekât-ı selâsıyla) ve

َبُة َأ ُق ve (âf’ın zammıyla…) [el-…urbet] اَءأ

َبُة َُ ُق ve (zammeteynle) [el-…urubet] اَءأ

mak için öksürüp yâhûd tenahnuh ile remz 
ve işâret eylediğine mebnîdir; ¡alâ-kavlin 
bu ma¡nâda lügat-ı müvellededir; yukâlu: 
 Esâs’ın beyânına göre ehl-iِهَي َقْحَبٌة أَْي َفاِجَرةٌ
Yemen ıtlâkâtındandır; ve fâsidetü’l-cevf 
ma¡nâsından ahzı dahi mümkindir.

ِقيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√…îb] اَءتَّحأ
Çok öksürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َب  َقحَّ
َتْقِحيًبا ِبَمْعَنى َقَحَب
َقاِطُج  kelimesini [su¡âl] ُسَعاٌل [el-…â√ib] اَءأ
te™kîd için îrâd olunur; yukâlu: َقاِحٌب  ُسَعاٌل 
أَْي َشِديٌد

]ق ح ط ب[
َطَبُة  â-yı mühmele ile†) [el-…a√†abet] اَءأَقحأ
 vezninde) Yere çalmak [da√recet] َدْحَرَجٌة
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصَرَعُه ِإَذا   Ve َقْحَطَبُه 
bir kimse üzere kılıç çekip havâle olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعالَُه ِإَذا  ْيِف  ِبالسَّ  َقْحَطَبُه 
Ve 

َطَبٌة ََحأ  [¢a√†abet] Esâmîdendir: ◊asan b. 
¢a√†abe el-»ullebî muhaddisîndendir. Ve 
.veznindedir [sukker] ُسكٌَّر) [ulleb«] ُخلٌَّب

]ق ر ب[
ُب َأ ُق  âf’ın zammı ve râ’nın…) [el-…urb] اَءأ
sükûnuyla) ve

َباُن َأ ُق ve (âf’ın zammıyla…) [el-…urbân] اَءأ

َباُن َأ ِق  Yakın (âf’ın kesriyle…) [el-…irbân] اَءأ
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَكُرَم ِمْنُه   َقُرَب 
 َويَُقاُل َقِرَبُه َكَسِمَعُه ُقْرًبا َوُقْرَباًنا َوِقْرَباًنا ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس
اِبِع ِإَذا َدَنا َوالرَّ
Şârih ba¡zı ehl-i tahkîkten nakl eder ki 
 fi¡li bâb-ı râbi¡den her hâlde fâ¡ilin َقِرَب
sıfatıdır, bi-gayri sılatin müte¡addî olur; 
yukâlu: َقِرَبُه Ve minhu kavluhu ta¡âlâ: ََوال﴿ 
الية َنا﴾  الّزِ -Ve bâb-ı hâmisten olduk َتْقَربُوا 
ta onunla mesâfe vasf olunur. Bu sûrette 
 harfiyle [min] ِمْن ma¡nâsına olan [ilâ] ِإَلى
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olmadığına mahmûl olur. İntehâ.

َباُء َِ َأ َ -veznin [™en§ibâ] أَْنِصَباُء) [™el-a…ribâ] اَألأ
de ki) َقِريٌب […arîb]in cem¡idir. ve

ََاِرُب َ  .in cem¡idir[a…reb] أَْقَرُب [el-a…ârib] اَألأ
Ve

اِربُوَن ََ َ  .Cem¡u’l-cem¡dir [el-a…âribûn] اَألأ
Bir kimseye pek yakın olan hısımlarına ve 
hîşân ve ¡aşîretine denir; tekûlu: ُهْم أَْقِرَباُؤَك 
َوأََقاِربَُك أَْي َعِشيَرتَُك ْالَْقَربُوَن
ُب َأ َق  âf’ın fethi ve râ’nın…) [el-…arb] اَءأ
sükûnuyla) Kılıcı ِقَراٌب […irâb] ta¡bîr olu-
nan gılâfa komak ma¡nâsınadır, ke-mâ 
se-yuzkeru; ¡alâ-kavlin kılıca ِقَراٌب […irâb] 
edinmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَف السَّ  َقَرَب 
ِل ِإَذا أَْدَخَلُه ِفي اْلِقَراِب أَِو اتََّخَذ َلُه ِقَراًبا  َقْرًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
Ve mihmâna koyun ve deve makûlesinin 
böğür ta¡bîr olunan ¡uzvlarını yedirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْطَعَمُه ِإَذا  ْيَف  الضَّ  َقَرَب 
ْالَْقَراَب
اُب ََ ِق  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-…irâb] اَءأ
Kılıcın kınına denir, ِغْمٌد [πimd] ma¡nâsına; 
¡alâ-kavlin kılıcın şol gılâfına denir ki kı-
nıyla ve bağıyla onun içine vaz¡ ederler, 
tanbûra gılâfı gibi olur, ¡Arablar deriden 
yaparlar ve ona اْلِغْمِد  [cefnu’l-πimd] َجْفُن 
dahi derler. Ve 

اٌب ََ
َِ  […irâb] Bir nesnenin mikdârına karîb 

olan şey™e denir; yukâlu: ُهَو ِقَرابُُه أَْي َما َقاَرَب 
 Ve َمَعُه أَْلُف ِدْرَهٍم أَْو ِقَرابُُه :Ve tekûluَقْدَرُه 

اٌب ََ
َِ  […irâb] Cimâ¡ eylemek için hatunun 

ayaklarını yukarı kaldırmağa denir, ُمَقاَرَبٌة 
[mu…ârebet] gibi, ke-mâ se-yuzkeru.

ُب َأ ُق  âf’ın ve râ’nın…) [el-…urb] اَءأ
sükûnuyla) ve

ُب َُ ُق -Beden (zammeteynle) [el-…urub] اَءأ
de boş böğür ta¡bîr olunan ¡uzva denir 
 َشاِكَلةٌ ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin [â§irat»] َخاِصَرةٌ

َبى َأ ُق  (vezninde [buşrâ] بُْشَرى) [el-…urbâ] اَءأ
ve

اَبُة ََ َق -vez [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-…arâbet] اَءأ
ninde) Rahim cihetiyle olan yakınlığa 
mahsûslardır. Şârihin beyânına göre bun-
lar fi’l-asl masdarlardır, ba¡dehu ism ola-
rak isti¡mâl olundular; tekûlu: ٌَبْيِني َوَبْيَنُه َمْقَرَبة 
َقَراَبِتي َوُذو  ُقْرَبِتي  َوُذو  َقِريِبي  َفُهَو  َوَقَراَبٌة  َوُقْرَبى   َوُقْرَبٌة 
َوالَ َتُقْل َقَراَبِتي أَْي ِبُدوِن “ُذو”
Pes mü™ellifin َقِريِبي  unvânına göre de¡ َفُهَو 
şârihin dediği gibi bunlar fi’l-asl masdar 
olurlar. Kaldı ki mü™ellif ُذو kelimesinden 
mücerred olarak ُهَو َقَراَبِتي ta¡bîrinden nehy 
eylemiştir, ya¡nî fasîh-i kelâmda vürûdunu 
inkâr eylemiştir. ◊arîrî ¡aleyhi’r-rahmet 
dahi Durre’de tahti™e eylemiştir, lâkin 
Şihâb şerhinde ta¡bîr-i mezkûrun fasîh 
olup ve kelâm-ı fusahâda vârid oldu-
ğunu beyân eylemiştir. Ez-cümle işbu 
َقَراَبِتَها” ِمْن  أََحٌد  َبِقَي  -hadîsinde vârid ol “َهْل 
muştur. Ve İbn E&îr, Nihâye’de أََقاِرِبَها  أَْي 
ُمطَِّرٌد ِباْلَمْصَدِر  َواْلَوْصُف  َحاَبِة  َكالصَّ ِباْلَمْصَدِر  وا   َفُسمُّ
¡ibâretiyle tefsîr ve tervîc eylemiştir diye 
isbât-ı müdde¡â eyledikten sonra Esâs’tan 
 اَْلَقَراَبُة َيُكوُن اْسُم ve Teshîl’den ُهَو َقِريِبي َوَقَراَبِتي
َصاِحٍب ِلَنْحِو  َجْمٍع  اْسُم  َيُكوُن  َوَفَعاَلٌة  ِلَقِريٍب   َجْمٍع 
-ibâretiyle tenvîr-i sened eylemiş¡ َوَقِريٍب
tir. Vâkı™â Mu†arrizî, Muπrib’de َوَقْولُُهْم ِفي 
 اْلَوْقِف َلْو َقاَل َعَلي َقَراَبِتي َيَتَناَوُل اْلَواِحَد َواْلَجْمَع َصِحيٌح
 ibâretiyle ba¡de’t-tashîh¡ لَنََّها ِفي ْالَْصِل َمْصَدٌر
yukâlu: ُذو اْلَفِصيَح  أَنَّ  َعَلى  َقَراَبِتي  َوُهْم  َقَراَبِتي   ُهَو 
 َقَراَبِتي ِلْلَواِحِد َوَذُوو َقَراَبِتي ِلِلْثَنْيِن َوَذُوو َقَراَبِتي ِلْلَجْمِع
¡unvânıyla muzâfen vürûdunu tercîh kıl-
mıştır. Pes mücerreden vürûdunda yine 
 kelimesi melhûz olup tecrîdi mübâlaga ُذو
nüktesine mahmûl olur yâhûd ism-i cem¡ 
olur. Pes mü™ellifin nehyi, َقَراَبٌة […arâbet] 
kelimesi َقِريٌب […arîb] ma¡nâsına mevzû¡ 
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Mütercim der ki ُقْرَباٌن […urbân] kelime-
si fi’l-asl masdardır, niteki zikr olundu, 
ba¡dehu mâ-yutekarrebu bihi ilallâhi olan 
nesnede ism olmuştur, ُحْلَواٌن [√ulvân] keli-
mesi gibi i¡tâ olunan nesnede ism olmuş-
tur. Pes ُقْرَباٌن […urbân] vesîle-i takarrüb 
olan nesnede ism olmakla zebîhaya ve sâ™ir 
a¡mâle şâmildir. Ve fi’l-asl masdar oldu-
ğundan tesniye ve cem¡lenmez. Ba¡dehu 
 te ya¡nî zebîha-i ma¡rûfede[nesîket] َنِسيَكٌة
müte¡âref olmuştur. Kâle fi’n-Nihâyeِصَفُة 
ِدَماَؤُهْم ُقْرَبانُُهْم  التَّْوَراِة  ِفي  ِة  ْالُمَّ  ُقْرَباٌن Burada َهِذِه 
[…urbân] masdardır, Hak ta¡âlâya takar-
rübleri gazâ ve cihâdda irâka-i dimâ™ vec-
hiyle olur demektir: الَُة ا َما ِفي َحِديِث “اَلصَّ  َوأَمَّ
النَّاِس ِمَن  ْالَْتِقَياَء  ِإنَّ  أَْي  ْاِلْسُم  َفُهَو   ” َتِقّيٍ ُكّلِ   ُقْرَباُن 
بُوَن ِبَها ِإَلى اهلِل َتَعاَلى  Ve َيَتَقرَّ

َباٌن َأ َُ  […urbân] Pâdişâhın celîs-i hâssına 
ya¡nî hidemât-ı pesendîde ile pâdişâha 
mukarreb olan hem-dem ve hem-nişîne 
ıtlâk olunur. Yâhûd pâdişâhın makbûl 
ve mukarrebi olduğundan nâşî pâdişâha 
takarrübe vesîle ittihâz olunduğu 
mülâhazasıyladır. Kezâlik fi’l-asl masdar 
olduğu için müfred ve cem¡i berâberdir. 
Mülâhaza-i evvele göre vasf olur ve bu 
ma¡nâda …âf’ın fethiyle câ™izdir ki vasf 
olur, bu sûrette cem¡i َقَراِبيُن […arâbîn] gelir. 
Ve 

اِبيُن ََ ََ  [¢arâbîn] Necd türâbında bir vâdî 
ismidir.

يُج َِ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta…rîb] اَءتَّقأ
de) Zikr olunan ُقُرٌب […urub] lafzından-
dır ki boş böğüre denir. َقَرٌب […arab]-i 
mezkûr gibi, bir kimsenin böğrü ağrımak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َتْقِريًبا  ُجُل  الرَّ َب   َقرَّ
 Ve اْشَتَكى ُقُرَبُه

يٌج َِ -At kısmının bir gûne yelme [ta…rîb] َتقأ

[şâkilet]ten ya¡nî böğürdenَمَراقُّ َبْطٍن[merâ…
…u ba†n]na ya¡nî karnın yumuşak yerine 
kadar olan ¡uzva denir. Cem¡i أَْقَراٌب [a…râb] 
gelir.

ُب ََ َق -Bir kimse (fethateynle) [el-…arab] اَءأ
nin böğrü yâhûd böğürden karın yumu-
şağına kadar ¡uzvu ağrımak ma¡nâsınadır, 
ihtilâf-ı mezkûr üzere; yukâlu: ُجُل الرَّ  َقِرَب 
اِبِع ِإَذا اْشَتَكى ُقُرَبُه  Ve َقَرًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ

ٌب ََ ََ  […arab] Erken suya erişmek için 
gece vaktinde gitmek ma¡nâsınadır, ِقَراَبٌة 
[…irâbet] gibi, ke-mâ se-yuzkeru. Ve suyu 
yakın olan kuyuya denir. Ve gece vaktin-
de su araştırmağa denir; ¡alâ-kavlin su ile 
tâlib beyninde bir gecelik mesâfe kalmağa 
ya¡nî suya varmağa arada bir gece kalmağa 
denir yâhûd su ile arada iki gecelik mesâfe 
kalmağa denir. Bu kavle göre su arandığı 
günün evveline َقَرٌب […arab] ve ikinci gü-
nüne َطَلٌق [†ala…] denir, fethateynle. 

Şârih der ki A§ma¡î’den menkûldür ki bir 
A¡râbîden َما اْلَقَرُب diye su™âl eylediğimde, 
“Sabâh vakti suya varmak için gece yürü-
yüp gitmektir” dedi. Ve َما الطََّلُق diye su™âl 
ettiğimde “Gün aşırı suya varmak için git-
mektir” diye cevâb eyledi. İntehâ. Ve 

ٌب ََ ََ  […arab] ِقَراٌب […irâb] gibi bir şey™in 
mikdârına karîb olan şey™e denir.

اَبُة ََ ِق  (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-…irâbet] اَءأ
Bu dahi َقَرٌب […arab] gibi sabâh vakti suya 
vâsıl olmak için gece gitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َوِقَراَبًة  َقَرًبا  ْاِلِبُل   َقَرَبِت 
اْلَغِد ِلِوْرِد  َلْيالً   Ve ¡Arablar zikr olunan َساَرْت 
 lafzını mübâlagaten deveye [arab…] َقَرٌب
de vasf edip ِإِبٌل َقَرٌب derler.

َباُن َأ ُق  Şol (âf’ın zammıyla…) [el-…urbân] اَءأ
nesneye denir ki onunla bârgâh-ı akdes-i 
kibriyâya takarrüb-i ma¡nevî hâsıl olur. 



يٌج َِ 596َتقأ BÂBU’L-BÂ™

اُب ََ ِت َأ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i…tirâb] اَإلأ
Yaklaşmak, َتَقاُرٌب [te…ârub] ma¡nâsınadır. 
Vâhid için ve iştirâk için olur; yukâlu: 
ْيُء ِإَذا َتَقاَرَب ِإْقَتَرَب الشَّ
-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te…ârub] اَءتََّقاُرُب
de) Birbirine yakın gelmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَقاَرَبا ِضدُّ َتَباَعَدا Ve bir nesne kıllet ve 
izmihlâle yüz tutmak ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur ki kemâli yaklaşmaktan ¡ibârettir; 
yukâlu: َوأَْدَبَرْت َقلَّْت  ِإَذا  ِإِبُلُه   Ve ekinin َتَقاَرَبْت 
yetişip kemâle resîde olması zamânı gelip 
çatmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
ْرُع ِإَذا َدَنا ِإْدَراُكُه  Ve işbu hadîs-i şerîf َتَقاَرَب الزَّ
bu ma¡nâlara mebnîdir: 

َماِن  الزَّ آِخُر  َفاْلُمَراُد  َتْكِذُب«  اْلُمْؤِمِن  ُرْؤَيا  َتَكْد  َلْم  َماُن  الزَّ َتَقاَرَب  »ِإَذا  َوُهَو 

اللَّْيِل  ِاْسِتَواُء  اْلُمَراُد  أَِو  أَْطَراُفُه  َتَقاَصَرْت  َقلَّ  ِإَذا  ْيَء  الشَّ ِلَنَّ  اَعِة  السَّ َواْقِتَراُب 

ِاْنِفَتاُق  اْلِعَباَرِة  ِلُوُقوِع  أَْصَدَق ْالَْزَماِن  أَنَّ  اْلَعاِبُروَن  َوَيْزُعُم  اْعِتَدالُُه  أَِي  َوالنََّهاِر 

َماِر َوِحيَنِئٍذ َيْسَتِوي اللَّْيُل َوالنََّهاُر أَِو اْلُمَراُد َزَمُن ُخُروِج  ْالَْنَواِر َوَوْقُت ِإْدَراِك الثِّ

ْهُر َكاْلُجُمَعِة َواْلُجُمَعُة َكاْلَيْوِم يُْسَتْقَصُر  ْهِر َوالشَّ َنُة َكالشَّ اْلَمْهِدّيِ ِحيَن َتُكوُن السَّ

اِلْسِتْلَذاِذِه.

Hülâsa zikr olunan hadîs-i şerîfteki zamân 
mütekârib oldukta mü™minin rü™yâları 
lâ-mahâle sahîh ve sâdık olur demektir. 
Mü™ellif َتَقاُرٌب [te…ârub] ma¡nâsında üç 
vech beyân eylemiştir. 

Evvelâ tekârub-ı zamândan murâd 
zamân-ı dünyevînin inkırâza başlayıp 
kıyâmetin kıyâmı takarrüb eylediği vakttir 
ki o eyyâmda mü™minlerin rü™yâları sâdık 
olup müşâhedeleri tahallüf eylemez olur. 
Ve bu, kıllet ve idbâr ma¡nâsına müsta¡mel 
olan َتَقاُرٌب [te…ârub]den me™hûzdur ki 
bir nesne kıllet ve tefânîye yüz tuttukta 
levâhık ve etrâfı dahi elbette kıllete müte-
veccih olur. Pes zamân-ı dünyevî inkırâz 
ve inkızâya başladıkta etrâfı ya¡nî levâhık 
ve mukteziyât ve mensûbâtı dahi tekâsur 
ve tefânîye yüz tutmakla ez-ân-cümle 

sine denir; ¡alâ-kavlin iki ellerini birden 
kaldırıp birden yere komak vechiyle olan 
yelmesine denir ki dürtülme ta¡bîr olunur. 
Ve bu, ism mecrâsında isti¡mâl olunur; 
yukâlu: اْلَعْدِو اْلَفَرُس التَّْقِريَب َوُهَو َضْرٌب ِمَن   َيْعُدو 
 Ve أَْو أَْن َيْرَفَع َيَدْيِه َمًعا َوَيَضَعُهَما َمًعا

يٌج َِ -Arablar esenleştikleri vakt¡ [ta…rîb] َتقأ
te َداَرَك َب  َوَقرَّ اهللُ  -ibâretiyle terhîb ey¡ َحيَّاَك 
lemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; tekûlu: 
َب َب َوَحيَّا َوَقرَّ َل َوَرحَّ َدَخْلُت َعَلْيِه َفأَهَّ
ٌب َأ َُ  [¢urb] (ُقْفٌل […ufl] vezninde) Bir mev-
zi¡ adıdır.

اُب ََ َأ ِ -De (hemzenin kesriyle) [el-i…râb] اَإلأ
veyi erken suya erişmek için gece sürüp 
yürütmek ma¡nâsınadır; tekûlu: ْاِلِبَل  أَْقَرْبُت 
اْلَغِد ِلِوْرِد  َلْيالً  ِبِه  أَْسَرْيُت  -Ve hâmilin doğur أَْي 
ması karîb olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve tayın ve deve أَْقَرَبِت اْلَحاِمُل ِإَذا أَْقَرَب ِوالَُدَها
köşeğinin ön dişleri çıkmağa yaklaşmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َواْلَفِصيُل  اْلُمْهُر   أَْقَرَب 
ْثَناِء ِلْلِ -Ve bir kabı dolmağa yaklaştır َدَنا 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبُه  أَْقَرَب ْاِلَناَء ِإَذا َقرَّ
ْمِتالَِء ِلْلِ
ُب َُّ ٌل) [et-te…arrub] اَءتََّق -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

اُب ََّ ِق
 Kesreteyn ve teşdîd-i [et-ti…irrâb] اَءّتِ

râ ile اٌل  vezninde ki masdar-ı [tifi¡¡âl] ِتِفعَّ
sânîdir, bir kimseye bir vesîle ile kurb ta-
leb ve o kayda dürüşmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبِه اْلُقْرَبَة  َطَلَب  ِإَذا  اًبا  َوِتِقرَّ ًبا  َتَقرُّ ِبِه  َب   َتَقرَّ
Ve bir kimse böğür ta¡bîr olunan ¡uzv-ı 
mezkûruna ellerini komak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُقُرِبِه َعَلى  َيَدْيِه  َوَضَع  ِإَذا  ُجُل  الرَّ َب   Ve َتَقرَّ
¡Arablar bir kimseyi ta¡cîl eylemeğe hass 
ve igrâ eyledikte ْب َتَقرَّ ْب   derler, emr-i َتَقرَّ
hâzır bünyesiyle, َوأَْسِرْع  .ma¡nâsına ِإْعَجْل 
Şârihin beyânına göre sîga-i mezbûre mu-
tasarrıf değildir, emr bünyesine mahsûstur.
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dünyeviyye bi’l-külliyye zâ™il ve cânib-i 
ıtlâka mâ™il olmağın safha-i mütehay-
yileleri sâf ve sâde ve a¡yân-ı suver-i 
misâliyyeye kâbil ve âmâde olacağı 
hüveydâdır. O eyyâmda zamânın kemâl-i 
tîb ü safâsından nâşî sene şehr ve şehr 
hafta ve hafta bir gün gibi gelir. Hattâ 
Nihâye’de: َماُن الزَّ “َيَتَقاَرُب  اْلَمْهِدّيِ  َحِديُث   َوِمْنُه 
ْهِر” َكالشَّ َنُة  السَّ َتُكوُن   hadîsinin tefsîrinde َحتَّى 
ُروِر َواْلَعاِفَيِة َماُن َحتَّى الَ يُْسَتَطاُل َوأَيَّاُم السُّ  أََراَد َيِطيُب الزَّ
 .ibâretiyle tebyîn-i murâd eylemiştir¡ َقِصيَرةٌ
Ve Meşâri…-i Şerîf’te bir vech dahi mu-
harrerdir ki murâd mü™minin kühûletine 
takarrüb eylediği zamândır ki sahîfe-i mü-
tehayyilesinde nukûş-ı zunûn-ı fâside ve 
tevezzu¡-ı şehevât ve teşa¡¡ub-ı efkâr ve 
tahayyülât-ı kâside kalmamakla suver-i 
gaybiyye müşâhedesi bâbında mir™ât-ı 
nefsi be-gâyet musaffâ ve safha-i dil ü 
dimâgı ziyâdesiyle pâkîze ve mücellâ ol-
duğu eyyâmdır. 

Mütercim der ki hılâl-i tahrîrde hâtıra 
bu nükte dahi hutûr eylemiştir ki bir 
müddet kemâle resîde olacağı vaktler-
deki o müddetin muhâlifi olacaktır, bir 
beliyye ve musîbet ve tebeddülât ve 
tagayyürât makûlesi hâdise ve nâ™ibe 
zuhûr eyleyeceklerdir. O esnâlarda mu-
kaddime olmak üzere zuhûr eyleyecek 
vak¡aya dâ™ir rü™yâlar mütekessir ve ekserî 
vâkı¡a mutâbık olduğu mücerrebât ve 
meşhûdattan olmakla hadîs-i mezkûre bu 
dahi ma¡nâ ve nükte olmak mülâhazadan 
ba¡îd değildir. İntehâ.

َقاِرُب ُُ  mîm’in zammı ve) [el-mu…ârib] اَءأ
râ’nın kesriyle) İyi ve kemter beyninde 
mütevassıtu’l-hâl olan nesneye ıtlâk olu-
nur ki orta hâlli ta¡bîr olunur; yukâlu: َشْيٌء 
ِديِء أَْو يَُقاُل َدْيٌن ُمَقاِرٌب ِبَكْسِر ِد َوالرَّ  ُمَقاِرٌب أَْي َبْيَن اْلَجّيِ

edmiga-i ehl-i îmânda ¡alâka-i dünyevî 
ve hevâ vü heves makûlesi küdûrât-ı 
beşeriyye dahi münkazî olmağa başla-
mak mülâbesesi mir™ât-ı mütehayyile-
leri musaffâ olmakla ¡âlem-i misâlde 
müşâhede eyledikleri suver-i gaybiyye 
¡âlem-i şehâdette olan sûretlerin ¡aynları 
olmağın bu vechile rü™yâları sâdık ve râst 
olacağı derkârdır. 

Sânîyâ tekârub-ı zamândan murâd leyl 
ve nehârın istivâsı ya¡nî neyyir-i a¡zamın 
◊amel ve Mîzân burclarında deverânı 
hengâmlarıdır ki o vaktlerde havâlar 
mu¡tedil olmakla mizâc-ı insânî dahi 
kesb-i i¡tidâl eylemekle dimâglar dahi 
âsûde ve mu¡tedil olduğundan müşâhede 
olunan rü™yâlar edgâs-ı ahlâm olmayıp bi-
a¡yânihâ râst ve dürüst olacağı bî-mirâdır. 
Hattâ rü™yâ mu¡abbirleri şükûfeler açılıp 
meyveler yetiştiği vaktlerde ki istivâ-ı 
leyl ü nehâr hengâmıdır, müşâhede olu-
nan rü™yâlar sâdık olmakla ta¡bîre aslah ve 
evfak olduğuna müttefiklerdir. 

Sâlisâ tekârub-ı zamândan murâd evâhir-i 
zamân-ı dünyevîde Mehdî hazretlerinin 
hurûc ve ¡udûl ve dâd ile ¡âlemi âsûde ve 
nukûş-ı cevr ü bîdâdı sahîfe-i cihândan 
züdûde eylediği hengâmdır ki tabâyi¡-i 
insânî kemâl-i istitâbe vü istilzâzından 
nâşî kat¡â istitâle eylemeyip belki eyyâm-ı 
sürûr u ¡âfiyet 

Ne ¡aceb tîz geçer zevk u sürûr eyyâmı

İrmeden nısf-ı nehârı irişür akşamı 

lâyihasınca vicdâna kasîr gelmek-
le istiksâr eylediği eyyâmdır. O vakt-
lerde dahi kıyâmetin pek takarrübü 
belki nümûnesinin nümâyişi olmakla 
mü¡minlerin dimâglarından muhabbet-i 
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musîblerinden ¡ibârettir.

َباُن َأ َق -vez [sekrân] َسْكَراُن) [el-…arbân] اَءأ
ninde) Dolmağa karîb olan kaba denir; 
mü™ennesinde َقْرَبى […arbâ] denir, َسْكَرى 
[sekrâ] vezninde; yukâlu: َوَصْحَفٌة َقْرَباُن   ِإَناٌء 
ْمِتالَِء ِباْلِ َقاَرَبَها  ِإَذا  َبُه :ve yukâlu َقْرَبى  َقرَّ ِإَذا   أَْقَرَبُه 
ْمِتالَِء َوِفيِه َقَربُُه َوِقَرابُُه َكَما ُذِكَر ِلْلِ
َبُة ََ قأ ُُ  [mukremet] ُمْكَرَمٌة) [el-mu…rebet] اَءأ
vezninde) Şol soy ve kerîm kısrağa denir 
ki kemâl-i ¡izzetinden nâşî sâhibi aslâ ya-
nından ayırmayıp dâ™imâ takrîb ve ri¡âyet 
ve tekrîm eder ola; müzekkerinde ُمْقَرٌب 
[mu…reb] ُمْكَرٌم [mukrem] vezninde. ¡Alâ-
kavlin müzekkere ıtlâk olunmayıp hemân 
mü™ennese mahsûstur ki soy ve kahîl ol-
duğu için fürû-mâye olan erkek aşmasın 
diye sâhibi aslâ yanından ayırmadığı kıs-
rağa ıtlâk olunur. Ve 

ِبِل ِ اإلأ َبُة  ََ  Şol devedir [mu…rebetu’l-ibil] ُمقأ
ki rükûb için kolanları çekilip âmâde kı-
lınmış ola; ve minhu hadîsu ¡Ömer: َما َهِذِه“ 
اْلُمْقَرَبُة” -Nihâye’de râ’nın kesri ve fetْاِلِبُل 
hiyle mervî olduğu mersûmdur.

َتَقاِرُب ُُ -ism-i fâ¡il bün) [el-mute…ârib] اَءأ
yesiyle) İnde’l-¡arûziyyîn bahr-i mahsûs 
ismidir ki vezni “fe¡ûlun”dür, sekiz ker-
re. Ve “fe¡ûlun fe¡ûlun fe¡al”dür iki ker-
re. Vetidleri sebeblerine karîb olduğu için 
 .ile tesmiye olunmuştur [mute…ârib] ُمَتَقاِرٌب
Ma¡lûm ola ki bahr-i mezbûr dâ™ire-i müt-
tefiktendir ve on beşinci bahrdir. İki ¡arûzu 
müştemildir: biri sahîha ve biri meczüvve-i 
mahzûfedir. Ve ¡arûz olanın dört darbı 
vardır; darb-ı evvel sahîhtir ve darb-ı sânî 
maksûrdur ve darb-ı sâlis mahzûf ve râbi¡ 
ebterdir. Ve ¡arûz-ı sâniyenin iki darbı var-
dır; darb-ı evveli kendisine mümâsildir ki 
meczüvv-i mahzûftur, fe¡al kalır ve darb-ı 

ِبَفْتِحَها ُمَقاَرٌب  َوَمَتاٌع  اِء   Ya¡nî “Dîn ve millet الرَّ
ve mezheb husûsunda vasatü’l-hâl diyecek 
yerde ُمَقاِرٌب [mu…ârib] derler, kesr ile ve 
metâ¡ ve sâ™ir eşyâda ُمَقاَرٌب [mu…âreb] der-
ler, feth ile. Muhaddisînin ta¡dîl ve tercîh 
bâbında اْلَحِديِث ُمَقاِرُب   dedikleri bu ُفالٌَن 
ma¡nâdandır, râ’nın kesri ve fethiyle zabt 
ederler, lâkin kavl-i sânîye göre meksûr 
olmak lâzımdır. Ve bu, âtiyü’z-zikr ُمَقاَرَبٌة 
[mu…ârebet] ma¡nâsından me™hûzdur.

ُب َِ قأ ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mu…rib] اَءأ
ninde) Doğurması karîb olan hâmile denir. 
Zikr olunan ِإْقَراٌب [i…râb]dan me™hûzdur, 
vasf-ı mahsûstur; yukâlu: َفِهَي اْلَحاِمُل   أَْقَرَبِت 
.gelir [me…ârîb] َمَقاِريُب Cem¡i ُمْقِرٌب

اُب ََ َق  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-…arâb] اَءأ
Yakınlık, ُقْرٌب […urb] ma¡nâsına ismdir; 
tekûlu: ِاْفَعْل َذِلَك ِبَقَراٍب أَْي ِبُقْرٍب
اُب ََ ُق  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-…urâb] اَءأ
ve

اَبُة ََ ُق  Zikr olunan (hâ’yla) [el-…urâbet] اَءأ
 gibi bir şey™in endâzesine [irâb…] ِقَراٌب
ve mikdârına karîb olan nesneye denir; 
yukâlu: َقاَرُب أَْي  َوُقَراَبُتُه  َوُقَرابُُه  ِباْلَكْسِر  ِقَرابُُه   َهَذا 
 Ve َقْدَرُه

اٌب ََ َُ  [¢urâb] ُغَراٌب [πurâb] vezninde) 
Yemen’de bir dağın adıdır. Ve 

اَبٌة ََ َُ  […arâbet] (hâ’yla) َقِريٌب […arîb] 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ِبُقَراَبٍة َوالَ  ِبَشِبيِهَك  ُهَو   َما 
ِبَقِريٍب أَْي   Ma¡nâ-yı mezkûrdan farkı ِمْنَك 
ihfâdır. Ve 

اٌب ََ َُ  […urâb] ve ِمِن َأ ُُ اءأ اَبُة  ََ َُ  […urâbetu’l-
mu™min] Ferâsetlerinden ¡ibârettir. 
Mü™ellif bununla işbu: ”اْلُمْؤِمِن ُقَراَب   “ِإتَُّقوا 
اهلِل” ِبنُوِر  َيْنظُُر  َفِإنَُّه  اْلُمْؤِمِن  “ُقَراَبَة   hadîsine َوُرِوَي 
işâret eylemiştir ki murâd mü™minin 
ferâsetidir ki ¡ilm ve tahkîke karîb zann-ı 
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dir. Muhaddisînden ◊akem b. Sinân ve 
A√med b. Dâvûd ve Ebû Bekr b. Ebî ¡Avn 
ve ¡Abdullâh b. Eyyûb el-¢irebiyyûn ِقْرَبٌة 
[…irbet] san¡atına mensûblardır.

َبَة َأ
َِ  Ubeydullâh b. Ezher¡ [Ebû …irbet] أَبُو

nâm kimsenin feresi ismidir. Ve İbn Ebî 
¢irba A√med b. ¡Alî b. el-◊useyn el-¡İclî 
künyesidir.

َقاِرُب  (vezninde [πârib] َغاِرٌب) [el-…ârib] اَءأ
Sefîne-i sagîreye denir. Şârih der ki büyük 
gemiler arkasında yedek gibi çekilen san-
dala denir. Ve

ََاِرٌب  […ârib] Gece vaktinde sahrâda su ta-
leb edip araştıran adama denir. Zikr olu-
nan َقَرٌب […arab]dan ism-i fâ¡ildir.

يُج َِ َق  vezninde ve [emîr] أَِميٌر) [el-…arîb] اَءأ
ba¡zı ümmehâtta ِسّكِيٌت [sikkît] vezninde 
mazbûttur) Tuzlanıp salamura olmuş ba-
lığa denir ki henüz tâb u tarâveti bâkî ola. 
Ve

يٌج َِ ََ  […arîb] Esâmîdendir: ¢arîb b. ªafer, 
Kûfe halkının Fârû…-ı a¡zam radıyallâhu 
¡anhu tarafına gönderdikleri elçi ismidir. 
Ve

يٌج َِ ََ  […arîb] ٌَّعْبِدي [¡abdiyy] ya¡nî 
¡Abdul…ays kabîlesine mensûbdur, 
muhaddisîndendir.

يأٌج ََ َُ  [¢ureyb] (ُزَبْيٌر [zubeyr] vezninde) 
A§ma¡î-yi ma¡rûfun pederi lakabıdır. 
Ve »avâric tâ™ifesinin re™îsleri ismidir. 
Ve ¢ureyb b. Ya¡…ûb el-Kâtib, İmâm 
Muberred’in râvîsidir.

يَبُة َِ ََ  […arîbet] (َحِبيَبٌة [√âbîbet] vezninde) 
Esâmî-i nisvândandır: ¢arîbe bint Zeyd 
ve ¢arîbe bint el-◊âri& ashâbdandır. Ve 
¢arîbe bint ¡Abdullâh b. Vehb ve dîger 
-bir kabîleye bir mahalle nis [ârîbet…] َقِريَبٌة

sânî ebterdir. Ve bahr-i mezkûrda zihâf 
ve zihâf mecrâsına cârî olan ¡illet dörttür: 
 [erm&] َثْرٌم ve serm [elm&] َثْلٌم ve [∂ab…] َقْبٌض
ve َحْذٌف [√a≠f]tir.

َقاَرَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu…ârebet] اَءأ
vezninde) Bir şey™i şey™-i âhere karîb ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَفَرُس  َقاَرَب 
Ve اْلَخْطَو إََذا َداَناُه

 ve [mu…ârebet] ُمَقاَرَبٌة

اٌب ََ
َِ  […irâb] ki masdar-ı sânîdir, cimâ¡ 

için hatunun ayaklarını yukarı kaldırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل اْلَمْرأََة ُمَقاَرَبًة  َقاَرَب الرَّ
 Ve birbiriyle mizâca َوِقَراًبا ِإَذا َرَفَع ِرْجَلْيَها ِلْلِجَماِع
muvâfık mu¡cib ve dil-güşâ ve âmîzeş 
ve mu¡âşereti mûcib kelâm söyleşmek 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki mukârebet ve 
iltiyâzım müstelzimdir; yukâlu: َقاَرَبُه ِإَذا َناَغاُه 
Ve ِبَكالٍَم َحَسٍن أَْي َحاَدَثُه

 Bir husûsta ifrât ve [mu…ârebet] ُمَقاَرَبٌة
tefrît eylemeyip ¡adâlet ve iktisâda kasd 
ve sülûk eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur; yukâlu: َوَقَصَد اْلُغُلوَّ  َتَرَك  ِإَذا  اْلَْمِر  ِفي   َقاَرَب 
َداَد ُدوا َوَقاِربُوا” :Ve minhu fi’n-Nihâye السَّ  “َسّدِ
َها َواْتُرُكوا اْلُغُلوَّ ِفيَها َوالتَّْقِصيَر  أَِي اْقَتِصُدوا ِفي اْلُُموِر ُكّلِ
Pes fi¡l-i mezbûr hakk ve hikmete karîb 
olmak mülâhazasıyla isti¡mâl olunmuştur.

َبُة َأ ِق -Süt tu (âf’ın kesriyle…) [el-…irbet] اَءأ
lumuna denir. Ve ba¡zen su tulumuna da 
ıtlâk olunur. ¡Alâ-kavlin yalnız bir tara-
fından dikilmiş olan tuluma denir. Cem¡i 
 gelir …âf’ın kesri ve râ’nın [irbât…] ِقْرَباٌت
sükûnuyla ve ِقِرَباٌت […iribât] gelir kesre-
teynle ki kesre itbâ¡ olunmuştur ve ِقَرَباٌت 
[…irabât] gelir kâf’ın kesri ve râ’nın fet-
hiyle ve ِقَرٌب […irab] gelir ِعَنٌب [¡ineb] vez-
ninde. Kezâlik her ism ki ِفْعَلٌة [fi¡let] vez-
ninde ola ٌِفْقَرة [fi…rat] ve ٌِسْدَرة [sidret] gibi 
cem¡leri sîga-i merkûme üzere muttaride-
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ba¡zın ya¡nî bir kimsenin lakabıdır.

اٌب ََّ ََ  [¢arrâb] (اٌد  vezninde) Ebû [şeddâd] َشدَّ
¡Alî Mu√ammed b. Mu√ammed el-Herevî 
el-Mu…rî lakabıdır. Ve muhaddisînden bir 
cemâ¡atin lakablarıdır.

]ق ر ت ب[
تُُج َأ َُ  [¢urtub] (tâ-yı fevkiyye ile ُقْنُفٌذ 
[…unfu≠] vezninde) Yemen’de şehr-i 
Zebîd a¡mâlinden bir karye adıdır.

َتُج َأ َق ُُ -ism-i mef¡ûl bün) [el-mu…arteb] اَءأ
yesiyle) Seyyi™ü’l-gıdâ olan kimseye de-
nir ki yiyip içtiği dâ™imâ galîz ve nâ-güvâr 
makûlesi olur.

]ق ر ش ب[
َشجُّ َأ ِق  şîn-i mu¡ceme ile) [el-…irşebb] اَءأ

-vezninde) Müsinn ve sâl [irdebb] ِإْرَدبٌّ
horde kimseye denir ki vücûdu kağşayıp 
mütehalhil olmuş ola. Ve fakr ve fâkası 
kemâlde olan bed-hâl ve perîşân ve 
pejmürde-kıyâfet kimseye denir. Ve ekûl 
ve inhan kimseye denir. Ve gövdesi iri 
ve dızman olarak uzun adama denir. Ve 
arslana denir. Ve bed-hûy ve bed-meşreb 
kimseye denir. Ve karnı geniş kimseye 
denir ki kesret-i ekli mûcibdir, اْلَبْطِن  َرِغيُب 
[raπîbu’l-ba†n] ma¡nâsına. Cem¡i َقَراِشُب 
[…arâşib] gelir.

]ق ر ص ب[
َأَبُة َأ َق  âd-ı mühmele§) [el-…ar§abet] اَءأ
ile َدْحَرَجٌة [da√recet] vezninde) Kesmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقْرَصَبُه ِإَذا َقَطَعُه

]ق ر ض ب[
َضَبُة َأ َق  Dâd-ı mu¡ceme ile [el-…ar∂abet] اَءأ
 ;vezninde ve mürâdifidir [ar§abet…] َقْرَصَبٌة
yukâlu: َقْرَضَبُه ِإَذا َقَطَعُه Şârih der ki muktezâ-
yı i¡câm üzere َقْرَضَبٌة […ar∂abat]ın 

beti yoktur, tâbi¡iyyedendir.

َبُة يأ ََ َُ  […ureybet] (ُجَهْيَنُة [cuheynet] veznin-
de) Bu dahi esâmî-i nisâdandır. ¢ureyb 
bint el-◊âri& ve ¢ureybe bint Ebî ¢u√âfe 
ve ¢ureybe bint Ebî Umeyye bunda 
…âf’ın fethiyle de zebânzeddir üçü dahi 
sahâbiyyedir. İmâm ±ehebî, Mîzân nâm 
kitâbında zamm-ı …âf’la ُقَرْيٌب […ureyb] 
ve ُقَرْيَبُة […ureybet] isminde bir kimseye 
zafer-yâb olmadım demekle kavline iltifât 
münâsib değildir. Zîrâ vech-i mezkûr üze-
re aşhâs-ı ¡adîde güzerân eylemiştir.

اَبى ََ ُق -veznin [furâdâ] ُفَراَدى) [el-…urâbâ] اَءأ
de) Birbirine müte¡âkiben tekârüb üzere 
vürûd eden kimselere denir. Ve bu hilâf-ı 
kıyâs üzere َقِريٌب […arîb]in cem¡idir, gûyâ 
ki َسْكَراُن [sekrân] vezninde َقْرَباُن […arbân] 
lafzından cem¡ olmuştur; yukâlu: َجاُؤوا 
ُقَراَبى أَْي ُمَتَقاِرِبيَن
َرُب َقوأ -veznin [cevreb] َجْوَرٌب) [el-…avreb] اَءأ
de) Şol çok suya denir ki kesretinden nâşî 
ne geçit vere ve ne önünde bir nesne hâ™il 
ve pâyidâr olmağa tâkat getire.

بب َأ َُ  (âf’ın zammıyla…) [âtu ¢urb±] َذاُت 
Bir mevzi¡ ismidir ki beyne’l-¡Arab onda 
bir vak¡a olmuştur.

ُب ََ قأ َُ  ve [el-ma…reb] اَءأ

َبُة ََ قأ َُ  mîm’lerin ve) [el-ma…rebet] اَءأ
râ’ların fethiyle) Şol muhtasar tarîka denir 
ki menzil-i maksûda şâh-râhtan mukad-
dem îsâl eder ola, uğrun yol ta¡bîr olunur; 
yukâlu: أَِي الطَِّريِق  ِمَن  َواْلَمْقَرَبَة  اْلَمْقَرَب   أََخُذوا 
اْلُمْخَتَصَر ِمْنُه
َبى َأ َُ  [¢urbâ] (بُْشَرى [buşrâ] vezninde) Ye-
men muzâfâtından Tebâle şehrine karîb 
bir su adıdır. Ve 

َبى َأ َُ  [¢urbâ] Kurrâ-ı ¢ur™ân zümresinden 
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اِضَبُة ََ َُ  [¢urâbi∂at] (ُعالَِبَطٌة [¡ulâbi†at] vez-
ninde) Bir mevzi¡ adıdır.

َضُج َأ ِق -veznin [dirhem] ِدْرَهٌم) [el-…ir∂ab] اَءأ
de) Galle kalburlandıktan sonra kalbur di-
binde kalan atılacak kemter nesneye denir. 

]ق ر ط ب[
َطَبُة َأ َق  â-yı mühmele ile†) [el-…ar†abet] اَءأ
 vezninde) Bir kimseyi [da√recet] َدْحَرَجٌة
yere çalmak, ¡alâ-kavlin kafâsı üzere yık-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َصَرَعُه ِإَذا   َقْرَطَبُه 
َقَفاُه َعَلى  -Ve zebh olunan hayvânın ke أَْو 
miklerini kesip paralamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِعَظاَمُه َقَطَع  ِإَذا  اْلَجُزوَر   Ve pek َقْرَطَب 
seğirtip gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َعَدا َشِديًدا  Ve korkup yâ ürküp َقْرَطَب الرَّ
kaçmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َقْرَطَب 
 :Ve darılmak ma¡nâsınadır; yukâlu ِإَذا َهَرَب
َقْرَطَب َعَلْيِه ِإَذا َغِضَب
طَُبى َأ ُق -âf’ın ve †â’nın zam…) [el-…ur†ubâ] اَءأ
mı ve bâ’nın tahfîfi ve elifin kasrıyla) Kı-
lıca denir, ma¡nâ-yı mezkûrdan me™hûzdur 
ve hâssaten »âlid b. el-Velîd radıyallâhu 
¡anhu ve İbnu’§-~âmit b. Cuşem nâm kim-
senin kılıçları ismidir.

ِطبَّى َأ ِق -âf’ın ve †â’nın kes…) [el-…ir†ibbâ] اَءأ
ri ve bâ’nın teşdîdiyle ve elifin kasrıyla) 
Beyne’l-¡Arab bir nev¡ oyun adıdır. Ve 
güreşçi mansûbelerinden bir mansûbe 
ismidir ki onunla hasmını kafâsı üzere 
zemîne nakş eder.

اِطُج ََ ُق -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-…urâ†ib] اَءأ
ninde) Be-gâyet kesici kılıç ve hançer 
makûlesine denir.

طَُبُة َأ َُ  [¢ur†ubet] (ٌُقْنُفَذة […unfu≠et] veznin-
de) Maπrib ülkesinde bir şehr-i ¡azîm is-
midir. Mukaddemâ Endelüs memleketinin 
taht-gâhı idi, hâliyen o ülke İspanya kefe-

mefhûmunda şiddet mu¡teberdir. Ve 

َضَبٌة َأ ََ  […ar∂abet] Biriktirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقْرَضَب اللَّْحَم ِفي اْلُبْرَمِة ِإَذا َجَمَعَها Ve da-
ğıtmak ma¡nâsına olmakla azdâddan olur; 
yukâlu: َقُه َفرَّ ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve bir şey™in َقْرَضَب 
mecmû¡unu ekl eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجِميَعُه أََكَل  ِإَذا  اللَّْحَم  -Ve yel َقْرَضَب 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُفالٌَن   َقْرَضَب 
 Ve kart kart kuru nesne ekl eylemek َعَدا
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََكَل ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َقْرَضَب 
َشْيًئا َياِبًسا
َضاُب َأ ِق  (âf’ın kesriyle…) [el-…ir∂âb] اَءأ
Dâ™imâ kuru nesne ekl eden kimseye de-
nir. Ve arslana denir Ve uğruya denir, 

 ma¡nâsına. Ve pek keskin kılıca [§§li] ِلصٌّ
denir. Ve Mâlik b. Nuveyre’nin kılıcı adı-
dır. Ve nâçîz nesneye denir; tekûlu: َما َرَزْأتُُه 
 Ya¡nî “Ben onun bir nesnesini ِقْرَضاًبا أَْي َشْيًئا
ziyân-dîde eylemedim.” Ve 

َضاٌب َأ
َِ  […ir∂âb] Fakîr ve gedâya denir. 

Ve şol ekkâl kimseye denir ki kapta olan 
ta¡âmın cümlesini ekl edip aslâ bakiyye 
terk eylemeye; ِقْرَضاَبٌة […ir∂âbet] dahi de-
nir; yukâlu: َرُجٌل ِقْرَضاٌب َوِقْرَضاَبٌة أَْي الَ َيَدُع َشْيًئا 
ِإالَّ أََكَلُه
ُضوُب َأ ُق  (âf’ın zammıyla…) [el-…ur∂ûb] اَءأ
Bu dahi ziyâdesiyle keskin ve kesici kılı-
ca denir. Ve uğruya denir. Ve şol ekûl ve 
pür-hor kimseye denir ki kapta olan ta¡âmı 
bi’l-cümle hora geçirip bakiyye nâmına 
bir nesne terk eylemeye. Ve fakîr ve bî-
nevâya denir.

اِضَبُة ََ َق  [arâmi†at…] َقَراِمَطُة) [el-…arâ∂ibet] اَءأ
vezninde) ُقْرُضوٌب […ur∂ûb]un cem¡idir, 
.ve fukarâ™ ma¡nâlarınadır [§lu§û] لُُصوٌص

ِضُج َأ َق ُُ -ism-i fâ¡il bünye) [el-mu…ardib] اَءأ
siyle) Bu dahi kapta nesne terk eylemez 
olan ekûl ve inhana denir. 
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yukâlu: ُجُل ِإْقِرْعَباًبا ِإَذا اْنَقَبَض ِمْن َبْرٍد أَْو  ِإْقَرَعبَّ الرَّ
َغْيِرِه

ِعجُّ ََ قأ ُُ -ism-i fâ¡il bünye) [el-mu…ra¡ibb] اَءأ
siyle) Kemâl-i gazabdan nâşî sükût ede-
rek başını yere dikip duran kişiye denir ki 
hîn-i gazabda bir kimseye bir söz söyle-
meyip vech-i mezkûr üzere durmak ¡âdeti 
ola. Pes masdarı olan ِإْقِرْعَباٌب [i…ri¡bâb] o 
ma¡nâya da gelir.

]ق ر ق ب[
َُُج َأ ُق -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-…ur…ub] اَءأ
de) ve

ََُج َأ َق  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-…ar…ab] اَءأ
ve

َُجُّ َأ ُق ) [el-…ur…ubb] اَءأ -vez [zu«rubb] ُزْخُربٌّ
ninde) Karına denir, َبْطٌن [ba†n] ma¡nâsına. 
Ve 

ٌَُج َأ َُ  […ur…ub] ُقْنُفٌذ […unfu≠] vezninde) Bir 
küçük kuş ismidir.

َُوُب َأ َُ  [¢ur…ûb] (أُْسُلوٌب [uslûb] vezninde) 
Ba§ra’da ve Ahvâz ve Vâsi† beynlerinde 
vâki¡ Kesker a¡mâlinden bir belde adıdır.

ُة َُبَّ َأ ُق  [zu«zubbet] ُزْخُزبٌَّة) [el-…ur…ubbet] اَءأ
vezninde) Av etine denir, ْيِد الصَّ  َلْحَمُة 
[la√metu’§-§ayd] ma¡nâsına.

]ق ر ن ب[
نُُج َأ ُق  [≠unfu…] ُقْنُفٌذ nûn’la) [el-…urnub] اَءأ
vezninde) Böğüre denir, ٌَخاِصَرة [«â§irat] 
ma¡nâsına.

َنُج َأ َق -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-…arneb] اَءأ
de) ¡Arab tavşanına denir, َيْربُوٌع [yerbû¡] 
ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin fâreye denir ve ¡alâ-
re™yin fârenin şol yavrusuna denir ki fâre 
¡Arab tavşanıyla çift olmaktan hâsıl ola.

]ق ر هـ ب[
َهُج َأ َق  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-…arheb] اَءأ

resinin zabtındadır.

َطَباُن َأ َق  [keltebân] َكْلَتَباٌن) [el-…ar†abân] اَءأ
vezninde) Deyyûs ve kurumsak şahsa 
denir. Ve gayret ve hamiyyeti olmayan 
bî-¡âr ve bî-nâmûsa denir. Ve pezevenge 
denir, اٌد  :ma¡nâsına; yukâlu [avvâd…] َقوَّ
َديُّوٌث أَْي  َقْرَطَباُن  أَِي :Ve yu…âlu ُهَو  َقْرَطَباُن   ُهَو 
اِد ِلْلَقوَّ َويَُقاُل  َلُه  َغْيَرَة  الَ   Mütercim der ki الَِّذي 
Burhân-ı ¢â†ı¡’da َقْرَطَباُن […ar†abân] laf-
zı َقْلَتَباٌن […altabân] mu¡arrebi olmak üze-
re mersûmdur. Ve Mi§bâ√’ta bu vech 
üzeredir ki َقْرَطَباُن […ar†abân] kelimesi 
bî-gayret ve bî-¡âr ve bî-nâmûsa denir. 
İnde’l-A§ma¡î aslı َكْلَتَباٌن [keltebân] idi, 
 [keleb] َكَلٌب ma¡nâsına olan [iyâdet…] ِقَياَدةٌ
lafzından tâ™ ve nûn sonradan ziyâde kı-
lınmıştır. Ve bu, elfâz-ı kadîmeden ol-
makla ¡âmme-i ¡Arab-ı eslâf tagyîr edip 
 dediler. Ba¡dehu ¡âmme-i [al†abân…] َقْلَطَباُن
ahlâf-ı ¡Arab onu da tagyîr edip َقْرَطَباُن 
[…ar†abân] dediler.

]ق ر ط ع ب[
َبُة َطعأ َأ ِق  [cirda√let] ِجْرَدْحَلٌة) [el-…ir†a¡bet] اَءأ
vezninde) ve

ُعَبُة طأ َُ ُق  [ku≠ub≠ubet] ُكُذْبُذَبٌة) [el-…uru†¡ubet] اَءأ
vezninde) ve

َعَبُة طأ ََ ُق  [ura√ra√at≠] ُذَرْحَرَحٌة) [el-…ura†¡abet] اَءأ
vezninde) Az çok nesne demektir; ¡alâ-
kavlin َشْيٌء [şey™] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 َما ِعْنَدُه ِقْرَطْعَبٌة َوُقُرْطُعَبٌة َوُقَرْطَعَبٌة أَْي الَ َقِليٌل َوالَ َكِثيٌر
 Muktezâ-yı misâl nefy makâmında أَْو َشْيٌء
müsta¡meldir.

]ق ر ع ب[
َباُب عأ َِ َأ ِ  [i…şi¡râr] ِإْقِشْعَراٌر) [el-i…ri¡bâb] اَإلأ
vezninde) Bir kimse tortop kirpi gibi 
büzülüp burtalmak ma¡nâsınadır, gerek 
soğuktan ve gerek sâ™ir ¡ârızadan olsun; 
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Hurmânın işe yaramaz olan kemterine 
denir.

َسَباُن َقيأ  [ar†abân…] َقْرَطَباُن) [el-…aysebân] اَءأ
vezninde) Yoğun ve saht ve şedîd olan 
nesneye denir; yukâlu: ٌُّمْشَتد أَْي  َقْيَسَباٌن   َذَكٌر 
َغِليٌظ

َيجُّ ِقسأ ) [el-…isyebb] اَءأ -veznin [irdebb] ِإْرَدبٌّ
de) Uzun olarak saht ve şedîd olan şey™e 
denir.

َقُسوُب -veznin [abûr§] َصُبوٌر) [el-…asûb] اَءأ
de) Çizme ve mest ve çedik ve tomak 
makûlesine denir, ٌُّخف [«uff] ma¡nâsına. 
Ve teşdîd-i sîn’le وٌب  çizmelere [assûb…] َقسُّ
ve mestlere denir, ِخَفاٌف [«ifâf] ma¡nâsına 
ve bunun lafzından müfredi mesmû¡ de-
ğildir; yukâlu: ٌَّجاَء َوِفي ِرْجِلِه َقُسوٌب أَْي ُخف ve 
yukâlu: وٌب أَْي ِخَفاٌف َجاُؤوا َوِفي أَْرُجِلِهْم َقسُّ
َسُج َقيأ -vez [ayder√] َحْيَدٌر) [el-…ayseb] اَءأ
ninde) َحْمٌض [√am∂] envâ¡ından bir şe-
cer adıdır. Ve َحْمٌض [√am∂] ekşi ile acı 
miyânında olan nebâta denir ki deve kıs-
mının fâkihesidir. Ve 

َيٌج ََسأ  [¢asyeb] Esâmî-i ricâldendir.

ُج  Su (vezninde [kesb] َكْسٌب) [el-…asb] اَءأَقسأ
akmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَسَب اْلَماُء َقْسًبا 
 Ve güneş gurûba yüz ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َجَرى
tutmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
َشَرَعْت َيْعِني  اْلَمِغيِب  ِفي  أََخَذْت  ِإَذا  ْمُس  الشَّ  َقَسَبِت 
ِلْلُغُروِب
َقِسيُج  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-…asîb] اَءأ
İsmdir, suyun seslenerek çağıltı ile akması 
hâletine denir; tekûlu: َمَرْرُت ِبَنْهٍر َوَلُه َقِسيٌب أَْي 
َوَصْوٌت اْلَماِءKâle fi’l-Esâs َجْرٌي  َقِسيَب   َسِمْعُت 
 Buna göre akan suyun çağıltısının أَْي َخِريَرُه
ismi olur.

َقاِاُج -veznin [kâsib] َكاِسٌب) [el-…âsib] اَءأ
de) Kazık gibi saht ve şedîd olan âlet-i 

Yaşlı koca öküze denir; ¡alâ-kavlin iri ve 
büyük olanına denir. Ve be-gâyet tüylü 
olan keçiye denir. Ve bir kavmin seyyid 
ve zî-şânına denir. Ve pîr ve müsinn ada-
ma denir.

]ق ز ب[
ُب ْأ َق  âf’ın fethi ve zâ-yı…) [el-…azb] اَءأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Çok cimâ¡ eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَزَبَها َقْزًبا ِمَن اْلَباِب 
ِل ِإَذا َنَكَحَها َكِثيًرا ْالَوَّ
ُب ْأ ِق  Lakab (âf’ın kesriyle…) [el-…izb] اَءأ
ma¡nâsınadır ki şu¡arâda mahlas ta¡bîr 
olunur.

ُب َْ َق -Bir nes (fethateynle) [el-…azeb] اَءأ
ne pek ve katı olmak, şiddet ve salâbet 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء َقَزًبا ِمَن اْلَباِب  َقِزَب الشَّ
اِبِع ِإَذا َصُلَب َواْشَتدَّ الرَّ
َقاِزُب -veznin [πârib] َغاِرٌب) [el-…âzib] اَءأ
de) Şol bâzirgâna denir ki be-gâyet harîs 
ve tama¡-kâr olmakla gâh berre ve gâh 
bahre sefer edip aslâ vehn ve fütûr ¡ârız 
olmaz ola; yukâlu: ًة َمرَّ َحِريٌص  أَْي  َقاِزٌب   َتاِجٌر 
اْلَبْحِر ِفي  ًة  َوَمرَّ اْلَبّرِ   ,Şeyh Sa¡dî merhûm ِفي 
Gülistân’da bu gûne bir bâzirgân hikâyesi 
serd eylemiştir.

]ق س ب[
ُج -âf’ın fethi ve sîn-i müh…) [el-…asb] اَءأَقسأ
melenin sükûnuyla) Be-gâyet pek ve katı 
olan sengîn şey™e denir, kalb-i bahîl gibi; 
yukâlu: َشِديٌد ُصْلٌب  أَْي  َقْسٌب   Ve kuru َشْيٌء 
hurmâya denir, temr-i yâbis ma¡nâsına.

ُقُسوَبُة ve [el-…usûbet] اَءأ

ُقُسوُب  (âf’ların zammıyla…) [el-…usûb] اَءأ
Bir nesne pek ve katı olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َوُقُسوًبا  ُقُسوَبًة  ْيُء  الشَّ  َقُسَب 
اْلَخاِمِس ِإَذا َصُلَب َواْشَتدَّ
ُقَساَبُة  (âf’ın zammıyla…) [el-…usâbet] اَءأ
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bulaştırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَشَبُه 
ِبِه َلَطَخُه  ِإَذا   Ve bir kimseyi ta¡yîr ü ِبُسوٍء 
ta¡yîb eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوَعاَبُه َعيََّرُه  ِإَذا   Esâs’ın beyânına göreَقَشَبُه 
bu ma¡nâ mecâzîdir. Ve ¡aklı gidermek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َذَهَب أَْي  اْلَماُل   َقَشَبَك 
-Ve kılıca cilâ ve saykal ve zağ ver ِبَعْقِلَك
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيَف  السَّ  َقَشَب 
 Ve bunların mecmû¡u bâb-ı sânîden َصَقَلُه
mutasarrıftır.

ِتَشاُب َأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i…tişâb] اَإلأ
de) Bu dahi medh ve mahmidet yâ kadh ve 
mezemmet iktisâb eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َّم ُجُل ِإَذا اْكَتَسَب اْلَحْمَد أَِو الذَّ ِإْقَتَشَب الرَّ
ِشيُج -vez [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta…şîb] اَءتَّقأ
ninde) Bir şey™e bir nesne bulaştırmak 
ma¡nâsınadır ki teksîri mutazammındır; 
yukâlu: َبُه ِبِه َتْقِشيًبا ِإَذا َلَطَخُه ِبِه  Ve bed râyiha َقشَّ
bir kimseyi azürde ve dil-gîr eylemek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: آَذاِني أَْي  ِريُحُه  َبْتِني   َقشَّ
Ve bu ba¡zı nüshada sülâsî ¡unvânıyla 
mersûmdur. Ve mü™ellif misâl-i mezkûr 
ile işbu: َيا َفَيُقوُل  َجَهنََّم  ِجْسِر  َعَلى  َيُمرُّ  َرُجالً   “ِإنَّ 
َبْتِني ِريُحَها”  .hadîsine telmîh eylemiştir َرّبِ َقشَّ
Kâle fi’n-Nihâyeَقِشيٌب َمْسُموٍم  َوُكلُّ  ِني  َسمَّ  أَْي 
َبْتِني َوَقشَّ يُح  الّرِ َبْتِني  َقشَّ يَُقاُل  ٌب   Buna göre َوُمَقشَّ
ma¡nâ-yı evvelden me™hûz olur.

ُج  Nefs ve (âf’ın kesriyle…) [el-…işb] اَءأِقشأ
zât ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلِقْشِب أَِي َكِريُم   ُهَو 
 Ve النَّْفِس

ٌج َِشأ  [¢işb] Mâlik b. Bu√ayne nâm kim-
senin pederi ismidir. Ve bâdincâna şebîh 
bir nebât adıdır. Şârih der ki nebât-ı 
mezbûrun vasatından bir çubuk zuhûr 
eder, uzayıp kemâlini bulunca rutûbeti 
sebebiyle eğilir ve tepesinde yemişi zuhûr 
eder; sibâ¡-ı tuyûra semm-i kâtildir. Pes 

 ile [işb…] ِقْشٌب ma¡nâsına olan [semm] َسمٌّ

tenâsüle denir, ٌُّغْرُموٌل ُمْتَمِهل ma¡nâsına.

َسَبُة يأ ََ  [¢aysebet] (…âf’ın ve sîn’in fethiyle) 
Esâmî-i ¡Arabdandır.

]ق س ح ب[
ُحجُّ  â-yı mühmele ile√) [el-…us√ubb] اَءأُقسأ

 vezninde) İri ve yumru [ur†ubb†] طُْرطُبٌّ
nesneye denir.

]ق س ق ب[
ُقجُّ  ُقْسُحبٌّ âf’la… [el-…us…ubb] اَءأُقسأ

[…us√ubb] vezninde ve mürâdifidir.

]ق ش ب[
ُج  âf’ın fethi ve şîn-i…) [el-…aşb] اَءأَقشأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Bir şey™e şey™-i 
âher katıp karıştırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبِه َخَلَطُه  ِإَذا  ِبالطََّعاِم  مَّ  السَّ  Ve َقَشَب 
bir kimseye zehr içirmek ve kılıç ve 
bıçak makûlesini zehr ile suvarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبِه َسَقاُه  ِإَذا  مَّ  السَّ  َقَشَبُه 
Ve bir kimseyi bir mekrûh ve müsteh-
cen şey™e yâhûd bir murdâra uğratmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِباْلَمْكُروِه أََصاَبُه  ِإَذا   َقَشَبُه 
أَِو اْلُمْسَتْقَذِر
Şârih der ki ba¡zı nüshada اَْلُمْسَتْقَذر kavli 
 kavli üzere ma¡tûfiyyetle mecrûren ِباْلَمْكُروه
ve ba¡zında أَْو kelimesiyle musaddaren 
mersûm olup lâkin sahîh olan ma¡nâ-yı 
mahsûs ya¡nî ism olmak üzere merfû¡ ol-
maktır ki murdâr ve müstakzer nesne de-
mek olur. İntehâ. Ve 

ٌج ََشأ  […aşb] İftirâ ve bühtân eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْفَتَرى أَِي  َعَلْيِه   َقَشَب 
 Ve senâ ve mahmidet yâhûd kadh ve َعَلْيِه
mezemmet kesb eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َّم الذَّ أَِو  اْلَحْمَد  اْكَتَسَب  ِإَذا  ُفالٌَن   َقَشَب 
Ve bir şey™i fesâda verip tebâh eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْفَسَدُه أَْي   َقَشَبُه 
Ve bir kimseye yâ bir nesneye murdâr 
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ki َقِشيٌب […aşîb] kelimesi azdâddan ya¡nî 
cedîd ve ¡atîk ma¡nâlarına olmakla bura-
da iki ma¡nâ dahi melhûzdur ve gûyâ ki 
 kelimesinden [aşîb…] َقِشيٌب [uşbân…] ُقْشَباٌن
cem¡dir hilâf-ı kıyâs üzere, zîrâ cem¡e 
nisbet olunmuştur. Ve Zema«şerî ¡indin-
de nisbet-i mezbûre marzî değildir, belki 
bu binâ-i müstatreftir, ٌّأَْنَبَجاِني [enbecâniyy] 
kelimesi gibi.

َقاِشُج -veznin [kâşif] َكاِشٌف) [el-…âşib] اَءأ
de) Terziye denir, َخيَّاٌط [«ayyâ†] gibi. 
Ve za¡îfü’n-nefs olan ya¡nî celâdet ve 
şehâmetten ârî kimseye denir.

ُج َقشَّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu…aşşeb] اَءأ
vezninde) Hâlis ve pâkîze olmayan ha-
seb ve nesebe ıtlâk olunur; َخْلٌط [«al†] 
ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu. َحَسٌب 
َخاِلٍص َغْيُر  أَْي  ٌب  اْلَمَجاِزKâle fi’l-Esâs ُمَقشَّ  َوِمَن 
ُب النََّسِب أَْي َمْعُيوٌب َرُجٌل ُمَقشَّ

]ق ش ل ب[
ُلُج ُقشأ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-…uşlub] اَءأ
de) ve

ِلُج ِقشأ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [el-…işlib] اَءأ
Bir nev¡ nebât adıdır.

]ق ص ب[
 Sâkında (fethateynle) [el-…a§ab] اَءأَقَصُج
boğumları olan her nebâta ıtlâk olu-
nur ki kamış ta¡bîr olunur. Müfredi َقَصَبٌة 
[…a§abet]tir hâ’yla ve ٌَقْصَباة […a§bât]
tır, §âd’ın sükûnu ve elif ilhâkıyla. Ve 
cemâ¡atine ve menbitine َقْصَباُء […a§bâ™] de-
nir, kamışlık, neyistân ma¡nâsına. 

Şârih der ki Sîbeveyhi ¡indinde َقْصَباُء 
[…a§bâ™] ism-i cinstir, müfred ve cem¡e 
ıtlâk olunur, َحْلَفاُء [√alfâ™] ve َطْرَفاُء [†arfâ™] 
gibi. Mütercim der ki َقَلٌم […alem] dahi 
 nev¡indendir, yerinde nâbit [a§ab…] َقَصٌب

tesmiye olunmuş olur. Ve 

ٌج َِشأ  […işb] Demir ve ayna makûlesinin 
yüzlerinde olan pâsa denir, ٌ  [™ade§] َصَدأ
ma¡nâsına. Ve bî-hayr ve bî-menfa¡at olan 
tebeh-kâr kimseye denir. Ve ağuya denir, 
semm ma¡nâsına; ve bunda fethateynle de 
lügattir.

َقِشيُج  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-…aşîb] اَءأ
Pâsı açılıp cilâ verilmiş kılıca denir. Ve 
pâslı kılıca denmekle azdâddan olur; 
yukâlu: ٌَّسْيٌف َقِشيٌب أَْي َمْجُلوٌّ َوَصِديٌء ِضد Ve 

ََِشيٌج  [¢aşîb] Yemen’de bir köşkün adı-
dır. Ve yeni nesneye denir. Ve eski ve 
yeprimiş nesneye denmekle azdâddan 
olur; yukâlu: ٌَّثْوٌب َقِشيٌب أَْي َجِديٌد َوَخَلٌق ِضد Ve 
ak şey™e denir. Ve pâk ve nazîf nesneye 
denir; yukâlu: َثْوٌب َقِشيٌب أَْي َنِظيٌف Cem¡i ُقُشٌب 
[…uşub] gelir zammeteynle.

َقَشاَبُة -veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-…aşâbet] اَءأ
de) Zikr olunan ma¡nâlardan masdardır; 
yukâlu: ْيُء َقَشاَبًة ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس َقُشَب الشَّ
َبُة ِقشأ  Hasîs (âf’ın kesriyle…) [el-…işbet] اَءأ
ve denî ve nâkes şahsa denir. Ve maymun 
yavrusuna denir.

ََُشاٌب  [¢uşâb] (ُغَراٌب [πurâb] vezninde) Bir 
mevzi¡ adıdır.

ُة َباِنيَّ ُقشأ ٌة [el-…uşbâniyyet] اَءأ  ُعْثَماِنيَّ
[¡u&mâniyyet] vezninde ki işbu ُّالنَِّبي  “َمرَّ 
ُقْشَباِنيََّتاِن” َوَعَلْيِه  الَُم  السَّ  hadîsinde vârid َعَلْيِه 
olmuştur, murâd eski perde demek-
tir. َتاِن  zikr olunan [uşbâniyyetân…] ُقْشَباِنيَّ
ٌة  in tesniyesidir. Ba¡zı[uşbâniyyet…] ُقْشَباِنيَّ
zâ¡imin burada ُقْشَباٌن […uşbân] kelimesi 
ٌة lafzının cem¡idir ve [aşîb…] َقِشيٌب  ُقْشَباِنيَّ
[…uşbâniyyet] ona mensûbdur kavli mül-
tefet ve mu¡avvelün-¡aleyh değildir. 
Nihâye’de bu vech üzere mersûmdur 
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[¡arabiyy] gibi. Ve 

َََصٌج  […a§ab] Yâkûtla murassa¡ ve müzey-
yen olan âb-dâr inci ve âb-dâr zebercede 
denir ki murâd vech-i mezkûr üzere olan 
dizileridir; ve minhu’l-hadîsu: ِجْبِريَل  “أَنَّ 
ْر َخِديَجَة الَُم َبّشِ الَُة َوالسَّ الَُم َقاَل ِللنَِّبّيِ َعَلْيِه الصَّ  َعَلْيِه السَّ
ِبَبْيٍت ِفي اْلَجنَِّة ِمْن َقَصٍب”
Şârih der ki Kirmânî demiştir ki َقَصٌب 
[…a§ab] ve َقَصَبٌة […a§abet] cevheriyyûn 
ıstılâhında bir dizi a¡lâ inciye ıtlâk olunur, 
beyt-i mezbûr a¡lâ inci dizisinden tarh ve 
binâ olunmuştur. Ve Nihâye’de hadîs-i 
mezkûrda َقَصٌب […a§ab]dan murâd köşk 
tarzında vâsi¡ ve mücevvef inci dânesidir 
ki tamâm bir oda olacaktır. zâhiren resmi 
tûlânî olur. İntehâ. Ve 

َََصٌج  […a§ab] Çeşmelerden münşa¡ib olan 
su mecrâlarına ıtlâk olunur.

َصاُب َأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i…§âb] اَإلأ
Bir mahal kamışlık olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقَصٍب َذا  َصاَر  ِإَذا  اْلَمَكاُن  -Ve ço أَْقَصَب 
ban, devenin ra¡yı husûsunda tekâsül ve 
isâ™et eylediğinen ya¡nî gereği gibi işbâ¡ 
eylemediğinden nâşî devenin su içme-
yip istinkâfına bâ¡is olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَماَء ِإِبُلُه  َعاَفْت  ِإَذا  اِعي  الرَّ  Ve أَْقَصَب 
minhu’l-meselu: ”َفأَْقَصَب -Bu me “َرَعى 
sel çobanın idâresizliğinden ve ra¡y 
husûsunda ihmâl ve tekâsülünden nâşîdir, 
zîrâ ra¡yında ihtimâm edip işbâ¡ eyleme-
dikçe suya meyl ve ragbet eylemezler. 
Mütercim der ki Meydânî’de bu ¡ibâretle 
mersûmdur ki: َقَصَب يَُقاُل  َفأَْقَصَب”   “َرَعى 
ِإَذا اِعي  الرَّ َوأَْقَصَب  ْرِب  الشُّ ِمَن  اْمَتَنَع  ِإَذا  َيْقِصُب   اْلَبِعيُر 
ْرِب الشُّ ِمَن  َفاْمَتَنَعْت  َرْعَيَها  أََساَء  أَْي  َذِلَك  ِإِبُلُه   َفَعَلْت 
Ve mesel-i mezbûr müte¡ahhid olduğu 
mâddede ke-mâ huve hakkuhu takayyüd 
ve ihtimâm eylemeyip tebâh ve ifsâd eden 

oldukça; ba¡de’l-kalm ya¡nî kesildikten 
sonra َقَلٌم […alem] ıtlâk olunur. Ve 

َََصٌج  […a§ab] Parmak kemiklerine ıtlâk 
olunur; müfredi َقَصَبٌة […a§abet]tir. Esâs’ta 
der ki her parmakta üç dâne ٌَقَصَبة […a§abet] 
vardır, lâkin baş parmakta iki dâne olur; 
yukâlu: اْلَيَدْيِن ِعَظاُم  َوِهَي  اْلَقَصِب  ُة  َتامَّ  ِإْمَرأَةٌ 
ْجَلْيِن  َقَلٌم Lisânımızda dahi o kemiklere َوالّرِ
[…alem] ta¡bîr olunur. Ve 

َََصٌج  […a§ab] Boğazlarda olan mecârî-i 
enfâsa ve şu¡belere ıtlâk olunur, her birine 
 .denir [a§abet…] َقَصَبٌة

Ma¡lûm ola ki boğazın fezâsında iki 
mecrâ vardır ki biri havâ girip nefes ala-
cak mecrâdır, buna ٌَحْنَجَرة [√anceret] ve 
ئَِة ve ri™eye izâfetle [a§abet…] َقَصَبٌة الّرِ  َقَصَبُة 
[…a§abetu’r-ri™e] dahi derler, Türkîde 
boğurtlak ve hırtlak ta¡bîr olunur ve bu 
rakabenin önünde vaz¡ olunmuştur, his-
sen zâhirdir, Fârisîde nây-i gelû derler. 
Ve birisi tenâvül olunan nesne mi¡deye 
vâsıl olacak mecrâdır, buna َمِريٌء [merî™] 
derler, Türkîde kızıl öyken ta¡bîr olunur, 
 in ardında vaz¡ olunup bir[a§abet…] َقَصَبٌة
ucu fem-i mi¡deye muttasıldır. Ve َقَصَبٌة 
[…a§abet]in bir ucu akciğere muttasıl olur 
ve onda olan damarlara soluk damarı 
ta¡bîr olunur ki onlara ئَِة -urû…u’r¡] ُعُروُق الّرِ
ri™e] ıtlâk ederler. İntehâ. Ve 

َََصٌج  […a§ab] Cevherden müstatîl olan 
ya¡nî altından veyâhûd gümüşten içi boş 
imâme zıvanası tarzında masnû¡ olan lüle 
ve boru makûlesine denir. Ve ince ve 
nerm ve latîf keten bezine denir ki selef-
te Mı§ır’a mahsûs olmakla …asab-ı Mı§rî 
ıtlâk olunur. Türkîde nisvân ona üskü-
lü bezi ta¡bîr ederler. Bunun müfredinde 

 َعَرِبيٌّ ve [arab¡] َعَرٌب ,denir [a§abiyy…] َقَصِبيٌّ
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ğü uzun kamış tarzında olur; yukâlu: َبِت  َقصَّ
اَبًة  .ke-mâ se-yuzkeru اْلَمْرأَُة َشْعَرَها ِإَذا َجَعَلْتُه ُقصَّ
Esâs’ın beyânına göre bölük bölük örüp 
salıvermek ma¡nâsınadır. Ve 

ِصيٌج  Saçı kıvırcık eylemek [ta…§îb] َتقأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َدُه َجعَّ أَْي  َشْعَرُه  َب   َقصَّ
¡Arablar saçlarını kamış ile kıvırcık eder-
ler. Ve elleri boyuna geçirip bağlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَلى ُه  َشدَّ ِإَذا  َيَدْيِه  َب   َقصَّ
اْلُعنُِق
ُج  âf’ın zammı ve §âd’ın…) [el-…u§b] اَءأُقصأ
sükûnuyla) Arkaya denir, َظْهٌر [@ahr] 
ma¡nâsına. Ve bağırsağa denir, ِمًعى [mi¡â] 
ma¡nâsına. Cem¡i أَْقَصاٌب [a…§âb] gelir.

اُب اٌد) [el-…a§§âb] اَءأَقصَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Düdük ve nây ve kaval çalan kişiye 
denir, اٌر -gibi. Ve hayvân bo [zemmâr] َزمَّ
ğazlayıcıya denir, اٌر  ma¡nâsına [cezzâr] َجزَّ
ki lisânımızda dahi kassâb ta¡bîr olunur; 
zikr olunan َقْصٌب […a§b]dan me™hûzdur.

َقاِأُج  .Kassâb ma¡nâlarınadır [el-…â§ib] اَءأ
Ve ziyâdesiyle tarrâkalı gök gürültüsüne 
ıtlâk olunur.

َقَصَبُة  [a§b…] َقْصٌب (fetehâtla) [el-…a§abet] اَءأ
kelimesinin müfredidir, niteki zikr olun-
du. Ve 

َََصَبٌة  […a§abet] Yeni kazılmış kuyuya de-
nir. Ve köşke denir, َقْصٌر […a§r] ma¡nâsına; 
¡alâ-kavlin kasrın cevfine ya¡nî içerisi-
ne denir. Ve şehre denir, َمِديَنٌة [medînet] 
ma¡nâsına ki bir vilâyetin şehri olacaktır; 
¡alâ-kavlin şehr-i ¡azîme ya¡nî bir ülkesini 
yâhûd bir vilâyetin cümleden a¡zam olan 
şehrine denir, Şâm eyâletinde Dimaş… ve 
Mı§ır ülkesinde ¢âhire gibi ki kâ¡idetü’l-
mülk ve taht-gâh ta¡bîr olunur. Ve 

َََصَبٌة  […a§abet] Karyeye denir, hâlen bey-
nimizde müte¡âref olduğu üzere. Şehr-i 

kimse hakkında darb olunur.

َقِصَبُة  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [el-…a§ibet] اَءأ
ve

َصَبُة قأ َُ  [ma§†abat] َمْصَطَبٌة) [el-ma…§abet] اَءأ
vezninde) Kamışlığa denir; yukâlu: أَْرٌض 
َقِصَبٌة َوَمْقَصَبٌة أَْي َكِثيَرُة اْلَقَصِب
ُج  (vezninde [πa§b] َغْصٌب) [el-…a§b] اَءأَقصأ
Kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َقْصًبا  َقَصَبُه 
َقَطَعُه ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب   Koyun kassâbı bu ِمَن 
ma¡nâdan me™hûzdur. Ve 

ٌج ََصأ  […a§b] Kassâb zebh eylediği 
hayvânın kasabını bend bend ayırıp para-
lamak ma¡nâsınadır; yukâlu: اُب اْلَقصَّ  َقَصَب 
اَة ِإَذا َفَصَل َقَصَبَها  Ve الشَّ

ٌج ََصأ  […a§b] ve 

ََُصوٌب  […a§ûb] Deve su içmekten imtinâ¡la 
başını yukarı kaldırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقَصَب اْلَبِعيُر َقْصًبا َوُقُصوًبا ِإَذا اْمَتَنَع ِمْن ُشْرِب 
 Ve bir kimseyi suya henüz اْلَماِء َفَرَفَع َرْأَسُه َعْنُه
kanmaksızın su içmekten men¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َمَنَعُه  ِإَذا  ُفالًَنا   َقَصَب 
ْرِب َقْبَل أَْن َيْرَوى  Ve bir kimseyi ¡ayblamak الشُّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعاَبُه ِإَذا   Ve bir َقَصَبُه 
kimseye sövmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
.Ve bunlar mecâzdır َقَصَبُه ِإَذا َشَتَمُه

ِتَصاُب َأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i…ti§âb] اَإلأ
de) Kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْقَتَصَبُه 
ِإْقِتَصاًبا ِإَذا َقَطَعُه
َقِصيُج ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-…a§îb] اَءأ

َقاِأُج  (vezninde [kâsib] َكاِسٌب) [el-…â§ib] اَءأ
Su içmekten imtinâ¡ eden deveye denir, 
müzekker ve mü™ennese vasf olur; yukâlu: 
َبِعيٌر َوَناَقٌة َقِصيٌب َوَقاِصٌب أَْي ُمْمَتِنٌع ِمْن ُشْرِب اْلَماِء
ِصيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta…§îb] اَءتَّقأ
Sövmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتْقِصيًبا َبُه   َقصَّ
 Ve başın saçını bölük bölük, burma ِإَذا َشَتَمُه
burma eylemek ma¡nâsınadır ki her bölü-
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َقَصَباُت -vez [arekât√] َحَرَكاٌت) [el-¢a§abât] اَءأ
ninde) Maπrib-zemîn’de bir belde adıdır. 
Ve Yemâme’de bir karyedir.

َبُة ُقَصيأ -vez [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [el-¢u§aybet] اَءأ
ninde) Yemâme türâbında Teym ve ¡Adiyy 
ve ¿evr Benî ¡Abdimenât kabîlelerine 
mahsûs bir mevzi¡ adıdır. Ve Yenbu¡ ile 
»ayber meyânında bir mevzi¡dir. Ve 
Ba√reyn kazâsında bir mevzi¡dir.

ُج َقّصِ ُُ ٌث) [el-mu…a§§ib] اَءأ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Koşu ve yarış meydânında 
ْبِق السَّ  ahz ve ihrâz […a§abu’s-seb…] َقَصُب 
eden kimseye denir. ¡Arab hayyâlleri 
koşu meydânının nihâyetinde ba¡zı eşyâ-i 
fâhire ile müzeyyen bir kargı nasb edip 
ba¡dehu koşu ashâbı birden yek-¡inân at-
larını koşturup cümleyi sebk eden cündî 
o kargıyı yerinden kal¡ ve üzerinde olan 
ödülü bilâ-nizâ¡ ahz ve ihrâz eder. İşte 
ْبِق السَّ  bundan ¡ibârettir. Ba¡dehu bir َقَصُب 
husûsta sâ™ire tefevvuk ve takaddüm eden 
ehl-i fazl ve sâhib-i meziyyette isti¡mâl 
olundu; yukâlu: ٌب أَِي الَِّذي يُْحِرُز َقَصَب  ُهَو ُمَقّصِ
َباِق  Ve الّسِ

ٌج  Yüzünde koyu köpüğü [mu…a§§ib] ُمَقّصِ
olan süte denir.

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-…a§ûb] اَءأَقُصوُب
Yünü kırkılmış koyuna denir.

َََصجأ َََصجأ   […a§ab …asab] fethateynle) Dişi 
koyunu sağmak için çağıracak asvâttandır 
ki َقَصْب -diye çağırır [a§ab …a§ab…] َقَصْب 
lar. Mü™ellifin النَّْعَجُة  kavli cümle-i َوتُْدَعى 
müste™nifedir.

]ق ص ل ب[
ُلُج -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-…u§lub] اَءأُقصأ
de) Kavî ve sulb ve şedîd olan şey™e denir.

sagîre ıtlâkı zâhiren karye ma¡nâsından 
me™hûzdur. Esâs’ın beyânına göre medîne 
ma¡nâsına cevf-i kasr ma¡nâsından oldu-
ğu me™hûzdur; vasat-ı vilâyette vukû¡u 
mülâhazasına mebnîdir. Ve 

َََصَبٌة  [¢a§abet] ¡Irâ…’ta mahsûs bir karye 
adıdır. Ve 

َََصَبٌة  […a§abet] Burulmuş saç bölüğüne 
ıtlâk olunur. Ve ilikli kemiğe ıtlâk olunur.

اَبُة اَنٌة) [el-…u§§âbet] اَءأُقصَّ -vez [rummânet] ُرمَّ
ninde) ve

َقِصيَبُة -veznin [abîbet√] َحِبيَبٌة) [el-…a§îbet] اَءأ
de) ve

ِصيَبُة ve [et-ta…§îbet] اَءتَّقأ

ِصَبُة -veznin [tef¡ilet] َتْفِعَلٌة) [et-ta…§ibet] اَءتَّقأ
de ki ismlerdir, bunlar da burulmuş saç 
bölüğüne denir. Ve 

اَبٌة َُصَّ  […u§§âbet] Kamış ve kargı boğu-
muna denir, أُْنُبوَبٌة [unbûbet] ma¡nâsına. 
Ve nâya ve düdüğe ve kavala denir, ِمْزَماٌر 
[mizmâr] ma¡nâsına. Ve halkı dâ™imâ fasl 
ve kadh ve gıybet eden bed-zebân kimse-
ye denir. Ve 

ََِصيَبٌة  […a§îbet] Boğuma denir, أُْنُبوَبٌة 
[unbûbet] ma¡nâsına.

ِقَصاُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-…i§âb] اَءأ
Şol su bendine denir ki bâgçe duvarının 
yâhûd bâgçeye müşrif olan bayırın ve te-
penin diplerine yapılır, sel suyunu bir ta-
rafa savmak için. Zîrâ öylece savulmadığı 
sûrette su orada birikip havâlî-i bâgçeyi 
tebâh ve berbâd eder Ve 

ََِصاٌب  […i§âb] ِدَياٌر [diyâr] ma¡nâsınadır ki 
bilâd demektir. Müfredi َقَصَبٌة […a§abet]tir, 
niteki zikr olundu.
ََِصابب  Mâlik b. Nuveyre’nin [û ¢i§âb±] ُذو 

feresi adıdır.
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da müsta¡mel olmak üzere mersûmdur ki 
tefekkür ve mülâhaza eylemeksizin bi’l-
bedâhe söz söylemekten ¡ibârettir; yukâlu: 
 Darbe-i vâhide ile kat¡-ı ِإْقَتَضَب اْلَكالََم أَِي اْرَتَجَلُه
 .ma¡nâsı ¡alâkasına mebnîdir [a∂îb…] َقِضيٌب
Ve ebhur-i ¡arûziyyeden bahr-i muktadab 
dahi bundan me™hûzdur, bahr-i münserih-
ten munkatı¡ olduğu için ıtlâk olunmuştur. 
Ve ِإْقِتَضاٌب [i…ti∂âb]-ı bedî™î dahi bundan 
me™hûzdur ki şâ¡ir kasîdesinden teşbîhi 
kat¡ edip maksûda ya¡nî memdûhun med-
hine intikâl eylemekten ¡ibârettir. Ve 
hüsn-i tahallüs ile olan intikâl ufak ve 
eltaf olur. Ve mü™ellifînin َبْعُد ا  -kelime أَمَّ
sine ِإْقِتَضاٌب [i…ti∂âb] ıtlâkı hamdeleden 
inkıtâ¡ına mebnîdir.

ِضيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta…∂îb] اَءتَّقأ
Pek kesmek ma¡nâsınadır, gerek kem-
miyyet ve gerek keyfiyyet cihetiyle ol-
sun; yukâlu: َبُه َتْقِضيًبا ِإَذا َقَطَعُه  Ve güneşin َقضَّ
pertev ve şu¡â¡ı agsân-ı şecer gibi çubuk 
çubuk çekilip uzamak ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: ْمُس ِإَذا اْمَتدَّ ُشَعاُعَها َقَضَبِت الشَّ
ِقَضاُب نأ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in…i∂âb] اَإلأ
ninde) ve

ُج ٌل) [et-te…a∂∂ub] اَءتََّقضُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Kesilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َب أَِي اْنَقَطَع َب اْلُغْصُن َتْقِضيًبا َفاْنَقَضَب َوَتَقضَّ  Ve َقضَّ

ٌج -gibi gü [ta…∂îb] َتْقِضيٌب [te…a∂∂ub] َتَقضُّ
neşin şu¡â¡ı çubuk çubuk çekilip uzamak 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َبِت  َتَقضَّ
َبْت ْمُس ِبَمْعَنى َقضَّ الشَّ
ُقَضاَبُة  (âf’ın zammıyla…) [el-…u∂âbet] اَءأ
Ağaçtan kesilen ve budanılan kesintiye 
ve budantıya denir; ¡alâ-kavlin şâhları 
kesilen ağaç üzerinden dökülen yonga 
pârelerine denir.

َضَبُة قأ َُ  [ma§†abat] َمْصَطَبٌة) [el-ma…∂abet] اَءأ

]ق ض ب[
ُج -âf’ın fethi ve ∂âd…) [el-…a∂b] اَءأَقضأ
ı mu¡cemenin sükûnuyla) Kesmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَضَبُه َقْضًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني 
 ;Ve çubuk ile vurmak ma¡nâsınadır ِإَذا َقَطَعُه
yukâlu: َقَضَب ُفالًَنا ِإَذا َضَرَبُه ِباْلَقِضيِب Ve 

ٌج ََضأ  […a∂b] Bâlâ-bülend olup ve etrâfına 
şâhları yayılmış, her semte dal budak sal-
mış ağaca denir. Ve ok yâhûd yay düz-
mek için kat¡ olunmuş ağaç şâhına denir, 
 ma¡nâsına. Ve [ma…∂ûb] َمْقُضوٌب

ٌج ََضأ  […a∂b] Bir nev¡ şecer ismidir ki on-
dan yay ittihâz olunur. Şârihin beyânına 
göre َنْبٌع [neb¡] dedikleri şecer nev¡indendir 
ki Türkîde kayın ağacı dedikleridir. Ve 

ٌج ََضأ  […a∂b] Tâze yoncaya denir, ِإْسِفْسٌت 
[isfist] ma¡nâsına. Ve 

ٌج ََضأ  […a∂b] Kezâlik masdar olur, henüz 
ta¡lîm olunmamış ¡acemî tor nâkaya bin-
mek ma¡nâsına; yukâlu: ِمَن َقْضًبا  النَّاَقَة   َقَضَب 
اْلَباِب اْلَمْزبُوِر ِإَذا َرِكَبَها َقْبَل أَْن تَُراَض
ِتَضاُب َأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i…ti∂âb] اَإلأ
de) Bu dahi kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقَضَبُه ِبَمْعَنى   Mi§bâ√’ın beyânına göreِإْقَتَضَبُه 
 ma¡nâsınadır [¡i…ti†â] ِإْقِتَطاٌع [i…ti∂âb] ِإْقِتَضاٌب
ki nesneyi kendi nefsi için kesinmekten 
¡ibârettir. Ve 

ِتَضاٌب َأ ٌِ  [i…ti∂âb] Henüz mu¡allem ol-
mayan tor ve ¡acemî nâkaya binmek 
ma¡nâsınadır, َقْضٌب […a∂b] gibi; yukâlu: 
 Esâs’ın beyânına göreِإْقَتَضَب النَّاَقَة ِبَمْعَنى َقَضَبَها
bu ma¡nâda mecâzdır, zâhiren çubuk ile 
ta¡lîm olunduğuna mebnîdir, tor tay gibi 
yâhûd sürüden henüz ayırıp rükûb eyledi-
ği mülâhazasıyladır ve ümmehât-ı sâ™irede 
nâkaya tahsîs olunmamıştır. Ve Esâs’ta 
 ma¡nâsına [irticâl] ِإْرِتَجاٌل [i…ti∂âb] ِإْقِتَضاٌب
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¡ale’l-¡âde gelip tâcir-i merkûmdan hurmâ 
taleb eyledikte o dahi ¡indinde müctemi¡ 
olan fenâ ve kemter hurmâdan bir kavsara 
ihrâc ve a¡lâ pahasıyla bey¡ ve i¡tâ eyle-
mekle ¢â∂îb dahi kavsarayı ahz ve geldiği 
semte ¡avd ve ¡azîmet eyledi. Meğer tâcir 
o kavsara içre bir kese altın hıfz eylemişti. 
¢a∂îb gittikten sonra tezekkür eylemekle 
¢a∂îb’e idrâk ve keseyi istihlâs eylemez 
ise kendi nefsini katl eylemek için eline 
bir hançer alıp hemân şitâbân ¢a∂îb’in 
¡akibinden pûyân oldu. Hılâl-i râhta 
¢a∂îb’e yetişip lutf ile “Bu def¡a cenâbına 
verdiğim hatâ ile fenâ kemter hurmâ imiş, 
kavsarayı bana i¡âde kıl ki ¡ale’l-¡âde yine 
a¡lâ hurmâ vereyim” diyerek kavsarayı 
istirdâd ve ¢a∂îb’in manzarasında kîse-i 
ma¡hûdu ibrâz ve ihrâz eylemekle ¢a∂îb 
kadiyyeye vâkıf ve hançer istishâbının se-
bebine bi’l-istifsâr muttali¡ oldukta kese-
nin te™essüf ve telehhüfüyle hemân dest-i 
tâcirden hançeri ahz ve kendi ciğer-gâhına 
ta¡n ile َذَهَب  diyerek semt-i bekâya َذَهَب 
zâhib olmuştur.

َقاِضُج  Bu dahi keskin kılıca [el-…â∂ib] اَءأ
denir.

اُب اٌد) [el-…a∂∂âb] اَءأَقضَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) ve

اَبُة ve (hâ’yla) [el-…a∂∂âbet] اَءأَقضَّ

َضُج قأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi…∂ab] اَءأ
de) Bunlar da ziyâdesiyle kesici keskin 
kılıca denir. Ve 

َضٌج  ,Dehre ta¡bîr olunan âlete [mi…∂ab] ِمقأ
kezâlik ekincilerin orak ta¡bîr ettikleri 
âlete denir.

َبُة ) [el-…a∂bet] اَءأَقضأ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ
 ma¡nâsınadır ki zikr olunan [a∂îb…] َقِضيٌب
yaydır; ¡alâ-kavlin َنْبٌع [neb¡] ya¡nî kayın 

vezninde) Zikr olunan َقْضٌب […a∂b] nâm şe-
cerin ve yoncanın menbit ve mevzi¡lerine 
denir.

اَبُة  َعالََّمٌة teşdîd ile) [el-…a∂∂âbet] اَءأَقضَّ
[¡allâmet] vezninde) Umûr u mesâlihi 
seyf-i kâtı¡ gibi kesip biçen retk ve fetk 
sâhibi dânâ ve kâr-güzâr adama ıtlâk olu-
nur; yukâlu: اَبٌة أَْي َقطَّاٌع ِلْلُُموِر َرُجٌل َقضَّ
َقِضيُج  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-…a∂îb] اَءأ
Çubuğa denir ki ağacın ince dalıdır, şâh-ı 
bârîk ma¡nâsına. Ve henüz baş öğrenme-
miş tor ve ¡acemî nâkaya ıtlâk olunur, ni-
teki zikr olundu. Ve âlet-i tenâsüle ıtlâk 
olunur ki gusn-ı bedendir. Cem¡i ُقْضَباٌن 
[…u∂bân] gelir …âf’ın zammıyla ve ِقْضَباٌن 
[…i∂bân] gelir …âf’ın kesriyle. Ve 

ََِضيٌج  […a∂îb] İnce ve latîf ve nâzük kılı-
ca ıtlâk olunur ki yüzü pek yassı olmaya; 
kamçı ta¡bîr ettikleri kılıç olacaktır. Ve 
bi-tamâmihi bir َقِضيٌب […a∂îb]den ya¡nî bir 
daldan düzülmüş yaya denir ki enli olmaz; 
¡alâ-kavlin yarılmamış bir şâhtan masnû¡ 
olanına denir ki yayın hüsniyyâtındandır. 
Ve ziyâdesiyle keskin kılıca denir, tîg-i 
berrân ma¡nâsına. Ve 

ََِضيٌج  [¢a∂îb] Yemen’de, ¡alâ-kavlin 
Tihâme’de bir vâdî adıdır. Ve ∞abbe 
kabîlesinden bir recül ismidir ki beyne’l-
¡Arab sâ™ir olan ”أَْصَبُر ِمْن َقِضيٍب“ meselinin 
menşe™idir, züll ve mihnete be-gâyet sâbir 
ve mütehammil kimse idi. Ve 

ََِضيٌج  [¢a∂îb] Ba√reyn şehrinde bir 
temmâr ya¡nî bir hurmâcı ismidir ki 
َقِضيٍب” ِمْن   .meselinin menşe™idir “أَْلَهُف 
Aslı budur ki mezbûr vech-i mezkûr üze-
re Ba√reyn’de hurmâ-fürûş olup dâ™imâ 
mahsûs bir hurmâ tâcirinden hurmâ alıp 
ve kendisi sâ™ire bey¡ eder idi. Bir gün yine 
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birikmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَقْوُم  َقَطَب 
ِإَذا اْجَتَمُعوا
َقاِطُج ve [el-…â†ib] اَءأ

َقطُوُب  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-…a†ûb] اَءأ
Dâ™imâ çîn-i cebîn üzere olup yüzünü gö-
zünü eğip burturucu kişiye denir. Ve 

ََاِطٌج  […â†ib] ve 

ََطُوٌب  […a†ûb] Arslana ıtlâk olunur.

ِطيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta…†îb] اَءتَّقأ
Bu dahi yüzünü gözünü eğip çîn-i cebîn 
ve bed-çehre göstermek ma¡nâsınadır; 
sülâsîden eblagdır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َقطََّب 
َقَطَب ِبَمْعَنى   Ve şarâba su katmak َتْقِطيًبا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َراَب ِإَذا َمَزَجُه َقطََّب الشَّ
َطاُب َأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i…†âb] اَإلأ
Bu dahi şarâba su katmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمَزَجُه ِإَذا  َراَب  الشَّ  Ve birikmek أَْقَطَب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْقَطَب اْلَقْوُم ِإَذا اْجَتَمُعوا
َقِطيُج ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-…a†îb] اَءأ

طُوُب قأ َُ  Su ile memzûc olan [el-ma…†ûb] اَءأ
şarâba denir. Ve 

ََِطيٌج  [¢a†îb] ~urad b. ◊amza el-Yerbû¡î 
nâm kimsenin feresi ismidir.

َقطأُج  âf’ın harekât-ı selâsı ve…) [el-…a†b] اَءأ
†â’nın sükûnuyla) ve

ُقطُُج ve (vezninde […unu¡] ُعنٌُق) [el-…u†ub] اَءأ

َبُة ُقطأ ) [el-…u†bet] اَءأ -veznin [zumret] ُزْمَرةٌ
de) Değirmenin deliğine soktukları uzun 
demire denir ki değirmen onun üzerine 
deverân eder, kapı zıvanası gibi, Fârisîde 
mî«-i âsiyâ ve Türkîde değirmen iği 
ta¡bir olunur, değirmenin alt taşında olur; 
yukâlu: َحى َعَلى َقْطِبَها َوُقطُِبَها َوُقطَُبِتَها َوِهَي  َداَرِت الرَّ
 Ve َحِديَدةٌ َتُدوُر َعَلْيَها

َُطأٌج  […u†b] (…âf’ın zammıyla) Felekte bir 
küçük yıldıza ıtlâk olunur ki kıble onun 

ağacından kesilmiş okluğa denir ki ondan 
ok düzülür. Cem¡i َقَضَباٌت […a∂abât] gelir 
fetehâtla. Ve davar ekl eylemek için tâze 
biçilen çayıra ve yoncaya denir. Cem¡i 
.gelir hâ’sız [a∂b…] َقْضٌب

َضاُب قأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mi…∂âb] اَءأ
ninde) Zikr olunan yoncayı çok inbât eden 
yere denir; yukâlu: أَْرٌض ِمْقَضاٌب ِإَذا َكاَنْت تُْنِبُت 
 Ve اْلَقْضَبَة َكِثيًرا

َضاٌب -min] ِمْنَجٌل ,Orağa denir [mi…∂âb] ِمقأ
cel] gibi.

َضاُب َأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i…∂âb] اَإلأ
Yer yoncalık olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْقَضَبِت ْالَْرُض ِإَذا َصاَرْت َذا َقْضَبٍة
َبُة -Bir bö (âf’ın kesriyle…) [el-…i∂bet] اَءأِقضأ
lük deveye ve bir sürü keçiye ve koyuna 
denir. Ve cüst ve hafîf ve latîf olan adama 
ve nâkaya ıtlâk olunur.

]ق ط ب[
َقطأُج ve (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-…a†b] اَءأ

ُقطُوُب -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-…u†ûb] اَءأ
de) Çîn-i çebîn göstermek ma¡nâsınadır 
ki kaşlarını çatıp gözlerinin aralığını 
buruşturup yüzünü gözünü eğmekten 
¡ibârettir; yukâlu: ِمَن َوُقطُوًبا  َقْطًبا  ُجُل  الرَّ  َقَطَب 
َوَكَلَح َعْيَنْيِه  َبْيَن  َما  َزَوى  ِإَذا  الثَّاِني  -Ve kes اْلَباِب 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيَء  الشَّ  َقَطَب 
 :Ve biriktirmek ma¡nâsınadır; yukâlu َقَطَعُه
َجَمَعُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve şerbet ve şarâba su َقَطَب 
katmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َراَب الشَّ  َقَطَب 
 Ve bir kimseyi darıltmak ِإَذا َمَزَجُه َيْعِني ِباْلَماِء
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَطَب ُفالًَنا ِإَذا أَْغَضَبُه Ve 
doldurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَطَب ْاِلَناَء 
َمَلَُه -Ve çuvalın kulplarını birbirine ge ِإَذا 
çirdikten sonra iki tarafını büküp kavuş-
turmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلُجَواِلَق  َقَطَب 
 Ve ِإَذا أَْدَخَل ُعْرَوَتْيِه ِفي ْالُْخَرى ثُمَّ َثَنى َوَجَمَع َبْيَنُهَما
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olacaktır. Ve 

َبٌة َُطأ  […u†bet] Bir nev¡ nebât adıdır. Cem¡i 
 vezninde. Ve [zufer] ُزَفُر ,gelir [u†ab…] ُقَطٌب

َبُة َُطأ  [¢u†bet] Esâmîdendir: Herim b. 
¢u†be el-Fezârî ashâbdandır. Bir mâdde 
zımnında ¡Âmir b. e†-‰ufeyl ile ¡Al…ame 
b. ¡Ulâ&e ona tehâküm eylediler.

ُقَطاَبُة -vez [umâmet&] ثَُماَمٌة) [el-…u†âbet] اَءأ
ninde) Kesilen et parçasına denir. Ve 

ََُطاَبُة  [¢u†âbet] Mı§ır diyârında bir karye 
adıdır.

ِقَطاُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-…i†âb] اَءأ
Bâ¡is-i terkîb olan ya¡nî bir şey™e katılan 
nesneye denir, ِمَزاٌج [mizâc] ma¡nâsına. 
Ve câme yakasının kavuştuğu yere denir, 
 .ma¡nâsına [mecma¡u’l-ceyb] َمْجَمُع اْلَجْيِب

Şârih der ki ¡inde’l-ba¡z yakanın esfeli-
ne denir; bu dahi kavuştuğu yer olacak-
tır. Ve bu mecâzdır, zikr olunan mizâc 
ma¡nâsından me™hûzdur, niteki Esâs’ta 
mersûmdur. Ve ¡Ubâb’da اْلَجْيِب  ِقَطاُب 
[…i†âbu’l-ceyb] ِمْقَوٌر [mi…ver] ile ki yaka-
nın oyuntu yeriyle müfesserdir ki boyuna 
geçen oyumudur. Ve َقِطيَبٌة […a†îbet] yaka-
nın oyuntusu olan pâre ile mübeyyendir. 
İntehâ.

ٌج ََُطيأ  [¢u†ayb] (ُزَبْيٌر [zubeyr] vezninde) 
Sâbi… b. ~ured nâm kimsenin feresi adıdır.

ُة ُقَطِبيَّ  âf’ın zammı ve…) [el-¢u†abiyyet] اَءأ
†â’nın fethiyle ٌة  (vezninde [ureniyyet¡] ُعَرِنيَّ
Benû Zinbâ¡ cemâ¡âtine mahsûs bir suyun 
adıdır. ¡Abîd el-Abra§ nâm şâ¡irin işbu: 
نُوُب” َفالذَّ َفاْلُقَطِبيَّاُت   || َمْلُحوُب  أَْهِلِه  ِمْن   “أَْقَفَر 
beytinde vâki¡ ُقَطِبيَّاٌت [¢u†abiyyât] keli-
mesi etrâfında kâ™in sular i¡tibârıyla sîga-i 
cem¡ üzere irâd olunmuştur; ¡alâ-kavlin 
 bir cebel adıdır. Yine [u†abiyyât¢] ُقَطِبيَّاٌت

üzerine binâ kılınır, ya¡nî mihrâb ona na-
zar ile vaz¡ ve kıble onunla idrâk olunur. 
Murâd ¢u†b-ı Şimâlî olacaktır ki Cedy 
ile Fer…adân meyânındadır; Türkîde De-
mirkazık ta¡bîr olunur. Mukâbili ¢u†b-ı 
Cenûbî olacaktır. Mü™ellif iktifâ eyle-
miştir. Kürre-i felekin mihverinin ki kutr 
ta¡bîr olunan hattan ¡ibârettir, iki cânibi 
olan nokta-i necmiyyedir ki kürre onların 
üzerine deverân eder ve ¡arazlar onlar ile 
idrâk olunur. Cevâmi¡de mihrâb vaz¡ında 
ve deryâlarda pusula ibresiyle ¢u†b-ı 
Şimâlî’ye i¡tibâr ederler; şimâl tarafında 
olanlar onu tamâm arkaya aldıkta cenûb-ı 
hakîkîye müteveccih olur. Ve ba¡zılar 
¡indinde kutb, nokta-i mevhûmedir. Her 
akşam ¢u†b-ı Şimâlî’ye nazar eylemek 
ledg-ı ¡akrebden emîn olmakta mücerreb-
dir. Ve 

َُطأٌج  […u†b] Bir kavmin medâr-ı umûru 
olan seyyid ve ser-kârına ıtlâk olunur; 
yukâlu: ُدُهْم  Ve mutlakan ُهَو ُقْطُب َقْوِمِه أَْي َسّيِ
bir nesnenin medâr-ı kıvâmı olan şey™e 
ıtlâk olunur; pâdişâh, kutb-ı ¡asker oldu-
ğu gibi; yukâlu: ِمالَُكُه أَْي  ْالَْمِر  َذِلَك  ُقْطُب   ُهَو 
 Ve sâliklerin umûr-ı suveriyye vü َوَمَداُرُه
ma¡neviyyeleri kendisine müfevvez olan 
mürşid gibi. Cem¡i أَْقَطاٌب [a…†âb] gelir ve 
 ِقْبَلةٌ ,gelir [i†bet…] ِقْطَبةٌ gelir ve [u†ûb…] ُقطُوٌب
[…iblet] vezninde. Ve 

َُطأٌج  [¢u†b] Medîne-i münevvere’de ¡A…î… 
nâm vâdîde bir mevzi¡ adıdır; ¡alâ-kavlin 
.ile müsemmâdır [u’l-¢u†be±] ُذو اْلُقْطَبِة

َبُة ُقطأ -Değir (âf’ın zammıyla…) [el-…u†bet] اَءأ
men mîline denir, niteki zikr olundu. Ve 
nişâna atılan ok temrenine denir, َنْصُل اْلَهَدِف 
[na§lu’l-hedef] ma¡nâsına. Lâkin Esâs’ın 
beyânına göre َضاِل النِّ  [sehmu’n-ni∂âl] َسْهُم 
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dir, َراِوَيٌة [râviyet] ve َعالََّمٌة [¡allâmet] gibi; 
¡alâ-kavlin te™nîsiyyedir, ifrâd i¡tibârıyla 
 gibi. Ve ¡inde’l-ba¡z [cemâ¡aten] َجَماَعٌة
 [âfiyet¡] َعاِفَيٌة ,masdardır [â†ibeten…] َقاِطَبًة
ve َعاِقَبٌة [¡â…ibet] gibi. İsm-i fâ¡il kavline 
göre َقاِطَبًة اْلَقْوُم   kavli, “Kavm cümle-i َجاَء 
efrâdını câmi¡ olarak ya¡nî mecmû¡u bir-
den geldiler” demek olur ve masdar ol-
duğuna göre bi-ma¡nâ mef¡ûl olup َمْجُموٌع 
[mecmû¡] ma¡nâsına olur.

َقِطيَبُة -vez [abîbet√] َحِبيَبٌة) [el-…a†îbet] اَءأ
ninde) Cemâ¡at ve gürûh ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجاُؤوا ِبَقِطيَبِتِهْم أَْي ِبَجَماَعِتِهْم Ve 

ِطيَبٌة ََ  […a†îbet] Karışık keçi ve koyun sütü-
ne denir; ¡alâ-kavlin karışık nâka ve ko-
yun sütüne denir.

]ق ط ر ب[
ُب َُ ُقطأ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-…u†rub] اَءأ
de) Uğruya denir, ٌِّلص [li§§] ma¡nâsına. 
Ve fâreye denir. Ve tüyü dökülmüş kurda 
denir أَْمَعُط  .ma¡nâsına [i™bun em¡a†u≠] ِذْئٌب 
Ve gûl-ı beyâbânînin ki koncoloz ta¡bîr 
olunur erkeğine denir. Ve câhil ve nâdân 
kimseye denir. Ve korkak, cebân kimseye 
denir. Ve sefîh ve sebük-ser kimseye de-
nir. Ve َصْرٌع [§ar¡] marazına uğramış kim-
seye denir. Ve 

ٌب َُ َُطأ  […u†rub] Istılâh-ı etıbbâda mâlî«ûlyâ 
¡illetinden bir nev¡ ¡ârızanın ismidir. 
Ma¡lûm ola ki mâlî«ûlyâ lafz-ı Yûnânî ve 
bu ismle ma¡rûf bir maraz adıdır. Sevdâdan 
neş™et eder. Üç kısm olur. Birinin mâddesi 
cemî¡-i bedene şâmildir ve biri dimâgda 
olur ve biri mirâkiyâlarda olur, ¡alâmeti 
seherdir ve yaramaz vâkı¡alar görmektir 
ve ednâ sebebden mahzûn olmak ve tîz 
darılmak ve korkmayacak nesneden kork-
maktır. Şârihin vasfına göre ُقْطُرٌب […u†rub] 

cem¡iyyeti etrâf ve levâhıkı i¡tibârıyladır.

َباُن ُقطأ -veznin [u&mân¡] ُعْثَماُن) [el-…u†bân] اَءأ
de) Bir nebât adıdır.

ِقِطبَّى -veznin [zimikkâ] ِزِمكَّى) [el-…i†ibbâ] اَءأ
de) Bu dahi bir nebâttır ki ondan metîn 
ve müstahkem ip ve urgan düzülür, َناَرِجيل 
[nârecîl] ağacı lîfinden düzülen ipten ve 
halattan kavî olur.

َقَطُج  Bir kimse (fethateynle) [el-…a†ab] اَءأ
mekîl ve mevzûnâta dâ™ir bir nesne iştirâ 
eyledikte ibtidâ-yı emrde bir mikdârını 
keyl ile yâhûd vezn ile alıp bakiyyesini 
keyl ve vezn eylemeksizin makbûda kıyâs 
ve i¡tibâr ile ber-vech-i tahmîn götürü al-
mak ma¡nâsınadır ki bundan nehy-i şer¡i 
vârid olmuştur; yukâlu: أََخَذُه َقَطًبا َوُهَو أَْن َيْأُخَذ 
ْيَء ثُمَّ َيْأُخَذ َما َبِقَي َعَلى َحَسِب َذِلَك ُجَزاًفا ِبَغْيِر َوْزٍن  الشَّ
ِل يُْعَتَبُر ِفيِه ِبْالَوَّ
اِطَبًة ََ  […â†ibet] Nasb ile ki meselâ اْلَقْوُم  َجاَء 
 .ma¡nâsınadır َجِميًعا ,kavlinde vâki¡dir َقاِطَبًة
Ve bu hemân hâl olarak isti¡mâl olunur. 
Cem¡ ma¡nâsına olan َقْطٌب […atb] kelime-
sinden me™hûzdur. Hafî olmaya ki ◊arîrî, 
Durre’de bu vech üzere beyân eylemiş-
tir ki َقاِطَبًة kelimesi hemîşe münekker ve 
hâliyyet üzere mansûb ve zü’l-hâl dâ™imâ 
¡ukalâdân olur. Ve şerhinde Şihâb demiş-
tir ki ba¡zı esmâ™ vardır ki dâ™imâ hâliyyet 
üzere mansûb olarak isti¡mâl olunur, ًة  َكافَّ
ve َقاِطَبًةkelimeleri gibi. Bu cihetten şârih-i 
Lubâb, Zema«şerî’nin Mufa§§al hutbe-
sinde ْالَْبَواِب ِبَكافَِّة   kavlini istihcân ُمِحيًطا 
eylemiştir. Kaldı ki Sa¡duddîn Ma…â§id 
şerhinde bu resme tahkîk eylemiştir ki 
bülegâ-yı ¡Arab َكافَّة kelimesi izâfetle de 
isti¡mâl eylediler. Ve َقاِطَبًة kelimesi َقْطٌب 
[…a†b] lafzından ism-i fâ¡ildir, َجاِمٌع [câmi¡] 
ma¡nâsına. Âhirinde hâ™, mübâlaga için-
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teharrik bi’z-zarûre olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َه ِباْلُقْطُرِب ُجُل ِإَذا َتَشبَّ َتَقْطَرَب الرَّ

]ق ع ب[
ُج َقعأ  âf’ın fethi ve ¡ayn’ın…) [el-…a¡b] اَءأ
sükûnuyla) Ağaçtan düzülmüş iri ve kalın 
ve karınlı çanağa ve kavataya denir; ¡alâ-
kavlin çekece ve ortaca olanına yâhûd bir 
adam kandıracak mikdâr su alan çanağa 
denir. Cem¡i أَْقُعٌب [a…¡ub] gelir, أَْفُلٌس [ef-
lus] gibi ve ِقَعاٌب […i¡âb] gelir, ِكَتاٌب [kitâb] 
vezninde ve ِقَعَبٌة […i¡abet] [gelir] ِعَنَبٌة [¡ine-
bet] vezninde ki cem¡-i kesretleridir. Ve 

ُباءأَكالَِم ََعأ  […a¡bu’l-kelâm] Lakırdının 
gavr ve ka¡rına ve künhüne ıtlâk olunur; 
yukâlu: َهَذا َكالٌَم َلُه َقْعٌب أَْي َغْوٌر َوَقْعٌر
ِعيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta…¡îb] اَءتَّقأ
Davarın tırnağı çanak hey™etinde değirmi 
ve içerisi çukurca olmak ma¡nâsınadır ki 
 :lafzından mutasarrıftır; yukâlu [a¡b…] َقْعٌب
َكاْلَقْعِب ًبا  ُمَقبَّ َكاَن  ِإَذا  اْلَفَرِس  َحاِفُر  َب  -Ve mü َقعَّ
teşeddık ve mütekellim geçinen kimse 
kelâmı verzişle çanak gibi ağızını aça-
rak aksâ-yı halkından tekellüm eylemek 
ma¡nâsına müsta¡meldir; yukâlu: ِفي َب   َقعَّ
َر ٌرKâle fi’l-Esâs اْلَكالَِم ِإَذا َقعَّ ٌب أَْي ُمَدوَّ  َحاِفٌر ُمَقّعِ
َيَتَكلَُّم الَِّذي  ِق  ِلْلُمَتَشّدِ ٌر  ُمَقّعِ أَْي  ٌب  ُمَقّعِ َوُفالٌَن   َكاْلَعْقِب 
ِبأَْقَصى َحْلِقِه َوَيْفَتُح َفاُه َكاْلَقْعِب
َبُة َقعَّ ُُ  ayn’ın şeddesiyle¡) [el-mu…a¡¡abet] اَءأ
 [a¡b…] َقْعٌب (vezninde [mu¡a@@amet] ُمَعظََّمٌة
gibi değirmi ve içerisi çukurca olan göbe-
ğe vasf olur; yukâlu: َبٌة ِإَذا َكاَنْت َكاْلَقْعِب ةٌ ُمَقعَّ ُسرَّ
َقاِعُج  Pek uluyup haykırıcı olan [el-…â¡ib] اَءأ
kurda denir, َصيَّاٌح  [i™bun §ayyâ√un≠] ِذْئٌب 
ma¡nâsına.

َبُة َقعأ  (vezninde [a√bet…] َقْحَبٌة) [el-…a¡bet] اَءأ
Kutuya şebîh bir zarftır ki nisvân isti¡mâl 
ederler; ¡alâ-kavlin bir nev¡ kapaklı kutu-

kısm-ı evveldir ki ma¡âzallâhi ta¡âlâ kara 
sevdâ olacaktır. Ve 

ٌب َُ َُطأ  […u†rub] Küçük köpeğe denir, mastı 
ve zağar ve fino gibi. Ve küçük ve hurde 
cinnîlere denir, ِاْلِجّن  [iπârü’l-cinn§] ِصَغاُر 
ma¡nâsına. Ve

َُب َُطأ […u†rub] Hafîf ve sebük-meşreb kim-
seye denir ki şelfe ve yelkovan ta¡bîr olu-
nur; bir dakîka bir mahalde ârâm eyleme-
yip dâ™imâ beri öte hareket üzere olur. Ve 

ٌب َُ َُطأ  […u†rub]Bir kuş adıdır. Ve bir bö-
cek adıdır ki bütün gündüz beri öte ge-
zip aslâ bir yerde ârâm ve karâr eylemez. 
Nihâye’de ُقْطُرَب َلْيٍل  ِجيَفَة  أََحَدُكْم  أَْعِرَفنَّ   “الَ 
-bir böcek [u†rub…] ُقْطُرٌب hadîsinde َنَهاٍر”
tir ki bütün gündüz gezip yürür, tamâmî-i 
nehârında havâyic-i dünyeviyyesine 
pûyân olup gece oldukta bî-tâblıktan 
sabâha kadar cîfe gibi yatan kimse ona 
teşbîh olunmuştur. Ve

ٌب َُ َُطأ  [¢u†rub] Sîbeveyhi hazretlerinin 
tilmîzî olan Mu√ammed b. el-Mustenîr 
en-Na√vî lakabıdır. Her gün çin seher-
den bâb-ı Sîbeveyhi’ye mülâzım olmakla 
Sîbeveyhi ne vakt ki kapısını küşâd eylese 
pîş-gâhında mevcûd bulmağın kendisine 
َلْيٍل ُقْطُرُب  ِإالَّ  أَْنَت   [u†rub…] ُقْطُرٌب demekle َما 
ile mülakkab ve meşhûr olmuştur.

َبُة ََ َقطأ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-…a†rabet] اَءأ
vezninde) ¡Acele ve sür¡at eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْسَرَع ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َقْطَرَب 
Ve yere çalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقْطَرَبُه ِإَذا َصَرَعُه
ُب َُ  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-ta…a†rub] اَءتََّقطأ
vezninde) Beri öte başını salıp oynatmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َك َحرَّ ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َتَقْطَرَب 
 dedikleri böcek [u†rub…] ُقْطُرٌب Ve َرْأَسُه
gibi aslâ bir dakîka ârâm eylemeyip mü-
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َضٌج ََعأ  [¢a¡∂ab] Selefte bir recül ismidir ki 
mızrak yalmanları yapar idi.

َضَبُة َقعأ -vez [a√†abet…] َقْحَطَبٌة) [el-…a¡∂abet] اَءأ
ninde) Kahr ve şiddetle istîsâl eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ٍة َقْعَضَبُه ِإَذا اْسَتْأَصَلُه ِبِشدَّ

َضِبيُّ َقعأ ) [el-…a¡∂abiyy] اَءأ  [a√meriyy] أَْحَمِريٌّ
vezninde) Yavuz ve şedîd olan deveye 
denir ki nefsine mensûbdur; yukâlu: َقَرٌب 
َشِديٌد أَْي  -fethateyn [arab…] َقَرٌب Ve َقْعَضِبيٌّ 
le ِخْمٌس [«ims] gibi mesâfe-i ٌ [™ama@] َظَمأ
ı belki o mesâfeyi tayy eylemeğe de-
nir. ¡Alâ-vechi’l-isti¡âre develerine ıtlâk 
olunmuştur.

]ق ع ط ب[
َطَبُة َقعأ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-…a¡†abet] اَءأ
ninde) Kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقْعَطَبُه ِإَذا َقَطَعُه

َطِبيُّ َقعأ  [a¡∂abiyy…] َقْعَضِبيٌّ [el-…a¡†abiyy] اَءأ
vezninde ve mürâdifidir; yukâlu: َقَرٌب 
َقْعَطِبيٌّ أَْي َشِديٌد

]ق ع ق ب[
َقَبُة َقعأ  [da√recet] َدْحَرَجةٌ âf’la…) [el-…a¡…abet] اَءأ
vezninde) Yaralamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقْعَقَبُه ِإَذا َجَرَحُه

]ق ع ن ب[
َنُج َعقأ  [ca¡fer] َجْعَفٌر nûn’la) [el-…a¡neb] اَءأ
vezninde) Sulb ve şedîd olan şey™e denir. 
Ve arslana ıtlâk olunur. Ve erkek tilkiye 
denir. Ve 

َنٌج ََعأ  [¢a¡neb] İmâm Mâlik, Muva††â’sı 
rüvâtından Mu√ammed b. Mesleme’nin 
ceddi ismidir.

ُقَعاِنُج -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-…u¡ânib] اَءأ
de) َقْعَنٌب […a¡neb] ile iki evvelki ma¡nâlarda 
mürâdiftir.

َنَبُة َقعأ -vez [a√†abet…] َقْحَطَبٌة) [el-…a¡nebet] اَءأ

dur ki ¡Arablar içine sevîk korlar. 

ِم ِعلأ اءأ َبُة  ََعأ  [¢a¡betu’l-¡ilm] (اْلِحْلِم  َجْعَبُة 
[ca¡betu’l-√ilm] vezninde) Bâdiye-i 
Şâm’da Busay†a nâm mevzi¡in kıble 
cânibinde bir arzın adıdır.

َبُة ُقعأ -veznin [şu¡bet] ُشْعَبٌة) [el-…u¡bet] اَءأ
de) Dağlarda ve kayalarda olan hudâyî 
oyma çukura denir ki onda su irkilir. Ba¡zı 
diyârlarda kak ta¡bîr olunur.

َقِعيُج  (vezninde [arîb…] َقِريٌب) [el-…a¡îb] اَءأ
¡Aded-i kesîre denir, ne olur ise olsun.

َباُة َقَعنأ -vez [a…anbât¡] َعَقْنَباةٌ [el-…a¡anbât] اَءأ
ninde ve mürâdifidir ki mâddesinde zikr 
olundu; yukâlu: ٌُعَقاٌب َقَعْنَباةٌ أَْي َعَقْنَباة

]ق ع ث ب[
َثُج َعقأ  َجْعَفٌر â-yı müsellese ile&) [el-…a¡&eb] اَءأ
[ca¡fer] vezninde) Çok şey™e denir, kesîr 
ma¡nâsına.

َثَباُن َقعأ -vez [za¡ferân] َزْعَفَراٌن) [el-…a¡&ebân] اَءأ
ninde) َقْعَثٌب […a¡&eb] ma¡nâsınadır.

ثَُباُن ُقعأ  âf’ın ve &â’nın…) [el-…u¡&ubân] اَءأ
zammıyla) Osurgan böceğine şebîh bir 
böcek adıdır; otluk aralığında olur, yine o 
nev¡dendir.

]ق ع س ب[
َسَبُة َقعأ  sîn-i mühmele ile) [el-…a¡sebet] اَءأ
 vezninde) Bir korku [da√recet] َدْحَرَجٌة
sebebiyle yelip gitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َعَدا َسِريًعا ِبَفَزٍع َقْعَسَب الرَّ
ُقَعاِاُج -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-…u¡âsib] اَءأ
ninde) Uzun şey™e denir, tavîl ma¡nâsına.

]ق ع ض ب[
َضُج َقعأ  âd-ı mu¡ceme ile∂) [el-…a¡∂ab] اَءأ
-vezninde) Cüssesi iri ve yum [ca¡fer] َجْعَفٌر
ru olup cerî ve tünd ve şedîd olan insân ve 
hayvâna denir. Ve 
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َوْجِهِه َعْن  َلُه  َحوَّ ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َقْلًبا  ْيَء  الشَّ  َقَلَب 
Ve bir kimsenin yüreğine vurmak yâhûd 
dokunmak ma¡nâsınadır, gerek hakîkî 
olsun ve gerek ma¡nevî olsun ki gönüle 
dokunmak ta¡bîr olunur; yukâlu: ُفالًَنا  َقَلَب 
ُفَؤاَدُه أََصاَب  ِإَذا  َوالثَّاِني  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن   Ve bir َقْلًبا 
nesneyi tersine çevirmek ve içerisini taş-
ra döndürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَلَب 
َل َظْهَر ِلَبْطٍن ْيَء ِإَذا َحوَّ  [alâ¡] َعَلى ,Burada lâm الشَّ
ma¡nâsınadır. 

Ba§â™ir’den müstefâd olduğu üzere َقْلٌب 
[…alb] bir nesneyi halkî yâ tabî¡î yâ ca¡lî 
cihetinden çevirip döndürmek, ¡aks ve 
tahvîl ma¡nâsınadır. Ve bunun beş sûreti 
vardır: zîri bâlâya ve zahrı batna döndür-
mek ki tersine çevirmek ta¡bîr olunur. Ve 
şimâli yemîne yâhûd yemîni şimâle ve 
yüzü arkaya döndürmekten ¡ibârettir. Ve 
kalb-i ıstılâhî ”داماد“ ve ”ْر َفَكّبِ  “َداَم ve “َربََّك 
 kelâmı gibi “ِسْر َفالَ َكَباِبَك اْلَفَرُس” ve ُعالَ اْلِعَماُد”
ki kalb-i müstevîdir. Ve ¡Arablar ُاهلل  َقَلَب 
 ,ma¡nâsına ki mecâzdır َتَوفَّاُه ,derler ُفالًَنا ِإَلْيِه
niteki أَْقَلَبُه ِإَلْيِه dahi derler, mebde™ ve me¡âd 
olması mülâhazasıyladır. Ve

ٌج ََلأ  […alb] Ağacından hurmâ beynisi çı-
karmak ma¡nâsınadır; yukâlu: النَّْخَلَة  َقَلَب 
َقْلَبَها َنَزَع   Ve hurmâ koruğu kızarmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْت اْحَمرَّ ِإَذا  اْلُبْسَرُة   َقَلَبِت 
Ve 

ٌج ََلأ  […alb] Yüreğe denir, ُفَؤاٌد [fu™âd] 
ma¡nâsına, Fârisîde dil denir; ¡alâ-kavlin 
isti¡mâlde ُفَؤاٌد [fu™âd]dan ahasstır ki 
lisânımızda ona gönül ta¡bîr olunur. Mü-
tercim der ki Nihâye’de işbu: أََتاُكْم أَْهُل اْلَيَمِن“ 
 hadîsinde demiştir ki ُهْم أََرقُّ ُقُلوًبا َوأَْلَيُن أَْفِئَدًة”
ma¡rûf olan َقْلٌب […alb] ve ُفَؤاٌد [fu™âd] birdir 
ki takallüb i¡tibârıyla َقْلٌب […alb] ve tefe™™ud 
ve tevakkud i¡tibârıyla ُفَؤاٌد [fu™âd] ıtlâk 

ninde) Ba¡zı burunda olan eğrilik hâletine 
denir. Ve bodur, kûtâh-kadd hatuna denir; 
yukâlu: ٌَمْرأَةٌ َقْعَنَبٌة أَْي َقِصيَرة
نُُج ُقعأ  (vezninde [u¡nub…] ُقْنُفٌذ) [el-…u¡nub] اَءأ
Eğri olan buruna denir; yukâlu: ُقْعنٌُب  أَْنٌف 
أَْي ُمْعَوجٌّ َوِفيِه َقْعَنَبٌة أَِي اْعِوَجاٌج
َباُة َقَعنأ -veznin [a…anbât¡] َعَقْنَباةٌ [el-…a¡anbât] اَءأ
de ve mürâdifidir ki zikr olundu; yukâlu: 
 َقْعٌب Mü™ellif bunu ânifen ُعَقاٌب َقَعْنَباةٌ أَْي َعَقْنَباةٌ
[…a¡b] mâddesi zeylinde dahi sebt eyle-
mekle zâhiren nûn’unun ziyâdesine zâhib 
olan kavle dahi ri¡âyet ve işâret için bura-
da dahi resm eylemiştir.

]ق ق ب[
َقُج َقيأ  (vezninde [ayder√] َحْيَدٌر) [el-…ay…ab] اَءأ
Atın eyerine denir, َسْرٌج [serc] ma¡nâsına. 
Ve bir nev¡ ağaç kerestesine denir ki on-
dan kaltak ittihâz olunur. Şârihin beyânına 
göre Fârisîde âzâd-ı dıraht dedikleri şe-
cerdir ki çitlenbik ağacıdır. Kezâlik tesbîh 
ağacının kebîr nev¡idir. İkisinin de keres-
tesi be-gâyet sulb ve metîn olur. Ve 

َقٌج يأ ََ  […ay…ab] Eyerin iki kaşlarına dola-
dıkları kayışa ve sırıma denir. Ve at ge-
minde olan şol demire denir ki gem dama-
ğı ta¡bîr olunan çatal demir ki atın ağızına 
girer, onun ortasında olur.

ُقَباُن َقيأ  [ayzurân»] َخْيُزَراٌن) [el-…ay…ubân] اَءأ
vezninde) َقْيَقٌب […ay…ab] ile iki evvelki 
ma¡nâlarda mürâdiftir.

َقاُب َقيأ -veznin [rey√ân] َرْيَحاٌن) [el-…ay…âb] اَءأ
de) Beze saykal vuracak mühreye denir; 
hâlen kâğıd mühresine de denir.

]ق ل ب[
ُج َقلأ  âf’ın fethi ve lâm’ın…) [el-…alb] اَءأ
sükûnuyla) Bir nesneyi geriye döndür-
mek ve çevirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
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Ve 

ٌج ََلأ  […alb] ¡Akl ve hûş ma¡nâsına da 
isti¡mâl olunur. Ve her şey™in lübbüne ve 
mahz ve hâlisine denir; yukâlu: أَْي َقْلُبُه   ُهَو 
 Ve َمْحُضُه َوَخاِلُصُه

ٌج ََلأ  [¢alb] Benî Suleym cemâ¡atine 
mahsûs sengistânda bir su adıdır. Ve 

ٌج ََلأ  […alb] Hurmâ beynisi ta¡bîr olunan 
şey™e denir, ke-mâ se-yuzkeru. Ve soyu 
pâk ve hâlis olan kimseye denir; yukâlu: 
َرُجٌل َقْلٌب أَْي َمْحُض النََّسِب
َأالَُب ِ  َقْلٌب (hemzenin kesriyle) [el-i…lâb] اَإلأ
[…alb] gibi bu dahi bir nesneyi geri çe-
virmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َلُه َحوَّ ِإَذا   أَْقَلَبُه 
 ,derler أَْقَلَب اهللُ ُفالًَنا ِإَلْيِه Ve ¡Arablar َعْن َوْجِهِه
 ma¡nâsına, niteki ânifen sülâsîde zikr َتَوفَّاُه
olundu. Ve bir nesnenin taşra yüzü kuru-
mak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
 Ve bir şey™in dönüp أَْقَلَب اْلِعَنُب ِإَذا َيِبَس َظاِهُرُه
çevrilmesi vakti yaklaşmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: يُْقَلَب أَْن  َلُه  َحاَن  ِإَذا  اْلُخْبُز   Ve bu أَْقَلَب 
ْرُع الزَّ  kabîlindendir. Ve bir kimsenin أَْحَصَد 
devesine ُقالٌَب […ulâb] marazı uğramak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََصاَب ِإَذا  اْلَقْوُم   أَْقَلَب 
ِإِبَلُهُم اْلُقالَُب
ِليُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta…lîb] اَءتَّقأ
Bu dahi bir nesneyi cihetinden geri dön-
dürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َتْقِليًبا  َبُه   َقلَّ
َلُه َعْن َوْجِهِه  Ve bir şey™in tersini çevirmek َحوَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِلَبْطٍن َظْهًرا  َلُه  َحوَّ ِإَذا  َبُه   َقلَّ
Burada َظْهًرا kelimesi bedeldir, َظْهَرُه َل   َحوَّ
.sebkindedir َعَلى َبْطِنِه

ُج ُقلأ -Bilezi (âf’ın zammıyla…) [el-…ulb] اَءأ
ğe denir, ِسَواٌر [sivâr] ma¡nâsına. Esâs’ın 
beyânına göre beyâzlıkta kalb-i nahleye 
teşbîhe mebnîdir. Ve 

ٌج َُلأ  […ulb] Ak yılana ıtlâk olunur, hayye-i 
beyzâ™ ma¡nâsına ki bu dahi teşbîh-i 

olunmuştur. Ve ¡inde’l-ba¡z ُفَؤاٌد [fu™âd] 
yüreğin vasatına denir ve ¡alâ-kavlin yüre-
ğin perdesine denir ve َقْلٌب […alb] habbe ve 
süveydâsından ¡ibârettir. Ve ehl-i tahkîk 
¡indinde َقْلٌب […alb] yürek ta¡bîr olunan 
lahm-ı cismânî-i sanavberîye ta¡alluk eden 
latîfe-i rabbâniyyeden ¡ibârettir ki cemî¡-i 
kuvvetin mebde™idir, niteki ِدَماٌغ [dimâπ] 
cemî¡-i havâssın mebde™idir. Hukemâ ¡in-
dinde bu hakîkat-i insâniyyedir ki nefs-i 
nâtıka ve rûh-ı bâtıne ta¡bîr ederler. Ve yü-
rek nefs-i nâtikanın taht-ı saltanatıdır. Ve 
işbu ِإنَّ ِفي اْبِن آَدَم ُمْضَغًة ِإَذا َصُلَحْت َصُلَح اْلَجَسُد“ 
 den murâd latîfe-i[alb…] َقْلٌب hadîsinde ُكلُُّه”
mezkûredir ki menba¡-ı feyz ü hayâttır. 

Ve ba¡zı muhakkıkîn dediler ki َقْلٌب […
alb] yedi tabakayı müştemildir: 1. َصْدٌر 
[§adr]dır ki mahall-i İslâm ve mahall-i 
vesvâstır. 2. َقْلٌب […alb]dir ki mahall-i 
îmândır. 3. ِشَغاٌف [şiπâf]tır ki mahall-i 
mahabbetü’l-halktır. 4. ُفَؤاٌد [fu™âd]
dır ki mahall-i rü™yetü’l-Hak’tır. 5. ُة  َحبَّ
 dır ki mahall-i[abbetu’l-…alb√] اْلَقْلِب
mahabbetü’l-Hak’tır. 6. ُسَوْيَداُء [suveydâ™]
dır ki mahall-i ¡ulûm-ı dîniyyedir. 7. ُمْهَجُة 
 dir ki mahall-i[muhcetu’l-…alb] اْلَقْلِب
tecellî-i sıfât-ı ilâhiyyedir. Ve َقْلٌب […alb] 
ıtlâkı takallübden yâhûd lübb ve hâlis 
ma¡nâsından me™hûzdur. Ve irâdetü’l-
mahal i¡tibârıyla َقْلٌب […alb]den ¡akl ve 
fehm ve şecâ¡at makûlesi irâde olunur. 
Kaldı ki lisânımızda yürek dediğimiz 
cânib-i eyserde mu¡allak olan mudga-i 
ma¡hûdedir. Lâkin bir gönlümüz dahi var-
dır ki sükûn ve hareket ve meyl ve istikrâh 
makûlesi hâletin medârıdır. Mü™ellifin 
kavl-i sânîsi buna mülâyim oluyor ki ُفَؤاٌد 
[fu™âd] yüreğe ve َقْلٌب […alb] gönüle denir 
ki her kuvvetin mebde™i olacaktır. İntehâ. 
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humret ma¡nâsındandır. Ve 

ََاِءٌج  […âlib] Kuyumcuların cevher-i zâ™ib 
ifrâg eyledikleri ِمَثاٌل [mi&âl] tarzında zarfa 
denir. Ve bunda lâm’ın fethiyle isti¡mâl 
ekserdir ki mâ-yuklebu-bihi demek olur. 
Türkîde dahi kâlıb ta¡bîr olunur. Ba¡dehu 
papuççu ve sâ™ir gûne kâlıblarda dahi şâyi¡ 
olmuştur. Şihâb’ın tahrîrine göre kâleb-i 
Fârisî mu¡arrebidir. vâkı¡â Burhân’da 
dahi öylece mersûmdur, lâkin mâddenin 
muktezâsı üzere mu¡arreb ıtlâkına hâcet 
olmadığı kalb-i selîm erbâbına pûşîde 
değildir.

ِن اءلَّوأ اِءُج  ََ  […âlibu’l-levn] (اْلَعْوِن  َطاِلُب 
[†âlibu’l-¡avn] vezninde) Şol yavruya de-
nir ki anası levnine mugâyir ola, gûyâ ki 
levnini kalb eylemiştir; yukâlu: َشاةٌ َقاِلُب َلْوٍن 
َها ِإَذا َكاَنْت َعَلى َغْيِر َلْوِن أُّمِ
ِقّلِيُج  ِسّكِيٌت lâm’ın teşdîdiyle) [el-…illîb] اَءأ
[sikkît] vezninde) ve

َقلُّوُب  (vezninde [tennûr] َتنُّوٌر) [el-…allûb] اَءأ
ve

ُب ِقلَّوأ -veznin [sinnevr] ِسنَّْوٌر) [el-…illevb] اَءأ
de) ve 

َقُلوُب  (vezninde [abûl…] َقُبوٌل) [el-…alûb] اَءأ
ve

 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-…ilâb] اَءأِقالَُب
Kurda ıtlâk olunur, çobanları ve koyunları 
fırıl fırıl döndürdüğü için.

َقَلَبُة  (vezninde [πalebet] َغَلَبٌة) [el-…alebet] اَءأ
Ta¡ab ve mihnet ve maraza ıtlâk olunur, 
firâşında ve mekânında âsûde olmayıp 
derd ve meşakkatle takallübe bâ¡is oldu-
ğu için; yukâlu: َما ِبِه َقَلَبٌة أَْي َداٌء َوَتَعٌب Şârihin 
beyânına göre bunun isti¡mâli nefy 
makâmına mahsûstur.

ٌل) [et-te…allub] اَءتََّقلُُّج -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ

mezbûre mebnîdir. Ve 

ٌج َُلأ  […ulb] (…âf’ın harekât-ı selâsıyla) 
Hurmâ beynisi ta¡bîr olunan nesneye denir, 
النَّْخِل  .ma¡nâsına [şa√metu’n-na«l] َشْحَمُة 
Ve bu hurmâ ağacının tepesinde olur, ak 
ve lezîz olur, Fârisîde ona pîh-i hurmâ ve 
kütüb-i tıbbiyyede اُر النَّْخِل -cummâru’n] ُجمَّ
na«l] derler. Ve ¡inde’l-ba¡z النَّْخِل  ُقْلُب 
[…ulbu’n-na«l] hurmâ ağacının ecved ve 
ebyaz ve eltaf olan yaprağına denir. Cem¡i 
 gelir ve [ulûb…] ُقُلوٌب gelir ve [a…lâb] أَْقالٌَب
 .vezninde [inebet¡] ِعَنَبٌة ,gelir [ilebet…] ِقَلَبٌة
Ve 

ٌج َُلأ  […ulb] (…âf’ın zammıyla= َقْلٌب […alb] 
gibi asl ve nesebi pâk ve hâlis olan kişiye 
denir, pâk-nejâd ma¡nâsına; yukâlu: َرُجٌل 
َقْلٌب َوُقْلٌب أَْي َمْحُض النََّسِب
َبُة ُقلأ  (vezninde [ulbet¡] ُعْلَبٌة) [el-…ulbet] اَءأ
Kırmızılık, ٌُحْمَرة [√umret] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ٌِفي َلْوِنِه ُقْلَبٌة أَْي ُحْمَرة Ve soyu pâk ve 
hâlis olan hatuna denir ki zikr olunan ُقْلٌب 
[…ulb] lafzının mü™ennesidir; yukâlu: ِهَي 
ُقْلَبٌة أَْي َخاِلَصُة النََّسِب
َقِليُج  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-…alîb] اَءأ
Mutlakan kuyuya denir; ¡alâ-kavlin eski 
ve kadîm olanına denir ki bi™r-i ¡âdiyye 
ta¡bîr olunur ve sahrâlarda olup rabb ve 
hâfiri ma¡lûm olmaz, gûyâ ki ¡Âd kavmin-
den kalmıştır. Ve َقِليٌب […alîb] lafzı müzek-
ker ve mü™ennes olur. Cem¡i أَْقِلَبٌة [a…libet] 
gelir, ٌأَْرِغَفة [erπifet] gibi ve ُقُلٌب […ulub] ge-
lir zammeteynle ve ُقْلٌب […ulb] gelir lâm’ın 
sükûnuyla. Şârih der ki Esâs’ın beyânına 
göre َقِليٌب […alîb] taşla içerisi örülmezden 
mukaddem kuyuya ıtlâk olunur, türâbı َقْلٌب 
[…alb] olduğuna mebnîdir.

َقاِءُج -Kızar (lâm’ın kesriyle) [el-…âlib] اَءأ
mış hurmâ koruğuna denir, zikr olunan 
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Dudağı devrik olan adama denir.

َباُء َقلأ  (vezninde [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-…albâ] اَءأ
Devrik dudağa denir; yukâlu: أَْقَلُب  َرُجٌل 
َوَشَفٌة َقْلَباُء
َقُلوُب  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-…alûb] اَءأ
Kesîrü’t-takallüb olan kimseye denir, ge-
rek zâhirî ve gerek ma¡nevî olsun ki َكِثيُر 
ِن .demek olur [ke&îru’t-televvun] التََّلوُّ

َُُلٌج  [¢ulub] (zammeteynle) Benî ¡Âmir 
kabîlesi yurdunda bir niçe suyun adıdır.

ٌج ََُليأ  [¢uleyb] (ُزَبْيٌر [zubeyr] vezninde) 
Necd ülkesinde Rebî¡a kabîlesine mahsûs 
bir su adıdır. Ve Benî ¡Âmir diyârında 
bir dağın adıdır. Bunda أَِميٌر [emîr] vez-
ninde dahi zebân-zeddir. Ve Temîm 
kabîlesinden bir batnın adıdır. Ve 

ٌج ََُليأ  […uleyb] Bir nev¡ boncuk adıdır ki 
onunla teshîr-i kulûb için efsûn ederler.

ِن َبيأ َقلأ  Fihr kabîlesinden [u’l-¢albeyn±] ُذو اءأ
Cemîl b. Ma¡mer nâm kimsenin lakabıdır. 
Be-gâyet kuvvet-i hâfıza sâhibi olduğun-
dan ¢ureyş ona اْلَقْلَبْيِن  [u’l-¢albeyn±] ُذو 
ile telkîb eylediler. İşbu ِلَرُجٍل اهللُ  َجَعَل   ﴿َما 
 kerîmesi onun hakkında nâzil ِمْن َقْلَبْيِن﴾ الية
olmuştur. Mervîdir ki mezbûr be-gâyet 
zîrek ve kuvvet-i hâfızaya mâlik olmak-
la “Benim iki kalbim vardır, her biriyle 
ta¡akkul ederim ve her biri hâşâ Hazret-i 
Mu√ammed’in kalb ve ¡aklından efdal 
ve eslemdir” diye lâf ve güzâf eder idi. 
Vaktâ ki Bedr gazâsında münhezim olan 
müşrikûn ile berâber mersûm dahi mün-
hezim olmakla papuçunun bir teki elinde 
ve bir teki ayağında firâr eder iken Ebû 
Sufyân tesâdüf edip “Bu ne hâldir?” diye 
su™âl eyledikte, ¡askerlerinin inhizâmını 
ihbâr edip tekrâr “Yâ böylece pâbûşun 
biri elinde ve birisi ayağında olmak ne 

de) Beri öte dönüştürmek ma¡nâsınadır. 
Bu münâsebetle umûr u mesâlihinde 
merâm ve dil-hâh üzere tasarruf eylemek 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َتَقلََّب ِفي 
َف ِفيَها َكْيَف َشاَء ْالُُموِر ِإَذا َتَصرَّ
ُقلَُّج  âf’ın zammı ve lâm-ı…) [el-…ulleb] اَءأ
müşeddedenin fethiyle) Kesîrü’t-takallüb 
olan kişiye denir, ba¡dehu zihn ve kiyâset 
ve rüşd ve fetânet yâhûd kesret-i tecribe 
sebebiyle umûrun her tarafına taklîb-i 
fikr ederek idrâk ve ıttılâ¡ sâhibi, ¡âkıbet-
endîş ve kâr-âzmûde ve mütebassır ve 
kâr-güzâr adama ıtlâk olunmuştur, niteki 
bu veznde ٌل  dahi bu ma¡nâda [uvvel√] ُحوَّ
müsta¡meldir. Ve ekserî ُقلٌَّب […ulleb] ke-
limesi ona te™kîd-gûne îrâd olunur ve 
nefslerine dahi nisbet olunur; yukâlu: َرُجٌل 
ِليٌّ ُقلٌَّب أَْي ُمْحَتاٌل َبِصيٌر ِليٌّ ُقلَِّبيٌّ َوُحوَّ ٌل ُقلٌَّب َوُحوَّ  ُحوَّ
 Zâtında rüşd ve dirâyet sâhibi ِبَتْقِليِب ْالُُموِر
olmakla i¡mâl-i fikr ve taklîb-i zihn eyle-
yerek yâhûd ez-kadîm umûr u mesâlihte 
kesret-i takallüb ile her emrin ¡örfüne 
vâkıf ve cihet-i sühûletini ¡ârif dâhiye ol-
makla umûru mülk edinmiş gibi olup her 
ne kadar emr düşvâr ise bir takrîb dama-
rını bulup sühûletle onu intâc eylemeğe 
muktedir adam olacaktır.

َلُج قأ ُِ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi…leb] اَءأ
Ekincilerin çapa demirine denir ki onun-
la zirâ¡at olunacak tarlanın toprağını taş-
ra döndürüp devirirler. Ve kulağı devrik 
olan insân ve hayvâna denir, ْالُُذِن  َمْقُلوَبُة 
[ma…lûbetu’l-u≠un] ma¡nâsına.

َقَلُج  Dudak taşra (fethateynle) [el-…aleb] اَءأ
dönüp devrik olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا َكاَنْت َشَفُتُه ُمْنَقِلَبًة ُجُل َقَلًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َقِلَب الرَّ
ve yukâlu: َفُة َقَلًبا ِإَذا َكاَنْت ُمْنَقِلَبًة َقِلَبِت الشَّ
َلُج َأ َ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-a…leb] اَألأ



اَلَبَة َِ 620أَبُو  BÂBU’L-BÂ™

َبَبُة َقلأ -vez [selhebet] َسْلَهَبٌة) [el-…alhebet] اَءأ
ninde) Ak buluta denir, sehâbe-i beyzâ™ 
ma¡nâsına.

َبَباُن َقلأ  [al†abân…] َقْلَطَباٌن) [el-…alhebân] اَءأ
vezninde) Pek uzun adama denir.

]ق ن ب[
ُقنأُج  âf’ın zammı ve nûn’un…) [el-…unb] اَءأ
sükûnuyla) Mutlakan dâbbe zekerinin kabı 
olan deriye denir ki çekip onda setr eder; 
¡alâ-kavlin at ve katır ve eşek makûlesi 
bütün tırnaklı olanlara mahsûstur. Ve 

َُنأٌج  […unb] Nisâ tâ™ifesinin fercleri or-
tasında olan lahm-ı zâ™ide denir ki dılak 
ta¡bîr olunur Ve geminin büyük olan yel-
kenine denir, َقاِبَيٌة […âbiyet] gibi, ِشَراٌع َعِظيٌم 
[şirâ¡ ¡a@îm] ma¡nâsına.

َقِنيُج  (vezninde [arîb…] َقِريٌب) [el-…anîb] اَءأ
Buluta denir, َسَحاٌب [se√âb] ma¡nâsına. Ve 
cemâ¡at-i insâniyyeye denir. Ba¡zı nüsha-
da َجَماَعاٌت [cemâ¡ât] yerine ٌَجَماَعة [cemâ¡at] 
mersûm olmakla savâb olan dahi budur.

ِقنَُّج  (vezninde [dinnem] ِدنٌَّم) [el-…inneb] اَءأ
ve

ُقنَُّج ٌم) [el-…unneb] اَءأ  (vezninde [urrem»] ُخرَّ
Ketenden bir nev¡ ismidir; Türkîde kendir 
ve kenevir dedikleridir ki kabuğundan ip 
ve urgan bükülür. Hâlen kınnab ta¡bîr ey-
lediğimiz ince sicim onunla müsemmâdır.

ُقنَّاَبُة اَنٌة) [el-…unnâbet] اَءأ -vez [rummânet] ُرمَّ
ninde) Hûşe ve sünbüle müctemi¡ olacak 
ekin yapraklarına denir ki içlerinde sün-
büle tekevvün eylediği yapraklar olacak-
tır, َعِصيَفٌة [¡a§îfet] dahi böyledir.

ِنيُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta…nîb] اَءتَّقأ
de) Ekin kısmı içinde sünbüle tekev-
vün ve ictimâ¡ edecek yaprak vermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َتْقِنيًبا  ْرُع  الزَّ  َقنََّب 

olsun?” diye istifsâr eyledikte ¡acîbdir ki 
“Hâlen ikisi de ayağımdadır, elime al-
dığımı hiç idrâk edemiyorum!” demek-
le kalb-i vâhidinde dahi halel olduğu 
nümâyân olmuştur.

َِالََبَة -vez [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [Ebû ¢ilâbet] أَبُو 
ninde) Tâbi¡înden ¡Abdullâh b. Zeyd el-
Cermî lakabıdır.

َقَلُج نأ ُُ  mîm’in zammı) [el-mun…aleb] اَءأ
ve lâm’ın fethiyle) Masdar-ı mîmîdir, 
 bâbından ki dönmek [in…ilâb] ِإْنِقالٌَب
ma¡nâsınadır. Ve ism-i mekân olur ki dö-
necek yere denir; yukâlu: ُسوَء ُفالٌَن   ِإْنَقَلَب 
ُكلُّ أََحٍد َيِصيُر ِإَلى ُمْنَقَلِبِه :ve yukâlu ُمْنَقَلٍب
 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-¢ulâb] اَءأُقالَُب
Esed kabîlesi diyârında bir dağın adıdır. 
Ve 

َُالٌَب  […ulâb] Yüreğe ¡ârız olan maraza 
ya¡nî yürek ağrısına denir. Ve deve kıs-
mına mahsûs bir ¡illet adıdır ki yüreğinde 
zuhûr ve gününde ihlâk eder.

ُلوُب قأ َُ  ُقالٌَب Zikr olunan [el-ma…lûb] اَءأ
[…ulâb] marazına uğramış kimseye, 
kezâlik deveye denir; yukâlu: ُجُل الرَّ  ُقِلَب 
َواْلَبِعيُر َعَلى اْلَمْجُهوِل َفُهَو َمْقُلوٌب
ُن َبيأ َُلأ  [¢ulbeyn] (…âf’ın zammı ve bâ’nın 
fethi ve kesriyle) Dimaş… türâbında bir 
karye adıdır.

]ق ل ط ب[
َطَباُن َقلأ -vez [ar†abân…] َقْرَطَباٌن [el-…al†abân] اَءأ
ninde ve mürâdifidir ki tafsîl olundu.

]ق ل هـ ب[
َبُج َقلأ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-…alheb] اَءأ
Şol kimseye denir ki gemi arslanı gibi iri 
ve dızman ve elinden hayr ve şerr gelmez 
¡âciz ve nâdân ve girân-cân ola.
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yarıp çıkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَنَب 
ْهُر ِإَذا َخَرَج َعْن أَْكَماِمِه الزَّ
ُقنُوُب  (vezninde [πurûb] ُغُروٌب) [el-…unûb] اَءأ
Güneş batmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَنَبِت 
ْمُس ُقنُوًبا ِإَذا َغاَبْت الشَّ
َقاِنُج  Pek ürüyüp uluyucu olan [el-…ânib] اَءأ
kurda denir, اُء  ma¡nâsına. Ve cüst ü ِذْئٌب َعوَّ
çâlâk peyk ve sâ¡îye denir ki piyâde ulak 
olacaktır.

َياُب ِقنأ  Bu (âf’ın kesriyle…) [el-…inyâb] اَءأ
dahi peyk-i çâlâka denir.

ِقَناُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-…inâb] اَءأ
Yayın kirişine denir; yukâlu: َشدَّ ِقَناَب اْلَقْوِس 
 Veأَْي َوَتَرَها

ِع رأ َّْ َنابُاء َِ  […inâbu’z-zer¡] Ekin ibtidâ hûşe 
vermeğe başladıkta tepesinde tekevvün 
ve ictimâ¡ eden değirmi yapraklara denir; 
…âf’ın zammıyla da lügattır. Mü™ellif bunu 
 zeylinde zikr eyleseydi [unnâbet…] ُقنَّاَبٌة
muntazam ve mülte™im olur idi.

َقاِنُج َُ  (mîm’in fethiyle) [el-me…ânib] اَءأ
Sürüden koyun ve keçi şikârına dada-
nıp öğrenmiş kurtlara denir, َضاِرَيٌة  ِذئَاٌب 
ma¡nâsına. Şârihin beyânına göre müfre-
di yoktur yâhûd gayr-i kıyâs üzere َقاِنٌب 
[…ânib]in cem¡idir.

ُقنُوُب  Nebât (âf’ın zammıyla…) [el-…unûb] اَءأ
yâ ağaç çiçeklerinin kapçıklarına denir, 
النََّباِت  .ma¡nâsına [berâ¡îmu’n-nebât] َبَراِعيُم 
Mü™ellifin َزْهِرِه ُة   ,kavli ¡atf-ı tefsîrîdir َوأَِكمَّ
-in ma¡nâsı muhtelefün[berâ¡îm] َبَراِعيُم
fîh olmak hasebiyle. Ve bunun müfredi 
zâhiren ُقْنٌب […unb]dür.

َبُة نأ ََ  [¢anbet] (َحْمَزُة [√amzet] vezninde) 
◊im§ kazâsında ve Endelüs ülkesinde bi-
rer karye adlarıdır.

َُنَُبُة  [¢unubet] (zammeteynle) Yemen’de 

 [mi…neb] ِمْقَنٌب Ve süvârî tâ™ifesi أَْعَصَف
olmak ma¡nâsınadır, ke-mâ se-yuzkeru; 
yukâlu: َقنََّب اْلَخْيُل ِإَذا َصاُروا ِمْقَنًبا
َنُج قأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi…neb] اَءأ
de) Arslanın pençesine denir. Ve avcı çan-
tasına denir ki içine şikâr korlar. Ve otuz-
dan kırka varınca olan süvârî gürûhuna 
denir; ¡alâ-kavlin üç yüz kadar olanına de-
nir. Kâle fi’n-Nihâye: َوِفي َحِديِث ُعَمَر َواْهِتَماِمِه 
ِإنََّما َيُكوُن ِفي ِمْقَنٍب  ِلْلِخالََفِة “َفُذِكَر َلُه َسْعٌد َفَقاَل َذاَك 
َوِقيَل َواْلُفْرَساِن  اْلَخْيِل  َجَماَعُة  اَْلِمْقَنُب  َمَقاِنِبُكْم”   ِفي 
أَنَُّه َصاِحُب َحْرٍب َوُجُيوٍش َوَلْيَس  ِهَي ُدوَن اْلِمائَِة يُِريُد 
ِبَصاِحِب َهَذا ْالَْمِر
ِقَناُب ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-…inâb] اَءأ

ُقنأُج ve (vezninde [ufl…] ُقْفٌل) [el-…unb] اَءأ

َناُب قأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mi…nâb] اَءأ
ninde) Bunlar da arslanın pençesine denir.

َناُب َأ ِ -hemzenin kesriy) [el-i…nâb] اَإلأ
le) Süvârîler cem¡ olup zikr olunan ِمْقَنٌب 
[mi…neb] kadar olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِمْقَنًبا َصاَر  ِإَذا  اْلَخْيُل  -Ve bir kim أَْقَنَب 
seden sakınıp gizlenmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِذي أَْو  َغِريٍم  ِمْن  اْسَتْخَفى  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أَْقَنَب 
ُسْلَطاٍن
ٌل) [et-te…annub] اَءتََّقنُُّج -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) ِإْقَناٌب [i…nâb] ile ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdiftir; yukâlu: َتَقنََّب اْلَخْيُل ِبَمْعَنى أَْقَنَب
ُقَناَبُة  [umâmet&] ثَُماَمٌة) [el-¢unâbet] اَءأ
vezninde) Medîne-i münevvere’de bir 
kule adıdır. Ve nûn’un teşdîdiyle de 
zebân-zeddir.

َقنأُج  âf’ın fethi ve nûn’un…) [el-…anb] اَءأ
sükûnuyla) Girmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َدَخَل ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َقْنًبا  ِفيِه  -Ve asma َقَنَب 
dan üzüme zarar verecek şey™i kesmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعْنُه َقَطَع  ِإَذا  اْلِعَنَب   َقَنَب 
 Ve ağacın çiçeği kapçığından َما يُْؤِذي َحْمَلُه
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[hâcet] kelimesi gibi. Ve َقاِئَبٌة […â™ibet] ve 
 yumurtaya ıtlâk olunur. Ve bu [abet…] َقاَبٌة
 ya¡nî َذاُت ُقوٍب kabîlinden yâhûd ِعيَشٌة َراِضَيٌة
-olduğu i¡tibârıyla olur. Ve minhu’l َذاُت َفْرٍخ
meselu: َتَخلََّصْت َقاِئَبٌة ِمْن ُقوٍب” أَْو َقاَبٌة ِمْن ُقوٍب“ 
 Mesel-i mezbûr, sâhibinden أَْي َبْيَضٌة ِمْن َفْرٍخ
ya¡nî hem-dem ve refîkinden munfasıl ve 
munkatı¡ olan kimse hakkında darb olu-
nur. Zâhiren sıkletli olan hem-deminden 
infisâl olmak mülâyimdir. Ve Meydânî’de 
.unvânıyla mersûmdur¡ َبِرئَْت

ُب َتَقّوِ ُُ ٌم) [el-mute…avvib] اَءأ -mute…av] ُمَتَقّوِ
vim] vezninde) Kabuğundan soyulup çık-
mış nesneye denir ki kavlamış ta¡bîr olu-
nur; yukâlu: ٌر ُمَتَقّشِ ٌب أَْي  ُمَتَقّوِ -Ve kavla َشْيٌء 
mış yılana denir. Ve şol insân ve hayvâna 
ıtlâk olunur ki uyuz ¡illetine uğramış ol-
makla derisi kavlayıp bi’l-cümle kılları 
ve tüyleri dökülmüş ola; yukâlu: َرُجٌل َوَبِعيٌر 
ٌب أَْي َتَقلََّع َعْن ِجْلِدِه اْلَجَرُب َواْنَحَلَق َشْعُرُه ُمَتَقّوِ
ُقوَبُة -âf’ın zamm ve meddiy…) [el-…ûbet] اَءأ
le) ve 

ُقَوَبُة  âf’ın zammı ve bâ’nın…) [el-…uvebet] اَءأ
fethiyle) ve

ُقوَباُء  âf’ın zammı ve elifin…) [™el-…ûbâ] اَءأ
meddiyle) ve

ُقَوَباُء  âf’ın zammı ve vâv’ın…) [™el-…ûvebâ] اَءأ
fethiyle) Deriyi kavlatan uyuz ¡illetine de-
nir. Mü™ellifin burada َوِهَي اْلُقوَبُة kavlindeki 
zamîr-i mü¡ennes haberi i¡tibârıyladır.

ُب ٌل) [et-te…avvub] اَءتََّقوُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir nesne yerinden kopmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َب  َفَتَقوَّ َتْقِويًبا  َبُه   َقوَّ
-Ve kuşun yumurtası yavru çıkar َقَلَعُه َفَتَقلََّع
ken yarılmak ma¡nâsınadır, niteki ِإْنِقَياٌب 
[in…iyâb] dahi bu ma¡nâyadır; yukâlu: 
َبِت اْلَبْيَضُة ِإَذا اْنَقاَبْت َوَذِلَك ِإَذا اْنَفَلَقْت َعْن َفْرِخَها َتَقوَّ
ُقوَباُء  âf’ın zammı ve vâv’ın…) [™el-…ûbâ] اَءأ

bir karyedir.

]ق ن ع ب[
ِقنأَعُج  (vezninde [siba†r] ِسَبْطٌر) [el-…in¡ab] اَءأ
Anbâr gibi vâsi¡ü’l-cevf olan soğumsuz 
ekkâl adama denir; yukâlu: أَْي ِقْنَعٌب   َرُجٌل 
َرِغيٌب َنِهٌم

]ق و ب[
ُب َقوأ -veznin [avb§] َصْوٌب) [el-…avb] اَءأ
de) Yeri kazmak ma¡nâsınadır. Şârihin 
beyânına göre değirmice kazmağa 
mahsûstur; yukâlu: َقْوًبا َيُقوُب  ْالَْرَض   َقاَب 
َحَفَر -Ve kuş yavru çıkarmak için yu ِإَذا 
murtasını yarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َفَلَقَها ِإَذا  َبْيَضَتُه  الطَّاِئُر   Ve korkup kaçmak َقاَب 
ma¡nâsınadır; yukâlu. ُجُل ِإَذا َهَرَب  Ve َقاَب الرَّ
yakın olmak ma¡nâsına olmakla azdâddan 
olur; yukâlu: َقُرَبُه ِإَذا  ِإَلْيِه  -Mü™ellif ger َقاَب 
çi bunu azdâddan add eyledi, lâkin fi’l-
hakîka beynlerinde şibh-i tezâd vardır.

ِويُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta…vîb] اَءتَّقأ
Bu dahi yeri kazmak ma¡nâsınadır, çok 
kazmak yâhûd pek kazmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقاَبَها ِبَمْعَنى  َتْقِويًبا  ْالَْرَض  َب   Ve َقوَّ
bir nesneyi yerinden çekip koparmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَذا َقَلَعُه َب الشَّ  Ve َقوَّ
yere bir nesne ile eser ve nişân eylemek 
ma¡nâsınadır, çukur ve ocak kazmak gibi; 
tekûlu: ِفيَها أَثَّْرُت  أَْي  ْالَْرَض  َبُت   :ve yukâlu َقوَّ
َب النَّاِزلُوَن ْالَْرَض ِإَذا أَثَُّروا ِفيَها َقوَّ
 Kuşun (âf’ın zammıyla…) [el-…ûb] اَءأُقوُب
yumurtadan çıkan yavrusuna denir, َفْرٌخ 
[fer«] gibi. Cem¡i أَْقَواٌب [a…vâb] gelir.

َقاِئَبُة  (vezninde [nâ™ibet] َناِئَبٌة) [el-…â™ibet] اَءأ
ve

َقاَبُة -Bunlar da kuşun yumurta [el-…âbet] اَءأ
dan çıkan yavrusuna denir. Ve َقاَبٌة […abet] 
lafzı َقاِئَبٌة […â™ibet]ten muhaffeftir, َحاَجٌة 
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muştur; kemâl-i kurbiyyet-i ma¡nevîden 
¡ibârettir. Ve ِقيٌب […îb] lafzının aslı vâvîdir.

ِتَياُب َأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i…tiyâb] اَإلأ
de) İhtiyâr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْقَتاَبُه أَِي اْخَتاَرُه

]ق هـ ب[
ُج َقبأ  âf’ın fethi ve hâ’nın…) [el-…ahb] اَءأ
sükûnuyla) Karamtık olan akçıl şey™e de-
nir ki akçıl boz ve kül rengi ve şekerî ola-
caktır; yukâlu: ٌَشْيٌء َقْهٌب أَْي أَْبَيُض َعَلْتُه ُكْدَرة Ve 

ٌج ََبأ  […ahb] Ulu dağa denir. Ve yaşlı erkek 
deveye denir.

َبُة ُقبأ ) [el-…uhbet] اَءأ  (vezninde [umret√] ُحْمَرةٌ
Elvândan şekerî boz renge denir.

َقَبُج -Boz ve şe (fethateynle) [el-…aheb] اَءأ
ker renkli olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا َكاَن َقْهًبا أَْي أَْبَيَض ْيُء َقَهًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َقِهَب الشَّ
َعَلْتُه ُكْدَرةٌ
َبُة َقبأ  âf’ın fethi ve hâ’nın…) [el-…ahbet] اَءأ
sükûnuyla) Zikr olunan َقْهٌب […ahb] keli-
mesinden mü™ennestir.

َبَباِن َأ َ  (tesniye bünyesiyle) [el-a…hebâni] اَألأ
Fîl ile câmûsa ıtlâk olunur; cebel-i ¡azîm 
ma¡nâsından me™hûzdur.

ُقَباُب  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-…uhâb] اَءأ
ve

ُقَباِبيُّ  Nefsine nisbetle ak [el-…uhâbiyy] اَءأ
olan şey™e denir, أَْبَيُض [ebya∂] ma¡nâsına.

ِبيُّ َقبأ  âf’ın fethi ve hâ’nın…) [el-…ahbiyy] اَءأ
sükûnuyla) Erkek keklik kuşuna denir, 
-ma¡nâsına, boz renkli oldu [ya¡…ûb] َيْعُقوٌب
ğu için.

َبُة ُقَبيأ  [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [el-…uhaybet] اَءأ
vezninde) Bir nev¡ kuş adıdır. Şârih der 
ki Tihâme diyârında olur, yine keklik 
nev¡indendir.

meddiyle) ve 

ُقَوَباُء  Uyuz (vâv’ın fethiyle) [™el-…uvebâ] اَءأ
¡illetine ıtlâk olundukları gibi temre-
gi ¡illetine dahi ıtlâk olunurlar. Mâdde-i 
mezkûreden me™hûzdur; yukâlu: ِجْلِدِه  ِفي 
َعَلْيِه َوَيْخُرُج  اْلَجَسِد  ِفي  َيْظَهُر  الَِّذي  َوُهَو  َوُقَوَباُء   ُقوَباُء 
Fârisîde bu ¡illete berîven derler, hafr ve 
takşîr ma¡nâsından me™hûzdur. Ve kelâm-ı 
¡Arabda mazmûmetü’l-fâ™ ve sâkinetü’l-
¡ayn olan fu¡lâ™ vezninde bundan ve اُء  ُخشَّ
[«uşşâ™] kelimesinden gayrı vârid olma-
mıştır. Şârih, Cevherî’den اُء  [™muzzâ] ُمزَّ
kelimesini dahi nakl eylemiştir.

ُقوِبيُّ  âf’ın zammı ve yâ’nın…) [el-…ûbiyy] اَءأ
teşdîdiyle) Kuş pilici yemeğe düşkün olan 
kimseye denir; yukâlu: ُهَو ُقَوِبيٌّ أَْي ُموَلٌع ِبأَْكِل 
اْلِفَراِخ
َُوبب  (âf’ın zammıyla…) [ummu …ûb] أُمُّ 

Âfet ve dâhiyenin künyesidir.

ُقَوُب  (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [el-…uveb] اَءأ
Yumurta kabuklarına denir. ُقَوَبٌة […uvebet] 
müfredidir. 

ُقَوَبُة  ُهَمَزةٌ âf’ın zammıyla…) [el-…uvebet] اَءأ
[humezet] vezninde) Dâ™imâ meskeninde 
mukîm ve sâbit olup bir yere çıkmaz olan 
kişiye denir.

َقاُب  Yayın (vezninde [nâb] َناٌب) [el-…âb] اَءأ
kabzasıyla çile mahalli olan iki köşenin 
aralığına denir. Her yayda iki َقاٌب […âb] 
olur. Ve 

ََاٌب  […âb] Mikdâr ma¡nâsınadır.

ِقيُج  Bu dahi (âf’ın kesriyle…) [el-…îb] اَءأ
mikdâr ma¡nâsınadır; yukâlu: َقاَب  َبْيَنُهَما 
 :Kâlallâhu ta¡âlâ َقْوٍس َوِقيَب َقْوٍس أَْي َقْدَر َقْوٍس
 Ve ba¡zı ﴿َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِن أَْو أَْدَنى﴾ أَْي ِمْقَداَرُهَما
müfessirîn َقْلٌب […alb]e haml ile َقاَبْي َقْوٍس ile 
tefsîr eylediler ki tarafeynden i¡tibâr olun-
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ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َوَقْهَنَباٌن  َقَهنٌَّب   َرُجٌل 
َطِويٌل أَْجَنأُ أَِو الطَِّويُل
ِنُج َقبأ ُُ -ism-i fâ¡il bünye) [el-mu…ahnib] اَءأ
siyle) Dâ™imâ su üzere duran şey™e denir, 
gerek insân olsun ki dâ™imâ suyu bekleyip 
oturur ve gerek sâ™ir nesne olsun; yukâlu: 
ُهَو ُمَقْهِنٌب أَْي َداِئٌم َعَلى اْلَماِء

َبُة َقَبوأ ve [el-…ahevbet] اَءأ

َباُة َقَبوأ  âf’ların ve hâ’ların…) [el-…ahevbât] اَءأ
fethalarıyla) Bir nev¡ ok temrenine de-
nir ki üç çatal olur; ¡alâ-kavlin kısa nişân 
okuna denir. Ve kelâm-ı ¡Arabda bundan 
gayrı fa¡avlâ vezninde vârid olmamıştır, 
lâkin Teshîl’de َعَدْوَلى [¡adevlâ] kelime-
si fa¡avlâ vezninde olmak üzere mersûm 
olduğundan başka mü™ellif dahi ”ع،د،ل“ 
mâddesinde sebt eylemiştir.

َباُب َأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i…hâb] اَإلأ
Ta¡âmdan doymakla iştihâ eylemeyip 
çekilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعِن  أَْقَهَب 
الطََّعاِم ِإَذا أَْمَسَك َعْنُه َوَلْم َيْشَتِه

]ق هـ ز ب[
ُب َْ َقبأ  َجْعَفٌر zâ-yı mu¡ceme ile) [el-…ahzeb] اَءأ
[ca¡fer] vezninde) Yerden yapma kısa te-
keye denir, َتْيٌس َقِصيٌر [teys …a§îr] ma¡nâsına.

]ق هـ ق ب[
َقُج َقبأ  [ca¡fer] َجْعَفٌر âf’la…) [el-…ah…ab] اَءأ
vezninde) ve

َقجُّ َقبأ  َقْهَقرٌّ bâ’nın teşdîdiyle) [el-…ah…abb] اَءأ
[…ah…arr] vezninde) İri cüsseli olup yaşlı 
olan insân ve hayvâna denir. Ve 

َقٌج ََبأ  […ah…ab] َجْعَفٌر [ca¡fer] vezninde) 
Uzun boylu olup ekûl ve vâsi¡ü’l-cevf 
olan adama denir. Ve bâdincâna denir ki 
sebzevâttandır.

]ق هـ ن ب[
َقَبنَُّج -nûn-ı müşedde) [el-…ahenneb] اَءأ
de َشَمْرَدٌل [şemerdel] vezninde) Omuzları 
göğüsüne düşmüş uzun ve muztaribü’l-
kıyâfe kimseye denir; ¡alâ-kavlin hemân 
pek uzun olan kimseye denir.

َنَباُن َقبأ  [za¡ferân] َزْعَفَراٌن) [el-…ahnebân] اَءأ
vezninde) Bu dahi َقَهنٌَّب […ahenneb] 
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Tasaya denir, hüzn ve endûh ma¡nâsına; 
yukâlu: ِفي َوْجِهِه أََثُر اْلَكْأَباِء أَِي اْلُحْزِن
َبُة ََ ُك  تَُؤَبٌة Kâf’ın zammıyla [el-ku™ebet] اَءأ
[tu™ebet] vezninde ve mürâdifidir ki hizy 
ve ¡âr ve hacâlete sebeb olan şey™e denir; 
yukâlu: َما ِبِه ُكَؤَبٌة أَْي تَُؤَبٌة

]ك ب ب[
 kâf’ın fethi ve bâ’nın) [el-kebb] اَءأَكجُّ

teşdîdiyle) Bir kimseyi yüzü üzere yere 
yıkıp kapamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َعَلى َيْعِني  َوَصَرَعُه  َقَلَبُه  ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  ا  َكبًّ ُه   َكبَّ
 Ve bir nesne ağır ve sakîl olmak َوْجِهِه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َثُقَل ِإَذا  ْيُء  الشَّ  Ve َكبَّ 

 dedikleri şeceri tuturuk edip [kubb] ُكبٌّ
yakmak ma¡nâsınadır, ke-mâ se-yuzkeru; 
yukâlu: َّاْلُكب أَْوَقَد  ِإَذا  ُجُل  الرَّ -Ve eğril َكبَّ 
miş ipliği ve ipi yumak yumak eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكبَّ اْلَغْزَل ِإَذا َجَعَلُه ُكَبًبا
َباُب كأ ِ -hemzenin kesriy) [el-ikbâb] اَإلأ
le) Bu dahi yüz üzere yıkıp kapamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََكبَّ ُفالًَنا ِإَذا َقَلَبُه َوَصَرَعُه 
Ve yüz üzere yıkılıp düşmek ma¡nâsına 
olmakla müte¡addî ve lâzım olur; yukâlu: 

َفأََكبَّ ُه   Lâkin bu, mü™ellifin Ba§â™ir’de َكبَّ
beyânına münâfîdir, zîrâ Ba§â™ir’de ِإْكَباٌب 
[ikbâb] fi¡lini hemân lâzıma hasr edip ََّوأََكب 
 َعَلى َوْجِهِه أَْي َسَقَط َوَهَذا ِمَن النََّواِدِر أَْن يَُقاَل أَْفَعْلُت أََنا
َغْيُرُه  ibâretiyle îrâd eyledikten sonra¡ َوَفَعَل 
işbu: ”الطَِّريِق َعَلى  َرَواِحَلُهْم   hadîsinde “أََكبُّوا 
vâki¡ أََكبُّوا fi¡lini hazf ve îsâl bâbından kılıp 
ًة َعَلى َقْطِع الطَِّريِق أَْي الَِزَمًة َلُه َغْيَر َعاِدَلٍة  َجَعُلوَها ُمِكبَّ
-unvânıyla te¡vîl ve beyân eylemiş¡ َعْنُه
tir. Ümmehât-ı sâ™irede dahi ta¡diyesine 
ta¡arruz olunmayıp hemân lâzımiyyetine 
imzâ olunmuştur. Ve 

َباٌب كأ ٌِ  [ikbâb] Bir işe aslâ münfekk olma-
mak vech üzere nasb-ı nefs ile müdâvemet 
ederek dürüşmek ma¡nâsına isti¡mâl olu-

FASLU’L-KÂF 
)َفْصُل اْلَكاِف(

]ك أ ب[
َكأأُب  kâf’ın fethi ve hemzenin) [el-ke™b] اَءأ
sükûnuyla) ve

َكأأَبُة  (vezninde [arbet∂] َضْرَبٌة) [el-ke™bet] اَءأ
ve

َكآَبُة -veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-ke™âbet] اَءأ
de) Hüzn ve endûh sebebiyle gam-gîn ve 
şikeste-dil ve mütegayyirü’l-beşere ve 
muztaribü’l-hâl olmak ma¡nâsınadır ki ta-
salı olmak ta¡bîr olunur; yukâlu: ُجُل  َكِئَب الرَّ
اْلَحاِل َء  َسّيِ ِإَذا َصاَر  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَكآَبًة  َوَكْأَبًة   َكْأًبا 
َمْغُموًما ُمْنَكِسًرا ِمْن ُحْزٍن
ِتآُب كأ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ikti™âb] اَإلأ
Bir hüzn ve endûh sebebiyle tasalanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِبَمْعَنى َكِئَب ِإْكَتأََب الرَّ
َكِئُج ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-ke™ib] اَءأ

َكِئيُج  (vezninde [πarîb] َغِريٌب) [el-ke™îb] اَءأ
ve

َتِئُج كأ ُُ  [mu∂†arib] ُمْضَطِرٌب) [el-mukte™ib] اَءأ
vezninde) Vech-i mezkûr üzere tasalı olan 
kişiye denir. Ve 

َتِئٌج -Karamtık nesneye de [mukte™ib] ُمكأ
nir ki tasalı kimsenin çehresi gibi olur; 
yukâlu: َواِد َرَماٌد ُمْكَتِئٌب أَْي َضاِرٌب ِإَلى السَّ
آُب كأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ik™âb] اَإلأ
Mahzûn ve tasalı olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحِزَن ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve bir hatar أَْكأََب 
ve mehlekeye uğramak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َوَقَع ِفي َهَلَكٍة -Ve bir se أَْكأََب الرَّ
beble bir adamı tasalı gam-gîn ve elem-
nâk eylemek ma¡nasınadır; yukâlu: أَْكأََب 
ُفالًَنا أَْي أَْحَزَنُه
َكأأَباُء  (vezninde [™a√râ§] َصْحَراُء) [™el-ke™bâ] اَءأ
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hamle ve hücûm eylemeleri hâletine denir. 
Ve zihâm ve kesret ma¡nâsınadır; tekûlu: 
َحاِم ِة أَِي الّزِ -Ve süvârîler atları bir َلِقيُتُه ِفي اْلَكبَّ
den koparıp yek-¡inân sürmek hâletine 
denir ki bundan murâd yarış meydânında 
-üzere atları ihzâr eyledik [mi…ves] ِمْقَوٌس
ten sonra bir uğurdan koparıp koşmak 
olacaktır. Ve ِمْقَوٌس [mi…ves] koşu atla-
rının önüne çekilen iptir ki kable’l-iflât 
tesviye ve ta¡biye için çekerler. Hülâsa 
bu ma¡nâların mecmû¡unda mecâzdır. Ve 
cenkte iki ¡askerin birbirine çatıp çarpı-
rılmaları ve tokuşmaları hâletine denir. 
Burada cîm ile َبْيَن اْلَجَبَلْيِن nüshaları galattır, 
savâb olan «â-yı mu¡ceme ve yâ-yı tah-
tiyye iledir. Kâle fi’l-Esâs: ٌة ِفي َكبَّ َلُهْم   َكاَنْت 
َصْدَمُتَها النَّاِر  ُة  َوَكبَّ َصْدَمٌة  أَْي  َتاِء Ve اْلَحْرِب  الّشِ ُة   َكبَّ
[kebbetu’ş-şitâ™] kışın şiddetle birden ba-
sıp gelmesi hâletine denir; yukâlu: َُجائَْت َكبَّة 
تُُه َتاِء أَْي ِشدَّ  Ve bir kimseyi yâ bir nesneyi الّشِ
bir ¡amîk çukur içre atmağa denir ve bu 
ma¡nâda masdar olur.

ُة ُكبَّ  Gürûh (kâf’ın zammıyla) [el-kubbet] اَءأ
ve cemâ¡ate denir. Ve 

ُة  ays b. ∏av& nâm kimsenin¢ [Kubbet] ُكبَّ
feresi ismidir. Ve eğrilmiş iplik ve ip yu-
mağına denir. Cem¡i ُكَبٌب [kubeb] gelir, 
 vezninde) Ve ¡azîm olan deve [urad§] ُصَرٌد
sürüsüne denir. Ve ağır ve sakîl nesneye 
denir.

َكَبُة َكبأ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-kebkebet] اَءأ
ninde) Bir şey™i bir derin çukura atmak 
ma¡nâsınadır, niteki zikr olundu. Ve bun-
da kâf’ların zammıyla da lügattır, zâhiren 
zammıla ismdir. Ve

ِكَبُة ِكبأ ve (kâf’ların kesriyle) [el-kibkibet] اَءأ

َكُج َكبأ -veznin [πabπab] َغْبَغٌب) [el-kebkeb] اَءأ
de) Bunlar da o ma¡nâyadır ki ismlerdir.

nur ki üzerine düşmek ve mükibb olmak 
ta¡bîr olunur; yukâlu: َوَلِزَم أَْقَبَل  ِإَذا  َعَلْيِه   أََكبَّ 
Ve bir nesne üzere kapanır gibi yüzü ko-
yun eğilip avrılmak ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur, anaların veled üzere ve sûhtelerin 
mütâla¡a için kitâb üzere kapanıp avrıl-
dıkları gibi; yukâlu: ََتَجاَنأ ِإَذا  َلُه   Ba¡zı أََكبَّ 
nüshada √â-yı mühmele ve yâ’yla َتَحاَنى 
¡unvânında mersûm olmakla şârih onu 
tasvîb eylememiştir.

َكَبُة َكبأ -vez [debdebet] َدْبَدَبٌة) [el-kebkebet] اَءأ
ninde) Bu dahi yüz üzere çevirip yıkmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه  Ve bir َكْبَكَبُه ِبَمْعَنى َكبَّ
nesneyi dere ve kuyu gibi bir derin çukura 
bırakıp atmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َكْبَكَبُه 
ِة اْلُهوَّ َرَماُه ِفي  -kelime [kebkebet] َكْبَكَبٌة Ve ِإَذا 
si ٌَّكب [kebb] lafzından mükerrer olmakla 
derin çukura bırakıldıkta gûyâ ki merreten 
ba¡de-uhrâ münkebb olur. Ve

َكَبٌة  Birbirine munzam ve [kebkebet] َكبأ
müzdahim gürûh ve cemâ¡ate denir ki tor-
top yumak gibi olur.

ِكَباُب نأ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inkibâb] اَإلأ
ninde) Yüz üzere kapanıp düşmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّفاْنَكب ُه   Ve bir işe َكبَّ
nasb-ı nefs ile hemîşe dürüşmek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: ِإْنَكبَّ َعَلْيِه ِإَذا أَْقَبَل َعَلْيِه 
َوَلِزَمُه

 kâf’ın zammı ve bâ’nın) [el-kubb] اَءأُكجُّ
teşdîdiyle) Deve fâkihesinden َحْمٌض 
[√am∂] nev¡inden bir şecer adıdır, be-
gâyet çabuk yanıp tutuşur. Müfredi ٌة  ُكبَّ
[kubbet]tir.

ُة َكبَّ  (kâf’ın fethi ve zammıyla) [el-kebbet] اَءأ
Cenkte yâhûd seğirtmekte ve at koşmakta 
¡askerin bir uğurdan koşup yürüyüş etme-
leri hâletine denir; yukâlu: ٌة أَْي َدْفَعٌة ِفي  َلُهْم َكبَّ
َواْلَجْرِي  Kezâlik düşman üzere birden اْلِقَتاِل 
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galîz ve sıkı ve top olur.

ُكُج ُكبأ  (kâf’ların zammıyla) [el-kubkub] اَءأ
Gövdesi dirnekli, yumru cüsseli topaç 
adama denir.

ُكَباِكُج -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-kubâkib] اَءأ
ninde) O ma¡nâyadır. Ve ُكْبُكٌب [kubkub] 
kelimesinin ve ُكَباِكٌب [kebâkib] kelimesi-
nin cem¡leri َكَباِكُب [kebâkib] gelir kâf’ın 
fethiyle. Şârih der ki vâhide sıfat olan her 
fu¡âlil vezninin cem¡i fâ’nın fethiyle ol-
mak muttaridedendir; ُجَواِلٌق [cuvâli…] ve 
 gibi. Ve […cevâli] َجَواِلُق

.Bir dağın adıdır [Kubâkib] ُكَباِكُج

ٌل) [et-tekebbub] اَءتََّكبُُّج -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir ¡illet ¡ârızasıyla yüz üzere ka-
panıp düşmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَكبََّبِت 
ْاِلِبُل ِإَذا َصَرَعْت ِمْن َداٍء
َكاُب َكبأ -vez [cebcâb] َجْبَجاٌب) [el-kebkâb] اَءأ
ninde) Bir nev¡ iri ve a¡lâ hurmâ ismidir.

َكاَبُة َكبأ  Etine dolu (hâ’yla) [el-kebkâbet] اَءأ
semiz hatuna denir.

َكُج َكبأ -kâf’ların kesri ve fet) [el-kebkeb] اَءأ
hiyle) ¡Araba mahsûs bir nev¡ oyun adıdır. 
Ve ◊icâz’da ~afrâ™ nâm mahalde bir mev-
zi¡ ismidir.

َكُج  (vezninde [πabπab] َغْبَغٌب) [Kebkeb] َكبأ
¡Arafâtta bir dağdır ki vukûfta imâmın ar-
kasına kalır.

َكَباَبُة -vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-kebâbet] اَءأ
ninde) Bir devâ-yı ~înî adıdır, ya¡nî 
Çin diyârından gelir bir dârû ismidir. 
Lisânımızda dahi kebâbe ile ve kebâbiyye 
ile müte¡âreftir, kuyruklu biber dahi der-
ler. Ve ¡Arabîde َحبُّ اْلَعُروِس [√abbu’l-¡arûs] 
dahi denir.

ُكوُب ُكبأ ve [el-kubkûb] اَءأ

ُكوَبُة ُكبأ ve [el-kubkûbet] اَءأ

ُكَباُب  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-kubâb] اَءأ
Çok develere ve çok koyunlara ve keçilere 
denir. Ve toprak kümesine denir. Ve özlü 
yapışkan çamura denir. Ve yerin altında 
olan nem-nâk toprağa denir, َثَرى [&erâ] 
ma¡nâsına. Ve 

-Bir dağın ve bir suyun adı [Kubâb] ُكَباٌب
dır. Ve rutûbetinden nâşî birbirine yapışıp 
toplanmış kumluğa denir.

َكَباُب  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-kebâb] اَءأ
Şerhalanmış ya¡nî uzun uzun dilinmiş ete 
denir. Esâs’ta kızartmak ve tabh etmek 
için âteş koru üzere kebb ve ilkâ olunan 
et ile müfesserdir ve mevzi¡-i mâddeye 
dahi bu evfaktır; yukâlu: ُبوا اللَّْحَم َتْكِبيًبا َوُهَو  َكبَّ
 ِمَن اْلَكَباِب َوُهَو اللَّْحُم يَُكبُّ َعَلى اْلَجْمِر أَْي يُْلَقى َعَلْيِه
Pes mü™ellifin tefsîri mâ-ye™ûlu i¡tibârıyla 
olur. Ve hâlen bizim tabh olunmuş 
ma¡hûd kebâba “kebâb” ıtlâkımız dahi iki 
tefsîre göre de mecâz olur. Şârih der ki 
ba¡zı usûlde ُّاْلَمْشِوي ُح  اْلُمَشرَّ  ibâretiyle¡ اَللَّْحُم 
mersûm olmakla ıtlâkımız hakîkat olur.

ِبيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tekbîb] اَءتَّكأ
Eti kebâb yapmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َكبََّب اللَّْحَم ِإَذا َعِمَل اْلَكَباَب

َكجُّ ُِ  ِمَسنٌّ mîm’in kesriyle) [el-mikebb] اَءأ
[misenn] veznine) ve

َباُب كأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mikbâb] اَءأ
ninde) Yere çok nazar eden ya¡nî sükût 
ve tekellümü hînde başını eğip yere ba-
kar olan kimseye denir ki ba¡zı adamın 
huy ve ¡âdeti öyle olur, ona “yere bakan” 
ta¡bîr olunur. Ekserî bed-derûn, mekkâr ve 
¡ayyâr kimsenin sıfatıdır; yukâlu: ٌَّرُجٌل ُمِكب 
َوِمْكَباٌب أَِي اْلَكِثيُر النََّظِر ِإَلى ْالَْرِض
َبُة َكبَّ ُُ  ُمَعظََّمٌة) [el-mukebbebet] اَءأ
[mu¡a@@amet] vezninde) Bir nev¡ buğday 
ismidir ki boz benizli olup ve sünbüleleri 



ُكَبُة ُكبأ 628اَءأ BÂBU’L-BÂ™

Ve mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânı Râπıb’ın 
beyânına muvâfıktır. Ve burada yazmak 
ma¡nâsı gerçi hakîkat-ı lügaviyye olmak 
üzere müsebbet gibidir, lâkin mü™ellif 
gâh ibtidâ™en hakîkati ve gâh mecâzı zikr 
eylemek ¡âdetidir, teşvîş-i ezhân etmek 
tabî¡atıdır. Bu sûrette yazmak ma¡nâsı 
hakîkat olmak lâzım gelmez. İbn Kemâl 
¡aleyhi’r-rahmet de™b-i mü™ellife im¡ân 
eylememek hasebiyle sâhib-i ¢âmûs yaz-
mak ma¡nâsını hakîkat-i lügaviyye olmak 
üzere sebt eylemiştir diye Şey«zâde’ye 
i¡tirâz eylemiştir. el-Hâsıl ِكَتاٌب [kitâb] ke-
limesi masdardır, onunla mektûb tesmiye-
si mübâlaga içindir, ْالَِميِر -arbu’l∂] َضْرُب 
emîr] ْالَِميِر  [ma∂rûbu’l-emîr] َمْضُروُب 
ma¡nâsınadır. Yâhûd ma¡nâ-yı mezbûrda 
 َمْلُبوٌس [libâs] ِلَباٌس ,ismdir [kitâb] ِكَتاٌب
[melbûs]un ismi olduğu gibi. Ve ِكَتاٌب 
[kitâb] bi’l-fi¡l mektûb olmak lâzım de-
ğildir, ¡alâka-i evveliyye ile kable’n-nazm 
kelâma da ıtlâk olunur. İntehâ. Ve 

 Dişi at ve deve makûlesi [ketb] َكتأٌج
hayvânın fercini erkek aşmasın diye 
bağlayıp mührlemek yâhûd küpe tarzın-
da demir yâ bakır halka ile kilîdlemek 
ma¡nâsınadır. ¡Arablar َكِحيٌل [ke√îl] olan 
kısrağı nâ-cinsinden muhâfaza için ferc-
lerini kilîdledikleri meşhûdumuz olmuş-
tur; yukâlu: ِل َوالثَّاِني  َكَتَب النَّاَقَة َكْتًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
َوَنْحِوِه َحِديٍد  ِمْن  ِبَحْلَقٍة  َخَزَم  أَْو  َفْرَجَها  َخَتَم   Pek ِإَذا 
makbûl kısrağı altın kilîd ile kilîdledikleri 
menkûldür. Ve 

 َبوٌّ Veledi helâk olmuş nâkayı [ketb] َكتأٌج
[bevv] dedikleri sûret-i masnû¡aya yak-
tıkta ٌَّبو [bevv]i koklamakla süt vermekten 
imtinâ¡ eylememek için burnunun delik-
lerini bir nesne ile halkalayıp bağlamak 
ma¡nâsınadır. Ve ٌَّبو [bevv] yavrusu helâk 

ُكَبُة ُكبأ -kâf’ların zammıy) [el-kubkubet] اَءأ
la) Birbirine sıkışıp dertop olan gürûh ve 
cemâ¡ate denir, ne olursa olsun.

َة ُس ُكبَّ يأ ََ  [¢ays Kubbet] (kâf’ın zammıyla) 
Becîle kabîlesinden münşa¡ib bir kabîle 
adıdır.

]ك ت ب[
َكتأُج  kâf’ın fethi ve tâ’nın) [el-ketb] اَءأ
sükûnuyla) ve

ِكَتاُب  Yazmak (kâf’ın kesriyle) [el-kitâb] اَءأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَتَبُه َكْتًبا َوِكَتاًبا ِمَن اْلَباِب 
ِل ِإَذا َخطَُّه  Ve ْالَوَّ

 Kırba makûlesini iki sırım ile [ketb] َكتأٌج
dikmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َقاَء َكْتًبا  َكَتَب الّسِ
ِإَذا َخَرَزُه ِبَسْيَرْيِن
Râπıb’dan müstefâd olan budur ki asl َكْتٌب 
[ketb] ve ِكَتاٌب [kitâb] iki meşin ve sahtiyân 
makûlesini iki sırım ile birbirine çatmak 
ma¡nâsına mevzû¡ olup ba¡dehu ¡örfte yazı 
ile hurûfu birbirine zamm ve cem¡ eyle-
mek ma¡nâsına isti¡mâl olundu. Kezâlik 
elfâz ve kelimâtı nazm ve ilsâk eylemek-
te isti¡mâl olundu. Ve isbât ve takdîr ve 
îcâb ve farz bi’l-kitâbet makâmlarında 
dahi isti¡mâl olunmuştur, niteki âyât-ı 
¢ur™âniyyede vârid olmuştur. Zîrâ bir nes-
neye ibtidâ irâde ba¡dehu kavl ve ba¡dehu 
kitâbet ta¡alluk eylemekle irâde mebde™ 
ve kitâbet müntehâ olur. Ba¡dehu mebde™ 
olan murâdın tevkîdi kasd olundukta on-
dan müntehâ olan kitâbet ile ta¡bîr olunur, 
ke-mâ fi’t-Tenzîl: ﴾َكَتَب اهللُ َلَْغِلَبنَّ أََنا َوُرُسِلي﴿ 
 Pes ma¡ânî-i mezbûre mâ-ye™ûlu ileyhi الية
i¡tibârıyla olur. Ve 

 lafzı ki masdardır, onunla [kitâb] ِكَتاٌب
gâh mektûb olan gâhca mektûbün-fîh olan 
ya¡nî sahîfe-i mektûbe irâde olunur. 
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[iktitâb] ِإْسِتْمالٌَء [istimlâ™] ma¡nâsınadır ki 
bir kimseye yazı yazdırmak ma¡nâsınadır, 
ya¡nî kendi kırâ™at yâhûd takrîr edip 
âherin imlâ eylemesini taleb-kâr ol-
mak ma¡nâsınadır ki ِإْسِتْكَتاٌب [istiktâb] ile 
mürâdiftir; yukâlu: اْسَتْمالَُه أَِي  -Müter ِإْكَتَتَبُه 
cim der ki Bey∂âvî işbu ِليَن  ﴿َوَقالُوا أََساِطيُر ْالَوَّ
 َكَتَبَها ِلَنْفِسِه kerîmesini اْكَتَتَبَها َفِهَي تُْمَلى َعَلْيِه﴾ الية
اْسَتْكَتَبَها  .kelimeleriyle tefsîr eylemiştir أَِو 
Buna göre ِإْكِتَتاٌب [iktitâb] yazı yazınmak 
yâhûd kendi için âher kimse yazı yazma-
sını taleb eylemek ma¡nâsına olur. Evvele 
göre vâkı¡an muktezâ-yı bâbıdır ki kitâbet 
tekellüfünü der-¡uhde eylemiş olmaktır. 
Pes mü™ellifin َخطَُّه kavli mâddeye i¡timâd 
ile iktifâ™ kabîlinden olur ki ِلَنْفِسِه  َخطَُّه 
sebkinde olur. Ve sânîye göre ihticâm 
ve iktisâd bâbından olur ki hâccâm ve 
fassâdın kendisini hacâmat ve fasd eyle-
mesini taleb-kâr olmak ma¡nâlarınadır. 
Ve mü™ellif dahi ¡an-karîb ِكْتَبٌة [kitbet] laf-
zının tefsîrinde ِكَتاًبا  ِإْكِتَتاٌب kavliyle ِإْكِتَتابَُك 
[iktitâb] bir kimse kendi nefsi için bir yazı 
yazınmak ma¡nâsına olduğunu iş¡âr eyle-
miştir ki ِإْنِتَساٌخ [intisâ«] ma¡nâsına olur. Ve 

ِتَتاٌب كأ ٌِ  [iktitâb] َكْتٌب [ketb] gibi kırba 
makûlesini iki sırım ile kavuşturup dik-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َقاَء الّسِ  ِإْكَتَتَب 
َكَتَبُه  Ve bir kimse kendi ismini ِبَمْعَنى 
defter-i dîvân-ı sultânîye kayd ettirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْكَتَتَب ُفالٌَن ِإَذا َكَتَب َنْفَسُه 
ْلَطاِن السُّ ِديَواِن  -Defter-i sultânîye mukay ِفي 
yed olmağa şâyân hizmet ve ¡amel izhâr 
eylemekle gûyâ ki ismini kendi yediyle 
kayd eylemiş olur. Ve bir adamın içeri-
si kabz olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: ِإْكَتَتَب َبْطنُُه ِإَذا أَْمَسَك َيْعِني ُحِصَر
َتاُب ِتكأ اأ ِ -vez [istif¡âl] ِإْسِتْفَعاٌل) [el-istiktâb] اَإلأ

olan nâkaya yavrusu şeklinde düzdükle-
ri sûret-i masnû¡adır, niteki mâddesinde 
mufassaldır; yukâlu: َكَتَب النَّاَقَة ِإَذا َظأََرَها َفَخَزَم 

اْلَبوَّ َتُشمَّ  ِلَئالَّ  ِبَشْيٍء   yerine اَْلَبّو Burada ِمْنَخَرْيَها 
 nüshası galat-ı mekrûhtur, ihtirâz اَْلَبْول
oluna.

ِكَتاُب  (vezninde [i†âb»] ِخَطاٌب) [el-kitâb] اَءأ
Masdardır, niteki zikr olundu. Ve 

-Mâ-yuktebu fîh ya¡nî kendi [kitâb] ِكَتاٌب
sine yazı yazılacak şey™e denir, kâğıd ve 
deri ve levh gibi. Ve yazı yazacak devâta 
ve hokkaya ıtlâk olunur ki âlet-i kitâbettir. 
Ve hâssaten Hazret-i Mûsâ’ya nâzil olan 
Tevrât kitâbına ıtlâk olunur. Ve yazı ya-
zılmış sahîfeye ıtlâk olunur ki mektûb 
ta¡bîr olunur, Fârisîde nâme denir. Ve 

 Farz ve îcâb ve kader ya¡nî [kitâb] ِكَتاٌب
takdîr ve hükm ve kazâ™ ma¡nâlarına 
isti¡mâl olunur, niteki zikr olundu. 
¢ur™ân-ı kerîm’de on bir ma¡nâya vürûdu 
ba¡zı müfessirînden menkûldür. Kâlallâhu 
ta¡âlâ: ُفِرَض أَْي  َياُم﴾  الّصِ َعَلْيُكُم   ﴿َلْوالَ ve ﴿ُكِتَب 
ُحْكٌم أي  َسَبَق﴾  ِمَناهلِل   َوَهَذا :Kâle fi’l-Esâs ِكَتاٌب 
ِفي َوَنْحُن  اْلَمَغاِرَبِة  َبْعُض  َوَسأََلِني  َقَدُرُه  أَْي  اهلِل   ِكَتاُب 
َوِفي َمْكُتوٌب  َماِء  السَّ ِفي  ُهَو  َفُقْلُت  اْلَقَدِر  َعِن   الطََّواِف 
ْالَْرِض َمْكُسوٌب
ِتيُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tektîb] اَءتَّكأ
de) Bu dahi yazı yazmak ma¡nâsınadır, 
lâkin teksîri mutazammındır; yukâlu: َكتََّبُه 
َكَتَبُه ِبَمْعَنى   Ve bir kimseye yazı ta¡lîm َتْكِتيًبا 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالًَنا  َكتََّب 
اْلِكَتاَبَة َعلََّمُه  -Ve alayı ve ¡askeri yerli ye ِإَذا 
rinde yasayıp tertîb ve tanzîm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكتََّب اْلَكِتيَبَة ِإَذا َهيَّأََها
ِتَتاُب كأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iktitâb] اَإلأ
de) Bu dahi yazı yazmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْكَتَتَبُه ِإَذا َخطَُّه ¡Alâ-kavlin َكْتٌب [ketb] 
ve ِكَتاَبٌة [kitâbet] yazı yazmak ve ِإْكِتَتاٌب 
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bir üstâd yazılacak mâddeyi kendi takrîr 
edip şâkirdi tahrîr eylemekte isti¡mâl olun-
muştur, niteki Mebsû† ve ba¡zı kütüb-i 
mütekaddime bu vech üzere te™lîf olun-
muştur. Ve o mü™ellefe dahi ِإْمالٌَء [imlâ™] 
ıtlâk ederler idi, Emâlî-i İbn ◊âcib gibi, 
 kelimesinin cem¡idir. Misâl-i [™imlâ] ِإْمالٌَء
mezbûrda lügavî ve ¡örfîsi irâde olunmak 
mahaldir. Ve

َتاٌب كأ ٌِ  [iktâb] Kırbanın ve tulumun ağızını 
bağlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْكَتَب اْلِقْرَبَة 
ِإَذا َشدَّ َرْأَسَها
ُكتَّاُب اٌن) [el-kuttâb] اَءأ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) َكاِتٌب [kâtib] kelimesinden cem¡dir; 
yukâlu: ُهْم ُكتَّاٌب أَْي َكاِتُبوَن
َتُج كأ َُ -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-mekteb] اَءأ
de) İsm-i mekândır, kitâbet ta¡lîm olunan 
mahalle denir. Hâliyen mekteb-i sıbyân 
¡ilm ve kitâbet ta¡lîm-gâhlarıdır ki Fârisîde 
debîristân denir. Yalnız ¡ilm ta¡lîm-gâhına 
medrese ıtlâk olunur, pes sıbyân mekte-
bi tevessü¡ üzeredir. Ve َمْكَتٌب [mekteb] 
ıtlâkı mevzi¡-i kitâbet yâhûd mecma¡ ol-
mak i¡tibârıyladır. Ve Cevherî’nin ُكتَّاٌب 
[kuttâb] ve َمْكَتٌب [mekteb] bir ma¡nâyadır, 
ya¡nî َمْكَتٌب [mekteb]e ُكتَّاٌب [kuttâb] dahi 
denir, cem¡i َكَتاِتيُب [ketâtîb] gelir kavli 
galattır. Mütercim der ki Cevherî kavl-i 
mezbûru Ley& ve sâ™ir ba¡zı e™immeden 
telakkî eylediğini şârih tasrîh eylemiş-
tir. Vâkı¡â Esâs’ta dahi اْلَمْكَتَب ِفي  َوَلَدُه   َسلََّم 
ْبَياُن ِإَلى اْلَمَكاِتِب َواْلَكَتاِتيِب َوِقيَل  َواْلُكتَّاِب َوَذَهَب الّصِ
اْلَمَكاُن الَ  ْبَياُن  اَلّصِ  ibâretiyle mersûm¡ اْلُكتَّاُب 
olduğundan başka Şihâb ¡aleyhi’r-rahmet 
 ma¡nâsına [mekteb] َمْكَتٌب ın[kuttâb] ُكتَّاٌب
vürûdunu ∏ureru’l-»a§â™i§ nâm kitâbdan 
Ebu’l-¡Aynâ™ nâm şâ¡irin işbu kıt¡asıyla 
istişhâd eylemiştir:

َماُن َلَقْد أََتى ِبُعـــــــَجاٍب َتِعَس الزَّ

ninde) Bir kimse kendi için bir kâtibin yazı 
yazmasını taleb eylemek ma¡nâsınadır 
ki murâd ona yazı yazdırmaktır; yukâlu: 
-Gerçi imlâ™ ve istimlâ™ ¡örf ِإْسَتْكَتَبُه أَِي اْسَتْمالَُه
te tarîka-i ma¡hûde ile yazmak ve yazdır-
mak ma¡nâsınadır, lâkin burada hakîkatleri 
murâddır, niteki karîben zikr olunur.

َبُة ُكتأ ) [el-kutbet] اَءأ  (vezninde [umdet¡] ُعْمَدةٌ
Şol sırma ve tirşeye denir ki onunla tulum 
ve kırba makûlesi nesne dikilir. Ve kıs-
rağın ve nâkanın nâ-cins erkek aşmamak 
için ferclerini bend eyleyecek kilîde denir. 
Ve tulum ve kırba makûlesinde olan dikiş 
derzine denir.

َبُة ِكتأ -Nüsha (kâf’ın kesriyle) [el-kitbet] اَءأ
sı alınacak kitâb ve mektûbu yazınmak 
hâletine denir ki ismdir.

َكاِتُج  ten ism-i[kitâbet] ِكَتاَبٌة [el-kâtib] اَءأ
fâ¡ildir ki yazıcıya denir, Fârisîde debîr 
denir. Ve 

 Âlim ve dânâ olan zâta ıtlâk¡ [kâtib] َكاِتٌج
olunur, selefte kâtib olan ¡ilm ve ma¡rifetle 
muttasıf olduklarına mebnîdir. Kâle fi’n-
Nihâye: اْلَيَمِن “َقْد أَْهِل  ِإَلى  الَُم  السَّ َعَلْيِه  ِكَتاِبِه   َوِفي 
ِبِه َي  ُسّمِ َعاِلًما  أََراَد  أَْصَحاِبي”  ِمْن  َكاِتًبا  ِإَلْيُكْم   َبَعْثُت 
اْلِعْلَم ِعْنَدُه  أَنَّ  اْلِكَتاَبَة  َيْعِرُف  َكاَن  َمْن  َعَلى  اْلَغاِلَب   ِلَنَّ 
َعِزيًزا ِعْنَدُهْم  َوَكاَن   Vâkı¡an kâtib olan َواْلَمْعِرَفَة 
adam elbette ehl-i ¡ilm olmak lâzımdır, ni-
teki Fârisîde debîr denir ki aslı dû-vîr idi, 
iki kuvvetli demektir ki biri kuvvet-i ¡ilm 
ve biri kuvvet-i kitâbet olacaktır.

َتاُب كأ ِ  Yazı (hemzenin kesriyle) [el-iktâb] اَإلأ
ve ta¡lîm eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Ve bir kimseye ken أَْكَتَب َصِبيًّا ِإَذا َعلََّمُه اْلِكَتاَبَة
di için bir yazı yazdırmak ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َّأَْكِتْبِني َهِذِه اْلَقِصيَدَة أَْي أَْمِلَها َعَلي Ve ِإْمالٌَء 
[imlâ™] gerçi yazmak ma¡nâsınadır ki aslı 
 idi, ba¡dehu ¡örf-i kudemâda [imlâl] ِإْمالٌَل
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na mebnî ıtlâk olunmuştur; yukâlu: ُعْنُقوٌد 
ُمَكتٌَّب ِإَذا َكاَن َقْد أُِكَل َبْعُض َما ِفيِه
َكاَتَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mukâtebet] اَءأ
vezninde) Yazı yazışmak ve mektûblaşmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكاَتَبا أَْي َتَكاَتَباVe 

 Kul cinsi kendisini [mukâtebet] ُمَكاَتَبٌة
kitâbete kestirmek ma¡nâsınadır. Ya¡nî 
kendi nefsi üzere efendisine pahasını yaz-
dırmak tâ ki ne zamân edâ eder ise âzâd 
ola. Pes yazmak iki taraftan hâsıldır ki 
efendisi şart-ı mezbûr vücudunda vefâ™ 
ve kul dahi pahasını kazanıp edâ eylemek 
üzere yazımlarından ¡ibârettir; yukâlu: َُكاَتَبه 
اُه َعَتَق َعْبُدُه ُمَكاَتَبًة َوِهَي أَْن يَُكاِتَبُه َعَلى َنْفِسِه ِبَثَمِنِه َفِإَذا أَدَّ
Şârih der ki kula ism-i fâ¡il ve ism-i mef¡ûl 
¡unvânı dahi sahîh olur, lâkin ibtidâ kitâbet 
efendiden zuhûr eylemekle ism-i fâ¡il 
¡unvânı onda evfaktır. Ve ِكَتاٌب [kitâb] dahi 
bu ma¡nâyadır ki mufâ¡aleden masdar-ı 
sânîdir. Ve ma¡nâ-yı mezbûrda mütedâvil 
olan ِكَتاَبٌة [kitâbet] sülâsîden masdardır.

]ك ث ب[
َكثأُج  kâf’ın fethi ve &â-yı) [el-ke&b] اَءأ
müsellesenin sükûnuyla) Biriktirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء َكْثًبا ِمَن اْلَباِب  َكَثَب الشَّ
ِل َوالثَّاِني ِإَذا َجَمَعُه  Ve birikmek ma¡nâsına ْالَوَّ
olmakla müte¡addî ve lâzım olur; yukâlu: 
اْجَتَمُعوا ِإَذا  اْلَقْوُم  -Ve su makûlesini dök َكَثَب 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه  َكَثَب اْلَماَء ِإَذا َصبَّ
Ve girmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَثَب ِفيِه ِإَذا 
 Ve َدَخَل

 ayyi™ kabîlesine mahsûs bir‰ [ke&b] َكثأٌج
dere adıdır. Ve 

 i râmînin[kâ&ibet] َكاِثَبٌة Saydın [ke&b] َكثأٌج
tüleğine gelmek ma¡nâsınadır ki َكاِثَبٌة 
[kâ&ibet]ten me™hûz olur; tekûlu: ْيُد  َكَثَبَك الصَّ
 Şârihin beyânına göre َفاْرِمِه أَْي أَْمَكَنَك ِمْن َكاِثَبِتِه

َوَمَحى ُرُسوَم الظَّـــــــــــــْرِف َوْالَداِب

َوأََتى ِبُكتَّاٍب َلِو اْنَبَسَطْت َيَديَّ

ِفيِهْم َرَدْدتُُهم ِإَلى اْلُكــــــــــــــــــــــــــــــتَّاِب

Evvelki ُكتَّاٌب [kuttâb]dan murâd َكاِتُبوَن 
[kâtibûn] ve sânîden murâd َمْكَتٌب [mekteb] 
demektir. el-Hâsıl َمْكَتٌب [mekteb]e ُكتَّاٌب 
[kuttâb] ıtlâkı vârid olup lâkin zâhiren 
hâliyyet ve mahalliyyet ¡alâkasıyla 
mecâzdır. Mü™ellifin nefyi hakîkate 
mahmûldür. Ve 

-Etfâlin ta¡lîm oku ta¡bîr et [kuttâb] ُكتَّاٌب
tikleri temrensiz ve başı topak küçük oka 
ıtlâk olunur, dokunduğu nişâna te™sîr eyle-
meyip hemân yazı gibi çizdiği için.

ِتُج َتوأ كأ ُُ  ُمْسَتْوِعٌب) [el-muktevtib] اَءأ
[mustev¡ib] vezninde) Tulum gibi şişkin 
ve dolgun şey™e denir. ِإْكِتَتاٌب [iktitâb]dan 
ism-i fâ¡ildir; yukâlu: ُمْنَتِفٌخ أَْي  ُمْكَتْوِتٌب   َشْيٌء 
ُمْمَتِلٌئ
َكِتيَبُة  (vezninde [πarîbet] َغِريَبٌة) [el-ketîbet] اَءأ
¡Askere ve alaya ıtlâk olunur, cem¡iyyetleri 
hasebiyle; ¡alâ-kavlin ¡asker-i ¡azîmden 
alarga olarak bir semte çekilmiş top ala-
ya denir yâhûd düşman üzere çapul eden 
bir bölük süvârî ¡askere denir ki yüzden 
bin nefere kadar ola; yukâlu: َجائَْت َكِتيَبٌة أَِي 
َجَماَعُة أَْو  اْلَخْيِل  ِمَن  اْلُمْسَتِحيَزُة  اْلَجَماَعُة  أَِو   اْلَجْيُش 
اْلَخْيِل ِإَذا َغاَرْت ِمَن اْلِمائَِة ِإَلى ْالَْلِف
ٌل) [et-tekettub] اَءتََّكتُُّج -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Her taraftan gelip birikmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُعوا َتَكتََّب اْلَقْوُم ِإَذا َتَجمَّ
 kâf’ın fethi ve tâ’nın) [Benû Ketb] َبنُو َكتأجب

sükûnuyla) ¡Arabdan bir batndır.

َكتَُّج ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muketteb] اَءأ
vezninde) Şol üzüm salkımına denir ki 
üzümünün ba¡zısı ekl olunmuş ola. َتْكِتيٌب 
[tektîb]den ism-i mef¡ûldur ki binâsı izâle 
için olmakla cem¡iyyeti mezâl olduğu-
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َثاُب كأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ik&âb] اَإلأ
Bir kimseye ُكْثَبٌة [ku&bet] ya¡nî zikr olu-
nan su yâhûd süt içirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُكْثَبًة َسَقاُه  ِإَذا   Ve karîb olmak أَْكَثَبُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْكَثَبُه َوأَْكَثَب َلُه َوأَْكَثَب ِمْنُه 
ْيُد َفاْرِمِه َكَما ُذِكَر أَْي َدَنا ِمْنُه َويَُقاُل أَْكَثَبَك الصَّ
ُكَثاُب  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-ku&âb] اَءأ
Çok nesneye denir. Ve 

 ¡Necd ülkesinde bir mevzi [Ku&âb] ُكَثاٌب
adıdır.

ُكثَّاُب اٌن) [el-ku&&âb] اَءأ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Yeleğe ve temreni olmayan oka denir, 
niteki tâ-yı fevkiyye ile ُكتَّاٌب [kuttâb] dahi 
denir. Ve bunda اٌد  vezninde [şeddâd] َشدَّ
dahi lügattir.

َكاِثَبُة  (vezninde [râtibet] َراِتَبٌة) [el-kâ&ibet] اَءأ
Atın omuzu başına denir, eyer kaşının di-
bine gelir; râkibin binerken eli oraya bası-
lır. Cem¡i أَْكَثاٌب [ek&âb] gelir.

َكاِثُج  Bir (â’nın kesriyle&) [el-kâ&ib] اَءأ
mevzi¡ yâhûd bir cebel adıdır.

َباُء َكثأ  Toprağa (kâf’ın fethiyle) [™el-ke&bâ] اَءأ
denir.

ِثيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tek&îb] اَءتَّكأ
Bir nesne azalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيُء َتْكِثيًبا ِإَذا َقلَّ َكثََّب الشَّ

ِكَثاُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-ki&âb] اَءأ
Ok gibi atılacak nesneye denir; yukâlu: 
َوَغْيِرِه َسْهٍم  َشْيٍء  أَْي  ِبِكَثاٍب  َرَماُه   Ve bu nefy َما 
makâmına muhtastır, niteki Suyû†î 
Muzhir’de tasrîh ve sehm-i sagîr ile tefsîr 
eylemiştir. Mü™ellif ta¡mîm üzere tefsîr 
etmiştir.

َكاَثَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mukâ&ebet] اَءأ
vezninde) Bir kimseye pek karîb olmak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َكاَثْبُتُهْم أَْي َدَنْوُت ِمْنُهْم

 [ke&eb] َكَثٌب ,kurb ma¡nâsınadır [ke&b] َكْثٌب
gibi ki fethateynledir. Kaldı ki savâb olan 
bu mâdde if¡âl bâbından olmaktır. Cemî¡-i 
ümmehâtta if¡âlden olarak mersûmdur. 
Hattâ Esâs’ta ِمْن أَْمَكَنَك  أَْي  َفاْرِمِه  ْيُد   َوأَْكَثَبَك الصَّ
 ibâretiyle¡ َكاِثَبِتِه َكَما يَُقاُل أَْفَقَرَك أَْي أَْمَكَنَك ِمْن َفَقاِرِه
müsebbettir. Ve bir nesneyi baş aşağı çe-
virmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي ِكَناَنَتُه   َكَثَب 
 Ve bir kimse üzere hamle ve hücûm َنَكَبَها
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَثَب َعَلْيِه ِإَذا 
-Ve hayvânın sütü çekilip azal َحَمَل َوَكرَّ َعَلْيِه
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اِة  الشَّ َلَبُن   َكَثَب 
َقلَّ

َكَثُج  Yakınlık (fethateynle) [el-keseb] اَءأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَماُه ِمْن َكَثٍب أَْي ِمْن ُقْرٍب 
Ve 

 ayyi™ kabîlesi diyârında bir‰ [Ke&eb] َكَثٌج
mevzi¡ adıdır.

َكِثيُج  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-ke&îb] اَءأ
Kum yığınından olan tepeye denir; cem¡ 
ma¡nâsındandır. Cem¡i أَْكِثَبٌة [ek&ibet] gelir 
ki cem¡-i kılletidir ve ُكثٌُب [ku&ub] gelir 
zammeteynle ve ُكْثَباٌن [ku&bân] gelir kâf’ın 
zammıyla. Ve 

 Yemen denizi sâhilinde bir [Ke&îb] َكِثيٌج
mevzi¡ ve Ba√reyn kazâsında iki karye 
adıdır.

َبُة ُكثأ -veznin [zumret] ُزْمَرةٌ) [el-ku&bet] اَءأ
de) Azca suya ve azca süte denir; ¡alâ-
kavlin kap dibinde kalan bir yudumluk 
mikdârcasına denir yâhûd kâse dolusuna 
denir. Ve 

َبُة  Bir mevzi¡ adıdır. Ve bir [Ku&bet] ُكثأ
küme ve bir yığın şey™e denir, gılâl ve 
hurmâ ve toprak ve sâ™ir nesne olsun. Ve 
mutlak azca azca müctemi¡ olmuş nesneye 
denir. Ve dağlar aralığında olan çukurca 
oturaklı yere denir ki alan ta¡bîr olunur.
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]ك د ب[
ُب َأ َك -kâf’ın fethi ve dâl-ı müh) [el-kedb] اَءأ
melenin sükûnuyla) ve

ُب َِ َك ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-kedib] اَءأ

ُب ََ َك ve (fethateynle) [el-kedeb] اَءأ

ُب َأ ُك  kâf’ın zammı ve dâl’ın) [el-kudb] اَءأ
sükûnuyla ve bunlarda ≠âl-ı mu¡ceme ile 
de lügattir) Genç ve tâze civânların tır-
naklarında ya¡nî tırnakları diplerinde olan 
beyâza denir; müfredleri hâ’yladır. 

َباُء يأ ََ ُك  (bünye-i tasgîr ile) [™el-kudeybâ] اَءأ
َعبَّاٍس :ma¡nâsınadır [kedib] َكِدٌب اْبُن   َوَقرأَ 
َكذٍب﴾ ِبَدٍم  َقِميِصِه  َعَلى  ﴿َوَجاُؤ  َعْنُهَما  اهللُ   َرِضَي 
َدٌم َكأَنَُّه  اْلَبَياِض  ِإَلى  َضاِرٍب  أَْي  اْلُمْهَمَلِة  اِل  ِبالدَّ  اَلَيُة، 
 Ya¡nî َقْد أَثََّر ِفي َقِميِصِه َفَلِحَقْتُه أَْعَراُضُه َكالنَّْقِش َعَلْيِه
“Hazret-i Yûsuf’un gömleğini ihvânları 
üzerinde beyâz çalar kan eseriyle götür-
düler, gûyâ ki kan gömleğe dokunmakla 
âsâr ve a¡râzı gömlek üstünde nakş gibi 
görünür idi.” َكِدٌب [kedib] lafzı bunda zikr 
olunan “kedib-i zufr”dan me™hûzdur.

وَبُة َُ كأ َُ  [ma√bûbet] َمْحُدوَبٌة) [el-mekdûbet] اَءأ
vezninde) Şol dil-ber hatuna denir ki bede-
ni sîm-i sâfî gibi hâlis beyâz ola; yukâlu: 
ِإْمَرأَةٌ َمْكُدوَبٌة أَِي النَِّقيَُّة اْلَبَياِض

]ك ذ ب[
 َكِتٌف âl-ı mu¡eme ile≠) [el-ke≠ib] اَءأَكِذُب
[ketif] vezninde) ve

ُب ve (kâf’ın kesriyle) [el-ki≠b] اَءأِكذأ

َبُة َكذأ  kâf’ın fethi ve âhirde) [el-ke≠bet] اَءأ
hâ’yla) ve

َبُة ِكذأ ve (kâf’ın kesriyle) [el-ki≠bet] اَءأ

ِكَذاُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-ki≠âb] اَءأ
ve

اُب -veznin [cinnân] ِجنَّاٌن) [el-ki≠≠âb] اَءأِكذَّ
de) Yalan söylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 

]ك ث ع ب[
َكثأَعُج  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-ke&¡ab] اَءأ
Ferci iri ve yumru olan hatuna denir ve bu 
ferce dahi vasf olur; yukâlu: أَْي َكْثَعٌب   ِإْمَرأَةٌ 
َكِب َرَكٌب َكْثَعٌب أَْي َضْخٌم :ve yukâlu َضْخَمُة الرَّ

]ك ث ن ب[
َكثأَنُج  [ca¡fer] َجْعَفٌر nûn’la) [el-ke&neb] اَءأ
vezninde) Taş gibi sulb ve şedîd olan şey™e 
denir. Nûn’un takdîmiyle َكْنَثٌب [ken&eb] 
dahi lügattir.

]ك ح ب[
ُج  kâf’ın fethi ve √â-yı) [el-ka√b] اَءأَكحأ
mühmelenin sükûnuyla) Koruğa denir, 
 َكْحَبٌة ,ma¡nâsına. Müfredi [i§rim√] ِحْصِرٌم
[ka√bet]tir √â’yla. Ve

ٌج  Dübür ve mak¡ada denir. Ve [ka√b]  َكحأ
masdar olur, bir adamın mak¡adına vur-
mak ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َكْحًبا   َكَحَبُه 
الثَّاِلِث ِإَذا َضَرَب ُدبَُرُه
ِحيُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tek√îb] اَءتَّكأ
de) Asma koruklanmak ¡alâ-kavlin dânesi 
ya¡nî koruğu çok olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه َب اْلَكْرُم َتْكِحيًبا ِإَذا َظَهَر َكْحُبُه أَْو َكثَُر َحبُّ َكحَّ
َكاِطَبُة  .Çok nesnelere denir [el-kâ√ibet] اَءأ
Te™nîsi mevsûf i¡tibârıyladır; yukâlu: َدَراِهُم 
 ;Ve yüksek ¡alevli âteşe denir َكاِحَبٌة أَْي َكِثيَرةٌ
yukâlu: َناٌر َكاِحَبٌة ِإَذا اْرَتَفَع َلَهُبَها
َطٌج  (vezninde [cevher] َجْوَهٌر) [Kev√ab] َكوأ
Bir mevzi¡ adıdır.

]ك ح ك ب[
َكٌج -vez [ca¡fer] َجْعَفٌر kâf’la) [Ka√keb] َكحأ
ninde) Bir mevzi¡dir.

]ك ح ل ب[
َلٌج  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Ka√leb] َكحأ
Esâmî-i nâstandır.
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ile zikr olunan esfâr-ı selâse sizleri i¡mâli 
cihetlerine teşvîk ve tergîb ve tenşît ey-
lesin demek olur; َرِضَي ve َرِحَم kelimeleri 
gibi ihbâr bi-ma¡nâ inşâ olur. Ve kaldı 
ki hadîs-i merkûmda vâki¡ ُّاَْلَحج kelimesi 
merfû¡ olmakla vech-i mezkûr üzere te™vîl 
olundu. Ve ba¡zı muhaddisîn mansûben 
kırâ™at eylediler. Buna göre َعَلْيُكْم lafzı 
ism-i fi¡l i¡tibâr olunur ki mülâzemet ve 
müdâvemet kılasız demek olur. Ve َكَذَب 
[ke≠ebe] kelimesinde ٌَّحج lafzına râci¡ 
zamîr gâ™ib i¡tibâr olunur ki hacc-ı zâhir 
müfesser olduğundan nâşî mahzûf olmuş 
olur. Ve ُّاْلَحج  fıkrası cümle-i uhrâ َعَلْيُكُم 
i¡tibâr olunmakla ُّاْلَحج َوَجَب  أَْي  اْلَحجُّ   َكَذَب 
 sebkinde olur. Yâhûd َوَعَلْيُكُم اْلَحجُّ أَْي الَِزُموُه
ma¡nâ “Hacc eğer size lisân-ı hâlle ben 
sizin mesbûk olan zünûbunuzu hâdim ve 
o husûsa kâfî değilim der ise kizb eyle-
miş olur” demek ola. Bu sûrette َكَذَب ken-
di ma¡nâsında müsta¡mel olur; ¡umre ve 
cihâd fıkraları dahi buna kıyâs olunur. 

Mütercim der ki ma¡nâ-yı evvele işbu: 
ْثَتَها” َحدَّ ِإَذا  النَّْفَس   ,meseli muvâfıktır “أَْكِذِب 
ya¡nî nefsine sen emel ve merâmına zafer-
yâb olamazsın diye tahdîs eylemeğe fütûr 
ü kelâl gelmekle sa¡yine mâni¡ olur. Bel-
ki maksûda fevz ve neyl ve bülûgu tervîc 
ederek tahdîs ve tahyîl ve tehyîc eyle ki 
sa¡y u ikdâma medâr-ı tenşît olur ki him-
met dedikleri bu olacaktır, mesel-i mezbûr 
cesâret ve ikdâma hass ve igrâ mahallinde 
darb olunur. Ve Beşşâr’dan su™âl eylediler 
ki “Eş¡âr-ı ¡Arabdan pek ma¡nî-dâr olan 
hangi şi¡rdir?” Cevâbında “Lebîd’in işbu: 
 “َوأَْكِذِب النَّْفَس ِإَذا َحَدَثْتَها || ِإنَّ ِصْدَق النَّْفِس يُْزِري
 .beyti vicdânımda pek eş¡ardır” dedi ِبْالََمِل”
Vâkı¡â cümle-i umûr u âmâlin husûlüne 
esâs ve medârdır. Ve bunun mukâbilinde 

اًبا ِمَن ُجُل َكِذًبا َوِكْذًبا َوَكْذَبًة َوِكْذَبًة َوِكَذاًبا َوِكذَّ  َكَذَب الرَّ
 ُكِذَب :ve yukâluاْلَباِب الثَّاِني ِإَذا أَْخَبَر ِبِخالَِف َما ُهَو
ُجُل َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا أُْخِبَر ِباْلَكِذِب -Ya¡nî ya الرَّ
lan söz ile aldanıldıkta. 

Mi§bâ√’ta der ki kizb husûsunda ¡amd ve 
hatâ müsâvîdir, zîrâ ehl-i sünnet ¡indin-
de sıdk ile kizb beyninde vâsıta yoktur. 
Nihâyet günâh ¡amd ile söylenen kiz-
be ta¡alluk eder. Ve mü™ellif, Ba§â™ir’de 
tef¡îlden masdar olarak اٌب  ki [ki≠≠âb] ِكذَّ
kâf’ın kesri ve ≠âl’ın şeddesiyledir ve 
 ki hemzenin zammıyladır [uk≠ûbet] أُْكُذوَبٌة
ve َكاِذَبٌة [kâ≠ibet] ve َمْكُذوٌب [mek≠ûb] ve 
 ve [mek≠ebet] َمْكَذَبٌة ve [mek≠ûbet] َمْكُذوَبٌة
-vezninde [πufrân] ُغْفَراُن ki [ku≠bân] ُكْذَباُن
dir ve ُكْذَبى [ku≠bâ] lafzını kiبُْشَرى [buşrâ] 
veznindedir, ziyâde kılmıştır. 

Ve ¡Arablar nâka buğur aştıktan sonra 
gebelik ¡alâmeti olmak üzere kuyruğunu 
kaldırıp gezdikten sonra gebe çıkmadığı 
hînde النَّاَقُة -derler ve bundan ism ta َكَذَبِت 
sarruf ederler, ke-mâ se-yecî™u. Ve işbu 
 mâddesi iki mef¡ûle de ta¡diye [ki≠b] ِكْذٌب
eder; yukâlu: َكَذَبُه اْلَحِديَث Ve 

 kelimesi ki fi¡l-i mâzîdir, ba¡zen َكَذَب
-ma¡nâsına isti¡mâl olunur; ve min َوَجَب
hu hadîsu ¡Ömer radıyallâhu ¡anhu: َكَذَب“ 
اْلِجَهاُد َعَلْيُكُم  اْلُعْمَرُة َكَذَب  َعَلْيُكُم   َعَلْيُكُم اْلَحجُّ َكَذَب 
 Veَثَلَثُة أَْسَفاٍر َكَذْبَن َعَلْيُكْم” ِقيَل ِإنَّ َمْعَناُه َوَجَب َعَلْيُكْم
¡inde’l-ba¡z bundan murâd ba¡s ve igrâ ve 
tergîbdir. ¡Arabların َنْفُسُه  kavlinden َكَذَبْتُه 
me™hûzdur ki bir kimsenin nefsi kendisi-
ne âmâl-i ¡amîka ve metâlib-i ba¡îdeleri 
tahyîl ve temniye ile dûr u dırâz emel 
ve ümniyye ile hülyalara ilkâ eyledikte 
¡Arablar َكَذَبْتُه َنْفُسُه derler. Pes bu makâmda 
dünyevî ve uhrevî âmâl ve ücûr ümniy-
yesini mütehayyilenizde tasvîr ve tahkîk 
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اْلَحجُّ ْبَك kavli َعَلْيُكُم  -sebkinde olmak ِلُيَكّذِ
la ِاْلَحّج ِإْتَياِن  َعَلى  َوَيْبَعْثَك  ْطَك   demek olur ِلُيَنّشِ
ki mecâz bi-nev¡ayn olur. Ve bunda iki 
vech câ™izdir. Biri َكَذَب fi¡lini harf-i isti¡lâ 
ile müte¡addî olan bir fi¡l ile tazmîn ey-
lemektir, َوَجَب ve َلِزَم fi¡lleri gibi ve birisi 
iki kelâmı mutazammın olmaktır, gûyâ ki 
ْبَك اْلَحجُّ ُهَو َواِجٌب َعَلْيَك  َكَذَب أَْي َوَجَب اْلَحجُّ ِلُيَرِغّ
demek olur. Ve Müfredât-ı Râπıb’da َوَجَب 
 ibâretiyle müfesser olup ve bunun¡ َعَلْيُكْم
hakîkati “Haccın vakti geçtiğinden ve si-
zin batâ™et üzere hareketinizden nâşî fâ™it 
hükmünde oldu” demektir ki َعَلْيُكُم  َكَذَب 
اْلَحجُّ َيُفوُت  أَْي  َيْكِذُب  َكاَد   sebkinde olup اْلَحجُّ 
yine mecâz bi-mertebeteyn olur. Ve Ebû 
¡Alî el-Fârisî dedi ki َكِذٌب kavlden bir nev¡ 
olmakla َقْوٌل mâddesinde cârî olan ittisâ¡ ki 
gayr-i nutk ma¡nâsında olan isti¡mâlden 
¡ibârettir, َكِذٌب mâddesinde dahi câ™izdir. 
Ez-cümle َقْوٌل […avl] darb ve galebe 
ma¡nâlarında müsta¡mel olduğu gibi َكِذٌب 
dahi selb ve intifâ™ makûlesi ma¡nâlarda 
müsta¡mel olur. Ve Zema«şerî Fâ™i…’te 
ziyâde bast ve ignâ eylemiştir, lâkin 
hülâsası vech-i meşrûhtur.

َكاِذُب ve [el-kâ≠ib] اَءأ

اُب اٌد) [el-ke≠≠âb] اَءأَكذَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) ve

اُب -tâ’nın ve kâf’ın kes) [et-tiki≠≠âb] اَءّتِِكذَّ
ri ve teşdîd-i ≠âl’le اٌل -veznin [tifi¡¡âl] ِتِفعَّ
de ki fi’l-asl ٌل  ,den masdardır[tefa¡¡ul] َتَفعُّ
mübâlagaten vasf murâd olunmuştur, zîrâ 
اٌل  vasf olarak yoktur, belki [tifi¡¡âl] ِتِفعَّ
masdar ve ism olarak vâriddir) ve

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-ke≠ûb] اَءأَكُذوُب
ve

َكُذوَبُة ve (hâ’yla) [el-ke≠ûbet] اَءأ

َباُن َكذأ -veznin [sekrân] َسْكَراُن) [el-ke≠bân] اَءأ

¡Arablar َنْفُسُه -derler, ya¡nî “Bir nes َصَدَقْتُه 
nenin talebinde nefsi mihnet ve ¡acz tahyîl 
eylemekle tebâtî ve tekâsül etti” demektir. 
Binâ™en¡aleyh nefsine َكُذوٌب [ke≠ûb] ıtlâk 
ederler. Ve Zema«şerî’nin Fâ™i…’te ve İbn 
E&îr’in Nihâye’de hülâsa-i beyânları üzere 
mü™ellifin tahkîki gibi ُّاَْلَحج kelimesi َكَذَب 
fi¡linin fâ¡ili olmak üzere izmâr olunmuş-
tur. Sânî delâlet eylediği için َوَعَلْيُكْم ism-i 
fi¡ldir, َُّوَجَب اْلَحجve َُّعَلْيُكُم اْلَحج takdîrindedir. 
Ve ¡inde’l-ba¡z murâd yine hass ve igrâdır, 
ya¡nî “Hacc sizin taraftan kendisine 
kemâl-i meyl ü ragbet ü ihtimâm zann ey-
lemişti, lâkin zannı kâzib oldu” demektir. 
Ve A«feş dedi ki ُّاَْلَحج lafzı sûreten merfû¡ 
ve bi’l-ma¡nâ mansûbdur, zirâ murâd 
hacc ile emrdir, niteki ْيُد  derler ki أَْمَكَنَك الصَّ
murâd ِاْرِمِه demektir. 

Ve bundan mâ-¡adâ ehâdîs-i şerîfe-i 
¡adîdede َكَذَب kelimesi َعَلْيُكْم ma¡nâsına 
vârid olmuştur. Kezâlik kelâm-ı ¡Arab-
da kesîrdir ve mesel mecrâsına cârî ol-
muştur. Ve ¡Alî el-¢ârî, Şey« Nûreddîn 
el-¡Useylî nâm fâzıl-ı mevsûktan rivâyet 
eder ki şecere-i neseb-i nebevî nüshasında 
ابُوَن” النَّسَّ  hadîsi şerhinde meşrûhtur “َكَذَب 
ki َكِذٌب [ke≠ib] sıdk ma¡nâsına dahi vârid 
olur, َشْمٌل [şeml] kelimesi gibi ki cem¡ 
ve tefrîk ma¡nâsına azdâddandır. Pes 
ehâdîs-i merkûme bu ma¡nâdan tasarruf 
olunmak ehven ve akrebdir. Ve kaldı ki 
 in vücûb ma¡nâsında isti¡mâli[ke≠ib] َكِذٌب
tevessü¡âtı müştemildir, zîrâ mertebe-i 
sâniyede kizb nefs ve zamîrde tahyîl-i 
ümniyye ma¡nâsına olup ve ¡âdetâ tahak-
kuk ve lüzûm ona lâzım olmakla vücûb 
ve lüzûm ma¡nâsında isti¡mâl olunmuştur. 
Ve fi¡linde isti¡âre-i tebe¡iyye ile tasvîr 
olunur. Ve Şihâb’ın beyânına göre َكَذَب 
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ُكَذاُب  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-ku≠âb] اَءأ
İsmlerdir, yalan söze denir. Lâkin mü™ellif 
Ba§â™ir’de bunları dahi masdar olmak üze-
re sebt eylemiştir, niteki zikr olundu.

َذاُب  Bir (hemzenin kesriyle) [el-ik≠âb] اَإِلكأ
kimseyi yalancı bulmak ma¡nâsınadır ki 
hemzesi vicdân içindir; yukâlu: ُفالًَنا  أَْكَذَب 
-Ve bir kimseyi yalan söz söylet ِإَذا أَْلَفاُه َكاِذًبا
mek ma¡nâsınadır; yukâlu. أَْكَذَبُه ِإَذا َحَمَلُه َعَلى 
 Ve bir kimsenin yalanını meydâna اْلَكِذِب
çıkarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  أَْكَذَبُه 
َكِذَبُه -Ve bir kimse çağrıldıkta kendi َبيََّن 
sini nâ™im sûretine koyup sâkit olmak 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: أَْكَذَب 
ُجُل ِإَذا ِصيَح ِبِه َوُهَو َساِكٌت يُِرى أَنَُّه َناِئٌم الرَّ
ve [el-ke≠ûb] اَءأَكُذوُب

َكُذوَبُة  Nefs-i (hâ’yla) [el-ke≠ûbet] اَءأ
insânîye ıtlâk olunur ki zikr olundu.

اَباِن َكذَّ -tesniye bünye) [el-Ke≠≠âbâni] اَءأ
siyle) İki yalancı demektir ki birisi Benû 
◊anîfe kabîlesinden Müseylime ve biri 
Benû ¡Abs kabîlesinden Esved nâm 
kezzâblardır, zamân-ı sa¡âdet evâhirinde 
nübüvvet iddi¡â eylemişlerdir.

ُب َكّذِ ُُ ٌث) [el-muke≠≠ib] اَءأ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) ve

َكاِذُب  Şol nâkaya ıtlâk olunur [el-kâ≠ib] اَءأ
ki erkek aşıp bir vakt kuyruğunu kaldıra-
rak kendisini gebe sûretinde gösterdikten 
sonra gebe zuhûr eylemeye. Gûyâ ki bun-
lar ona sıfat-ı hâssa olmuşlardır; yukâlu: 

ٌب َوَكاِذٌب َوِهَي الَِّتي َيْضِربَُها اْلَفْحُل َفَتُشوُل ثُمَّ  َناَقٌة ُمَكّذِ
َبْت َتْكِذيًبا َوَكَذَبْت َكِذًبا َتْرِجُع َحاِئالً َوَقْد َكذَّ
ِذيُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tek≠îb] اَءتَّكأ
de) Çok yalan söylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َب َتْكِذيًبا ِبَمْعَنى َكَذَب  Ve nâka erkek َكذَّ
çekildikten sonra bir müddet kuyruğunu 
kaldırıp kendisini gebe sûretinde gös-

de) ve

َذَباُن َكيأ  [fey¡alân] َفْيَعالَُن) [el-key≠ebân] اَءأ
vezninde) ve

ُذَباُن َكيأ  (âl’ın zammıyla≠) [el-key≠ubân] اَءأ
ve

ُكُذبأُذُب  kâf’ın ve ≠âl’lerin) [el-ku≠ub≠ub] اَءأ
zammıyla) ve 

بأُذُب ُكذُّ  âl-ı ûlâ’nın≠) [el-ku≠≠ub≠ub] اَءأ
teşdîdiyle ki ْلُعٌل  ,veznindedir [fu¡¡ul¡ul] ُفعُّ
¡ayn’ın mâ-kabline cinsi ziyâde kılınmış-
tır, mübâlaga için ve evvelkinde iki ziyâde 
ve bunda cevheri üzere üç ziyâde vardır) 
ve 

ُكَذَبُة  ُهَمَزةٌ kâf’ın zammıyla) [el-ku≠ebet] اَءأ
[humezet] vezninde) ve

َذَباُن كأ َُ  mîm’in ve ≠âl’ın) [el-mek≠ebân] اَءأ
fethiyle ki َمْفَعالٌَن [mef¡alân] veznindedir) 
ve

َذَباَنُة كأ َُ ve (hâ’yla) [el-mek≠ebânet] اَءأ

ُذَباُن ُكُذبأ  kâf’ın ve ≠âl’ın) [el-ku≠ub≠ubân] اَءأ
zammıyla ki ُفُعْلُعالَُن [fu¡ul¡ulân] vezninde-
dir, dört zâ™idi vardır) Bunlar mecmû¡u sı-
fattır, yalancıya denir dürûgî ta¡bîr olunur; 
tefâvütleri sîgalarına göredir.

ُذوَبُة -hemzenin zammıy) [el-uk≠ûbet] اَألُكأ
la) ve

َبى  (vezninde [buşrâ] بُْشَرى) [el-ku≠bâ] اَءأُكذأ
ve

ُذوُب كأ َُ -vez [meysûr] َمْيُسوٌر) [el-mek≠ûb] اَءأ
ninde) ve

ُذوَبُة كأ َُ ve (âhirde hâ’yla) [el-mek≠ûbet] اَءأ

َذَبُة كأ َُ  [meşrebet] َمْشَرَبٌة) [el-mek≠ebet] اَءأ
vezninde) ve

َكاِذَبُة ve [el-kâ≠ibet] اَءأ

َباُن ُكذأ -veznin [πufrân] ُغْفَراُن) [el-ku≠bân] اَءأ
de) ve
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yâhûd kendisi seğirtmek iddi¡âsında kizb 
eylemiş olur.

ُذوَبُة كأ َُ  [mec≠ûbet] َمْجُذوَبٌة) [el-mek≠ûbet] اَءأ
vezninde) Za¡îf ve zebûn olan hatuna ıtlâk 
olunur.

اُب اٌد) [el-ke≠≠âb] اَءأَكذَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Pek yalancıya denir, niteki zikr olun-
du. Ve 

اٌب  Birkaç kabîlede bir niçe [Ke≠≠âb] َكذَّ
şâ¡irin lakabıdır: Ke≠≠âb-ı Benî Kelb, 
Cenâb b. Mun…i≠’dir. Ve Ke≠≠âb-ı Benî 
‰âbi«a, Kelb nâm şâ¡irdir. Garîbdir ki ismi 
Kelb ve mahlası Kezzâb’dır. Ve Ke≠≠âb-ı 
Beni’l-◊irmâz ¡Abdullâh b. el-A¡ver’dir.

ُذَباُن  Benû (âl’ın zammıyla≠) [Key≠ubân] َكيأ
Mu√arib cemâ¡atinden ¡Adiyy b. Na§r 
nâm şâ¡irin lakabıdır.

ُب ٌل) [et-teke≠≠ub] اَءتََّكذُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Tekellüfle ya¡nî kasden hilâf 
sözler peydâ ederek yalan söylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَكلََّف ِإَذا  ُجُل  الرَّ َب   َتَكذَّ
-Ve bir kimseyi yalancı olmak üze اْلَكِذَب
re zu¡m eylemek ya¡nî yalancı sanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَنَُّه َزَعَم  ِإَذا  ُفالًَنا  َب   َتَكذَّ
َكاِذٌب
َكاَذَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mukâ≠ebet] اَءأ
vezninde) ve 

ِكَذاُب  Bir (vezninde [itâl…] ِقَتاٌل) [el-ki≠âb] اَءأ
kimseye yalan söz söylemek ve birbirine 
yalan söyleşmek ma¡nâlarınadır; tekûlu: 
َكاَذَبْتُه ُمَكاَذَبًة َوِكَذاًبا

]ك ر ب[
ُب َأ َك  kâf’ın fethi ve râ’nın) [el-kerb] اَءأ
sükûnuyla) Gam ve tasaya denir ki ¡ârız 
olduğu nefs-i insâniyyeyi şiddeti sebe-
biyle dem-beste eder. Cem¡i ُكُروٌب [kurûb] 
gelir. Ve bu fi’l-asl masdardır, isâre-i 

terdikten sonra boş çıkmak ma¡nâsında 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َبْت َوَكذَّ النَّاَقُة   َكَذَبِت 
ُذِكَر  Ve ¡Arablar filân üzere kat¡â havf َكَما 
u endîşe eylemeyerek hamle ve hücûm 
eyledi diyecek yerde َب -der َحَمَل َعَلْيِه َفَما َكذَّ
ler ki lisânımızda “gerçekten hamle eyle-
di” ta¡bîr olunur, gûyâ ki hamlesini kâzib 
eylemedi demek olur, niteki ِصْدٌق [§id…] 
dahi bu mevki¡de müsta¡mel olur. Ve aslâ 
tevakkuf ve tereddüd eylemeyip filân işi 
işledi diyecek yerde َب أَْن َفَعَل َكَذا -der َما َكذَّ
ler. Ve 

ِذيٌج  ve [tek≠îb] َتكأ

اٌب -Bir işi inanmayıp inkâr ey [ki≠≠âb] ِكذَّ
lemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
أَْنَكَرُه ِإَذا  اًبا  َوِكذَّ َتْكِذيًبا  ِبْالَْمِر  َب   Şârih der ki َكذَّ
tef¡îl bâbının binâsı gâh tef¡îl ve gâh fi¡¡âl 
gelir, اٌب -gibi ve gâh tef¡ilet ge [ki≠≠âb] ِكذَّ
lir, ٌَتْوِصَية [tav§iyet] gibi ve gâh mufa¡¡al ge-
lir, ٌق  gibi. Ve […mumezza] ُمَمزَّ

ِذيٌج -Bir kimseyi kelâmı ya [tek≠îb] َتكأ
landır diye yalancılıkla vasf eylemek ve 
kâzib çıkarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َب  َكذَّ
ِباْلَكِذِب َوَصَفُه  ِبأَْن  َكاِذًبا  َجَعَلُه  ِإَذا  -Ve ¡Arab ُفالًَنا 
lar bir kimse murâd ve mübâşeret eylediği 
¡amele ikdâm eylemeyip ondan ferâgatle 
geri dursa أََراَدُه َقْد  أَْمٍر  َعْن  َب   أَْحَجَم ,derler َكذَّ
ma¡nâsına. Ve bir kimseye tasallut ve 
istîlâ kaydında olan bir hâdiseyi yâhûd bir 
âher kimseyi ondan redd ve men¡ eylese 
َب َعْن ُفالٍَن َعْنُه ,derler َكذَّ  ma¡nâsına, gûyâ َردَّ 
ki o musallit olacak tasallutu da¡vâsında 
tekzîb eylemiştir. Ve âhû gibi bir vahşî 
cânver nefretle kaçıp giderken gelir var mı 
diye ensesine bakıp durdukta ُّاْلَوْحِشي َب   َكذَّ
derler. Ve Esâs’ta َب َكذَّ ثُمَّ  اْلَوْحِشيُّ   َجَرى 
¡ibâretiyle mersûmdur, gûyâ ki bir düze-
ye seğirtmesinin iddi¡âsını tekzîb eyledi 
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وُب َُ كأ َُ ve [el-mekrûb] اَءأ

يُج َِ َك -Ta (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-kerîb] اَءأ
salı, gam-gîn ve mahzûn kişiye denir. Ve 

يٌج َِ  Hamur açtıkları oklavaya [kerîb] َك
denir, ُشوَبٌق [şûba…] dahi denir. Ve gars 
u zirâ¡at için sürülüp ıslâh olmuş tarlaya 
denir. Ve kamışın ve kargının boğumuna 
denir.

اُب ََ ِك  Bu (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-kirâb] اَءأ
dahi َكْرٌب [kerb] gibi masdardır, zirâ¡at için 
tarlayı sürüp nadas eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْرِع  ve َكَرَب ْالَْرَض َكْرًبا َوِكَراًبا ِإَذا أََثاَرَها ِللزَّ
minhu’l-meselu: ”اَْلِكَراُب َعَلى اْلَبَقِر“ Mü™ellif 
bunu ”ك،ل،ب“ mâddesinde zikr eylemiş-
tir, zîrâ ekserî ”اَْلِكالَُب َعَلى اْلَبَقِر“ ¡unvânıyla 
mütedâvildir. Ve 

اٌب ََ  Derelerde olan su akıntılarına [kirâb] ِك
denir. Bunun müfredi َكْرَبٌة [kerbet]tir, ٌَجْمَرة 
[cemret] vezninde.

ُب ََ َك -Hurmâ ağa (fethateynle) [el-kereb] اَءأ
cının kalın şâhları kesildikten sonra omuz 
başı gibi yerinde kalan omça gediklerine 
denir; müfredi َكَرَبٌة [kerebet]tir hâ’yla. Ve 

ٌب ََ  Şol ipe denir ki iki üç kat [kereb] َك
edip kuyularda kova ağaçlarının ortaları-
na bend ederler ki bir ucu dahi büyük ipe 
bağlı olur, tâ ki suya vâsıl olan bu ip olup 
büyük, suya dokunmamakla çürümekten 
mahfûz ola. Şehrlerde onun yerine zincir 
bend ederler.

اُب ََ كأ ِ  َكْرٌب (hemzenin kesriyle) [el-ikrâb] اَإلأ
[kerb] gibi kovaya zikr olunan َكَرٌب [ke-
reb] dediklerini geçirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكَرَبَها ِبَمْعَنى  ْلَو  الدَّ  Ve bir kabı أَْكَرَب 
gereği gibi doldurmak ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur, gûyâ ki tazyîkle magmûm ve dem-
beste eylemektir; yukâlu: َقاَء ِإَذا َمَلَُه  أَْكَرَب الّسِ

arz ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: أََخَذُه 
 Ve اْلَكْرُب َوُهَو اْلُحْزُن َيْأُخُذ ِبالنَّْفِس

ٌب َأ  Masdar olur, bir kimseyi gam [kerb] َك
ve tasa şiddeti sebebiyle dem-beste ey-
lemek ma¡nâsına; yukâlu: ِمَن َكْرًبا  اْلَغمُّ   َكَرَبُه 
ِل ِإَذا أََخَذ َنْفَسُه  Ve اْلَباِب ْالَوَّ

ٌب َأ  :Bükmek ma¡nâsınadır; yukâlu [kerb] َك
-Ve bukağıya ayağa pek sı َكَرَب اْلَحْبَل ِإَذا َفَتَلُه
kıştırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَقْيَد  َكَرَب 
-Ve zirâ¡at için tarlayı sü َعَلى اْلُمْقيَِّد ِإَذا َضيََّقُه
rüp nadas eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْرِع ِللزَّ أََثاَرَها  ِإَذا  ْالَْرَض   Bunun masdarı َكَرَب 
 .dahi gelir, ke-mâ se-yuzkeru [kirâb] ِكَراٌب
Ve 

ٌب َأ  dedikleri [kereb] َكَرٌب Kovaya [kerb] َك
ipi bağlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَرَب 
ْلَو ِإَذا َجَعَل ِبَها اْلَكَرَب -Ve bir kimsenin kova الدَّ
sından َكَرٌب [kereb] dedikleri ip kesilmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َكْرًبا  ُجُل  الرَّ  َكِرَب 
َدْلِوِه َكَرُب  اْنَقَطَع  ِإَذا  اِبِع  الرَّ -Ve hurmâ ağa اْلَباِب 
cından َكَرٌب [kereb] dedikleri budak omça-
sı ahz eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَرَب 
ِل ِإَذا أََخَذ اْلَكَرَب ِمَن النَّْخِل ُجُل َكْرًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ  الرَّ
Ve َكِريٌب [kerîb] olan tarlaya ekin ekmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي َزَرَع  ِإَذا  اِرُع  الزَّ  َكَرَب 
 Ve اْلَكِريِب

ٌب َأ  Bir nesnenin mikdârına [kerb] َك
mümâsil veyâhûd mukârib olan şey™e ıtlâk 
olunur; yukâlu: َنْحُوَها أَْي  َكْربَُها  أَْو  ِمائٌَة  ِإِبٌل   َهِذِه 
 ”Ya¡nî “Şu develer yüz mihârdır َوُقَرابَُها
yâhûd “yüz kadar ve yüze akrebdir.”

َبُة َأ ُك  (vezninde [πurbet] ُغْرَبٌة) [el-kurbet] اَءأ
Bu dahi kalbe te™sîr eden tasa ve endûha 
denir ki ismdir, َكْرٌب [kerb] gibi.

اُب ََ ِت كأ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iktirâb] اَإلأ
ninde) Gam-gîn ve endûh-nâk olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَرَبُه اْلَغمُّ َفاْكَتَرَب
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وُب َُ ُك  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-kurûb] اَءأ
Bir nesne pek yakın olmak ma¡nâsınadır 
ki bundan gelip çatmak ile ta¡bîr olunur; 
yukâlu: ِل ِإَذا َدَنا  Ve َكَرَب ْالَْمُر ُكُروًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
bir kimse bir işi hemân işlemek üzere ol-
mak ma¡nâsınadır ki ma¡nâ-yı mezbûrdan 
me™hûzdur; yukâlu: ُجُل أَْن َيْفَعَل َكَذا أَْي  َكَرَب الرَّ
-Ve bu, ef¡âl-i mukârebe cüm َكاَد أَْن َيْفَعَل َكَذا
lesindendir. Ve 

وٌب َُ -ekl eyle [kurâbet] ُكَراَبٌة [kûrûb] ُك
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َكَرَب 
اْلُكَراَبَة أََكَل  -Ve güneş batmak üzere ol ِإَذا 
mak ma¡nâsınadır ki ma¡nâ-yı evvelden 
me™hûzdur; yukâlu: َدَنْت ِإَذا  ْمُس  الشَّ  َكَرَبِت 
َقُرَب :ve yukâlu ِلْلَمِغيِب ِإَذا  النَّاِر  َحَياُة   َكَرَبْت 
 Ve davara ağır yük yükletmek اْنِطَفاُؤَها
ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki gam ve tasa 
ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: َكَرَب النَّاَقَة 
أَْوَقَرَها -Ve ekmekçi ekmek açarken ok ِإَذا 
lavayı takırdatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اُز ِإَذا َطْقَطَق اْلَكِريَب َكَرَب اْلَخبَّ
وِبيُّوَن َُ َك  kâf’ın fethi) [el-kerûbiyyûn] اَءأ
ve râ’nın tahfîfiyle َصُبوِريُّوَن [§abûriyyûn] 
vezninde) َُّكُروِبي [kerûbiyy] kelimesinin 
cem¡idir ki َكُروٌب [kurûb]a mensûb demek-
tir, َقُرَب ma¡nâsına olan َكَرَب den sıfattır, 
mübâlagaten nefsine nisbet olunmuştur. 
Melâ™ike-i kirâmın eşrâf ve sâdâtlarına 
ıtlâk olunur ve minhu: اْلَمالَِئَكِة  “َوِمَن 
اْلَكُروِبيُّوَن” َوُهْم َساَدُة اْلَمالَِئَكِة
Şârih der ki murâd mukarreb-i dergâh-ı 
ilâhî olan melâ™ikedir, Cebrâ™îl ve Mîkâ™îl 
ve İsrâfîl ¡aleyhimü’s-selâm gibi. Ve 
ba¡zılar hamele-i ¡arş olan melâ™ikeye 
akreb olanlardır dediler. Ve ba¡zılar şid-
det ve kuvvet ma¡nâsına olan َكْرٌب [kerb]
den me™hûz olmakla melâ™ike-i ¡azâb 
ile beyân eylediler. Ve ba¡zılar hüzn ve 

Ve yürümekte ve bir işi tutmakta şitâb ve 
sür¡at eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا أَْسَرَع أَْكَرَب الرَّ
يُج َِ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tekrîb] اَءتَّكأ
de) Bu dahi kovaya َكَرٌب [kereb] geçir-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتْكِريًبا ْلَو  الدَّ َب   َكرَّ
أَْكَرَبَها  ekl eylemek [kurâbet] ُكَراَبٌة Ve ِبَمْعَنى 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََكَل ِإَذا  ُجُل  الرَّ َب   َكرَّ
-Ve ekmekçi ekmek açarken oklava اْلُكَراَبَة
yı takırdatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َب  َكرَّ
اُز ِإَذا َطْقَطَق اْلَكِريَب اْلَخبَّ
ُب ََ كأ ُُ -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mukreb] اَءأ
ninde) Sinirleri dolgun ve kunt olan 
mefâsıl-ı a¡zâdan birine ıtlâk olunur. Ve 
mutlakan kurumu ve bünyesi kunt ve 
kavî ve şedîd olan ip ve urgan ve binâ 
ve mefâsıl-ı a¡zâ ve at ve sâ™ir hayvân 
makûlesine ıtlâk olunur.

اَبُة ََ ُك -kâf’ın zammı ve fet) [el-kurâbet] اَءأ
hiyle) Hurmâ devşirildikten sonra dalların 
diplerinde kalan başağa denir ki başakçı-
lar devşirirler. Cem¡i أَْكِرَبٌة [ekribet] gelir, 
 vezninde, gûyâ ki zâ™id olan [ef¡ilet] أَْفِعَلٌة
elifi matrûh i¡tibâr eylediler, zîrâ fu¡âl vez-
ni ef¡ilet üzere cem¡lenmez. 

Şârih der ki ¡Alî el-¢ârî beyânına 
göre kâf’ın fethiyle de lügat olmakla 
cem¡iyyet-i merkûme o sîgaya mebnîdir. 
Ve ُغَراٌب [πurâb] kelimesinin cem¡i أَْغِرَبٌة 
[aπribet] gelmekle fu¡âl dahi ef¡ilet vezni 
üzere cem¡lendiği sahîh olur. İntehâ. ¡Alî 
el-Ma…disî beyânına göre burada fu¡âl 
nüshaları galattır, savâb olan fu¡âlet ol-
maktır, ثَُماَمٌة [&umâmet] gibi.

ُب َُّ ٌل) [et-tekerrub] اَءتََّك -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Hurmâ ağacından ُكَراَبٌة [kurâbet] dev-
şirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلُكَراَبَة َب   َتَكرَّ
ِإَذا اْلَتَقَطَها
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يأجب ََ  [zubeyr] ُزَبْيٌر Yine) [Ebû Kureyb] أَبُو ُك
vezninde) Mu√ammed b. el-¡Alâ™ b. Ku-
reyb künyesidir ki İmâm Bu«ârî şeyhidir.

يأجب ََ .bir mevzi¡dir [û Kureyb±] ُذو ُك

ُب ََ َك ي  َِ  (fethateynle) [Ma¡dî Kereb] َمعأ
Recül-i ma¡rûftur. Ve başka bir adamın 
ismidir. Ve bunda üç lügat vardır. 1. 
Bâ’nın ref¡idir, gayr-i munsarıf olarak. 2. 
İzâfetledir, munsarıf olarak. 3. İzâfetledir, 
gayr-i munsarıf olarak. 

Şârih der ki sûret-i sâlisede َكَرب [kereb] 
mü™ennes ve ma¡rife i¡tibâr olunur ve 
her hâlde yâ-yı معدي [Ma¡dî] sâkinedir. 
Ve nisbetinde cüz™-i evvele nisbetle 

 denir, kezâlik tasgîrinde [Ma¡diyy] َمْعِديٌّ

 denir ve bunlar [Mu¡aydiyy] ُمَعْيِديٌّ
muttaridedendir.

يَبُة َِ َك -vez [πarîbet] َغِريَبٌة) [el-kerîbet] اَءأ
ninde) Dâhiye-i şedîdeye ıtlâk olunur; 
yukâlu: ِديَدِة اِهَيِة الشَّ َرَماُه اهللُ ِباْلَكِريَبِة أَِي الدَّ
ُب ََ  (vezninde [zufer] ُزَفُر) [Kureb] ُك
Esâmîdendir: ¡Amr b. ¡O&mân b. Kureb 
ma¡rûf mütekellim-i Mekkî’dir, ¡ilm-i 
kelâmda sâhib-i tesânîftir.

]ك ر ت ب[
تُُج َأ  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-tekertub] اَءتََّك
vezninde) Dönmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَكْرَتَب َعَلْيَنا أَْي َتَقلََّب

]ك ر ش ب[
َشجُّ َأ ِك -vez [irşebb…] ِقْرَشبٌّ [el-kirşebb] اَءأ

ninde ve mürâdifidir ki zikr olundu.

]ك ر ك ب[
ُكُج َأ ُك  ُكْرُكٌم kâf’ın zammıyla) [el-kurkub] اَءأ
[kurkum] vezninde) Bir hoş-bû nebât 
adıdır.

endûh ma¡nâsına olan َكْرٌب [kerb]den ahz 
edip Hazret-i Hudâ’dan şiddet-i havf u 
haşyetleri olan melâ™ike ile tefsîr eyledi-
ler. Lâkin ekserî ُقْرٌب […urb] ma¡nâsından 
ahz eylemişlerdir. Ve bunda üç mübâlaga 
vardır. Evvelâ َكَرَب [kerebe] mâddesi َقُرَب 
[…arube] mâddesinden eblagdır. Sâniyâ 
fa¡ûl bünyesindedir. Sâlisâ mübâlagaten 
nefslerine nisbet olunmuştur. İntehâ.

َكاَرَبُة ُُ  [mu…ârebet] ُمَقاَرَبٌة [el-mukârebet] اَءأ
vezninde ve mürâdifidir; yukâlu: أَْي  َكاَرَبُه 
َقاَرَبُه
َباُت ََّ َك ُُ  ُمَعظََّماٌت) [el-mukerrebât] اَءأ
[mu¡a@@amât] vezninde) Şol develere ıtlâk 
olunur ki ziyâdesiyle bârid olan vaktlerde 
haymelerin kapıları önüne getirip çöker-
tirler, tâ ki içeriden çıkan tütünler ile ısı-
nıp râhat olalar.

اُب ََّ َك اٌد) [el-kerrâb] اَءأ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Bir kimse demektir, أََحٌد [e√ad] ve 
 َديَّاٌر ,ma¡nâsına müsta¡meldir [ferd] َفْرٌد
[deyyâr] kelimesi gibi; makâm-ı nefy-i 
¡âmma mahsûstur; yukâlu: اٌب أَْي اِر َكرَّ  َما ِبالدَّ
أََحٌد

اِنيُّ َُ َي اءأ بب  َِ َك  [Ebû Kerib el-Yemânî] أَبُو 
 Tebâbi¡a’dan ya¡nî (vezninde [ketif] َكِتٌف)
mülûk-i Yemen’den bir melikin künyesi-
dir, ismi Es¡ad b. Mâlik el-◊imyerî’dir.

َبُة ََ َك -Hayme dire (fetehâtla) [el-kerebet] اَءأ
ğinin tepesini geçirdikleri düğmeye denir 
ki Türkîde ağırşak ta¡bîr olunur.

َبُة َأ ) [Kurbet] ُك -vez [zumret] ُزْمَرةٌ
ninde) Selefte kâdî-i Bel« olan 
Ma√mûd b. Suleymân’ın lakabıdır ki 
muhaddisîndendir.

يأٌج ََ  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [kureyb] ُك
Tâbi¡înden bir zâtın ve muhaddisînden bir 
cemâ¡atin ismleridir.
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ُب َْ َك  Ayakta (fethateynle) [el-kezeb] اَءأ
taraklık ta¡bîr olunan kemiğin küçük ve 
büzülmüş gibi tortop olmasına denir ki 
me¡âyib-i hilkattendir.

وَبُة ُْ كأ َُ  [ma√bûbet] َمْحُبوَبٌة) [el-mekzûbet] اَءأ
vezninde) Elvândan ٌة  [ilâsiyyet»] ِخالَِسيَّ
ya¡nî beşeresi beyâzla siyâh mâ-beyninde 
olan hatuna denir ki ba¡zı ¡Arab câriyesi 
levnidir; ◊aremeyn nisvânında dahi bu 
levn olur. Istılâhımızda habeşî ta¡bîr 
olunur. Esmerden siyâhça olur, ¡Arab 
câriyelerinde levn-i matbû¡dur. Ve ebe-
veynin biri beyâz ve birisi siyâh olup on-
lardan mütevellid olan veledin dahi levni 
öylecedir. O velede dahi ٌِّخالَِسي [«ilâsiyy] 
denir.

َزُب -vez [cevher] َجْوَهٌر) [el-kevzeb] اَءأَكوأ
ninde) Be-gâyet teng-meşreb olan bahîl 
ve nâkese denir; yukâlu: َرُجٌل َكْوَزٌب أَْي َبِخيٌل 
ُق اْلُخُلِق َضّيِ

]ك س ب[
ُج  kâf’ın fethi ve sîn’in) [el-kesb] اَءأَكسأ
sükûnuyla) ve

ُج -Kazan (kâf’ın kesriyle) [el-kisb] اَءأِكسأ
ca dürüşmek ma¡nâsınadır ki murâd sa¡y 
ve ¡amel ile kazanç eylemektir, kitâbetle 
akçe kazanmak gibi; yukâlu: ْزَق الّرِ  َكَسَب 
 ِإْكِتَساٌب Niteki َكْسًبا َوِكْسًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َطَلَبُه
[iktisâb] dahi bu ma¡nâyadır. ¡Alâ-kavlin
-amel ve zahmetsiz kazan¡ [kesb] َكْسٌب
mak ve ِإْكِتَساٌب [iktisâb] emek çekip sa¡y 
ve ictihâd ile kazanmaktır; yukâlu: َكَسَب 
ُجُل اْلَماَل ِإَذا أََصاَبُه َف :ve yukâlu الرَّ  ِاْكَتَسَب ِإَذا َتَصرَّ
َواْجَتَهَد
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânından 
müstefâd olduğu üzereَكْسٌب [kesb] cem¡ 
eylemek ma¡nâsına mevzû¡ olup ba¡dehu 

]ك ر ن ب[
نُُج َأ ُك  [≠unfu…] ُقْنُفٌذ nûn’la) [el-kurnub] اَءأ
vezninde) ve

َنُج َأ َك -vez [semend] َسَمْنٌد) [el-kerneb] اَءأ
ninde) ِسْلٌق [sil…] ismidir; ¡alâ-kavlin pek 
lezzetli nev¡ine denir; ¡alâ-kavlin ُقنَِّبيٌط 
[…unnebî†] ya¡nî tahrîfle َقَرْنِبيٌط […aranbît] 
ta¡bîr olunan sebzenin tâzesine denir; 
bostânî ve berrî olur. Berrî nev¡i merâretli 
olur, kurutulmuş kökünün meshûkundan 
iki dirhemini şarâbla mezc ve isti¡mâl, 
ef¡â ledgına tiryâk-i mücerrebdir. Ma¡lûm 
ola ki cemî¡-i müfredâtta ِسْلٌق [sil…] sîn’in 
kesriyle Türkîde pazı dedikleri sebze ile 
müfesserdir ve َكْرَنٌب [kerneb] lahana ile 
mübeyyendir ki Fârisîde kelem derler. 
Bostânî ve berrî ve bahrî nev¡i olur ki 
merâretinden bahrî ıtlâk eylemişlerdir ve 
berrî kısmına Türkîde alabaş ta¡bîr olunur. 
Şârih dahi mü™ellifin bu resme beyânını 
tahti™e eylemiştir.

ِنيُج َأ َك -kâf’ın fethi ve kesriy) [el-kernîb] اَءأ
le) Süt ile yoğrulmuş hurmâya denir ki 
et¡imedendir, َمِجيٌع [mecî¡] dahi derler.

َنَبُة َأ َك  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-kernebet] اَءأ
vezninde) Mihmâna َكْرِنيٌب [kernîb] yedir-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُفالٌَن   َكْرَنَب 
ْيِف  Ve süt ile hurmâ ekl eylemek أَْطَعَمُه ِللضَّ
ma¡nâsınadır, gerek içine hurmâ mezc ey-
lesin ve gerek sâdece ekl eylesin; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا أََكَل التَّْمَر َمَع اللََّبِن َكْرَنَب الرَّ

]ك ز ب[
ُب ْأ ُك  Kâf’ın zammı ve zâ-yı [el-kuzb] اَءأ
mu¡cemenin sükûnuyla ُكْسٌب [kusb] vez-
ninde ve mürâdifidir ki şırlığan posasına 
denir. Ve bir metîn ve salâbetli şecerin 
adıdır.
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ِسَبُة كأ َُ -vez [maπfiret] َمْغِفَرةٌ) [el-meksibet] اَءأ
ninde) ve

َبُة -veznin [kisvet] ِكْسَوةٌ) [el-kisbet] اَءأِكسأ
de) Bunlar da masdarlardır,َكْسٌب [kesb] 
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَمْكَسِب َطّيُِب   ُفالٌَن 
َواْلَمْكِسِب َواْلَمْكِسَبِة َواْلِكْسَبِة أَْي َطّيُِب اْلَكْسِب
Şârih der ki cem¡ bünyesiyle َمَكاِسُب 
[mekâsib] geldiği envâ¡ i¡tibârıyladır. Ve 
bunlar ism mevki¡inde isti¡mâli şâyi¡ ol-
muştur ki kazanca ıtlâk olunur. Pes َطّيُِب 
 filânın kazancı pâktır” demek“ اْلَمْكِسِب
olur. İsm-i mekân dahi olur.

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-kesûb] اَءأَكُسوُب
ve

اُب اٌد) [el-kessâb] اَءأَكسَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Mübâlagalardır, dâ™imâ kesb ü kâr 
üzere olan kişiye denir.

وُب -veznin [tennûr] َتنُّوٌر) [el-kessûb] اَءأَكسُّ
de) Bir nebât adıdır. Ve 

وٌب  Şey™ ve nesne ma¡nâsına [kessûb] َكسُّ
isti¡mâl olunur ve makâm-ı nefye 
mahsûstur; yukâlu: وٌب أَْي َشْيٌء َما َلُه َكسُّ
 kesr üzere mebnî olarak) [kesâbi] َكَساِب
-vezninde) Kurda ıtlâk olu [a†âmi…] َقَطاِم
nur, ِذْئٌب [≠i™b] ma¡nâsına.

َبٌة  (vezninde [amzet√] َحْمَزُة) [kesbet] َكسأ
Kancık köpek esmâsındandır. Ve şehr-i 
Nesef kazâsında bir karye adıdır.

ٌج  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [kuseyb] ُكَسيأ
Erkek köpek esmâsındandır. Ve esmâ-i 
ricâldendir.

ِج ُكَسيأ ُن اءأ  Harâm-zâdeye [ibnu’l-kuseyb] ِابأ
ya¡nî veled-i zinâya ıtlâk olunur.

ُج  kâf’ın zammı ve sîn’in) [el-kusb] اَءأُكسأ
sükûnuyla) Yağ sıkıntısına denir ki yağın 
geri kalan posasıdır, ekserî şırlığan posa-
sında müsta¡meldir.

sa¡y ve ¡amel ile rızk taleb eylemekte şâyi¡ 
olmuştur. Ve lafz-ıَكْسٌب [kesb]in mefhûmu 
e¡ammdır, ya¡nî kendi nefsi için ve sâ™ir 
için kazanç eylemekte isti¡mâl olunur. 
Lâkin ِإْكِتَساٌب [iktisâb] hemân kendi nefsi 
için çalışıp istifâde eylemeğe mahsûstur. 
Ve ba¡zılarَكْسٌب [kesb] lafzını hayra ve 
 .ı şerre tahsîs eylediler[iktisâb] ِإْكِتَساٌب
Kâlallâhu ta¡âlâ: ﴾َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت﴿ 
Zîrâ ِإْكِتَساٌب [iktisâb]da tasarruf ve ictihâd 
melhûzdur. Ve şerr nefsin müştehâsı ve 
ona be-gâyet meyl ve incizâbı olmakla 
tahsîline gereği gibi çalışıp sa¡y u ihtimâm 
eder, her ne kadar sa¡b ve düşvâr ise de; 
lâkin hayrda bu hâlet yoktur. İntehâ. Ve

ٌج  Cem¡ eylemek ma¡nâsınadır [kesb] َكسأ
ki ma¡nâ-yı aslîsidir; yukâlu: اْلَماَل  َكَسَب 
َجَمَعُه  iki mef¡ûle ta¡diye [kesb] َكْسٌبVe ِإَذا 
eder, bir âher adama mâl kazandırmak 
ma¡nâsınadır ki kendi sa¡y ve himmetiy-
le o adam kazanmış olur; yukâlu: َكَسَب 
 َفَعْلُتُه َفَفَعَل Ve bu ُفالٌَن َماالً أَْي أَْكَسَبُه ِإيَّاُه َفَكَسَبُه ُهَو
tarîki üzere gelen ef¡âldendir.

ُج ٌل) [et-tekessub] اَءتََّكسُّ  [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
vezninde) Külfetle kazanç eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َطَلَب ِإَذا  ُجُل  الرَّ َب   َتَكسَّ
ْزَق َيْعِني َتَكلََّف ِفيِه الّرِ
ِتَساُب كأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iktisâb] اَإلأ
de)َكْسٌب [kesb] ma¡nâsınadır, niteki ânifen 
beyân olundu.

َساُب كأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-iksâb] اَإلأ
Kendi sa¡y ve himmetiyle yâ irâ™etiyle bir 
âher adama kazanç ettirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْكَسَبُه ِإيَّاُه َفَكَسَبُه ُهَو
َسُج كأ َُ -vez [meşreb] َمْشَرٌب) [el-mekseb] اَءأ
ninde) ve

ِسُج كأ َُ -vez [meclis] َمْجِلٌس) [el-meksib] اَءأ
ninde) ve
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bir dağın adıdır.

]ك ظ ب[
 ُوُجودٌ â-yı mu¡ceme ile@) [el-ku@ûb] اَءأُكظُوُب
[vucûd] vezninde) Semizlikten tulum gibi 
dolup kabarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل ِإَذا اْمَتَلَ ِسَمًنا ُجُل ُكظُوًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ َكَظَب الرَّ

]ك ع ب[
ُج  kâf’ın fethi ve ¡ayn’ın) [el-ka¡b] اَءأَكعأ
sükûnuyla) A¡zâ kemiklerinin her maf-
salına ya¡nî en ve oynak yerine denir ki 
yumru olur, Fârisîde peyvend-gâh denir; 
yukâlu: ِلْلِعَظاِم َمْفِصٍل  ُكلُّ  َوُهَو  اْلَكْعِب  ُموِهُن   ُهَو 
اْلَقَدِم  Ya¡nî ayak tabanının arkasında َوَفْوَق 
olan yumruca kemiğe denir ki incik maf-
salıyla parmakların mâ-beyninde olan ta-
raklık kemiğinin ortası olacak yumru ke-
miktir; yukâlu: َضَرَب َكْعَبُه َوُهَو اْلَعْظُم النَّاِشُئ َفْوَق 
 Şârih der ki bu Şî¡a kavlidir, e™imme-i اْلَقَدِم
lügat ¡indinde münkerdir. Ve 

ٌج  Ayağın iki tarafında olan iki [ka¡b] َكعأ
yumru kemiğin her birine denir ki topuk 
ta¡bîr olunur. Her ayakta iki dâne olur. 
Cem¡i أَْكُعٌب [ek¡ub] gelir, أَْفُلٌس [eflus] gibi 
ve ُكُعوٌب [ku¡ûb] gelir ve ِكَعاٌب [ki¡âb] gelir 
kâf’ın kesriyle; yukâlu: َغَسَل ِرْجَلُه ِإَلى اْلَكْعَبْيِن 
 Ve َوُهَما اْلَعْظَماِن النَّاِشَزاِن ِمْن َجاِنَبْيَها

ٌج  Aşık ta¡bîr olunan kemiğe [ka¡b] َكعأ
denir ki sıbyân onunla mülâ¡abe ederler. 
Kezâlik nerd oyununda ki tavla ta¡bîr 
olunan oyun ondan bir nev¡dir, zar de-
dikleri mühreye denir. Ve bunlara َكْعَبٌة 
[ka¡bet] dahi denir hâ’yla. İki dâne olmak-
la َكْعَبَتْيِن derler. Ve َكْعٌب [ka¡b] zikr olunan 
 in cem¡-i cinsidir. Ve bunun[ka¡bet] َكْعَبٌة
cem¡-i ِكَعاٌب [ki¡âb] gelir ve َكَعَباٌت [ke¡abât] 
geler, َحَرَكاٌت [√arekât] vezninde ve bu َكْعَبٌة 
[ka¡bet]in cem¡idir, mü™ellif tahlît eyle-

َسٌج  (vezninde [ayder√] َحْيَدٌر) [Keyseb] َكيأ
Esâmî-i ricâldendir. Ve Îrân’da Rey şeh-
riyle »uvâr nâm karyesi beyninde bir kar-
ye adıdır.

َسُج َكأ  (vezninde [a…reb] أَْقَرُب) [el-Ekseb] اَألأ
Esâmîdendir: Keyseb b. Menî¡ el-Ekseb 
bir şâ¡irdir.

َكَواِاُج  [kevâkib] َكَواِكُب) [el-kevâsib] اَءأ
vezninde) İnsânda âlât-ı kesb olan a¡zâya 
ıtlâk olunur, َجَواِرُح [cevâri√] ma¡nâsına.

.Kurdun künyesidir [ebû kâsib] أَبُو َكاِاجب

ve [Kâsib] َكاِاٌج

َسَبُة  (kâf’ın fethiyle) [Keysebet] َكيأ
Esâmîdendir.

]ك س ح ب[
َحَبُة  â-yı mühmele ile√) [el-kes√abet] اَءأَكسأ
 vezninde) Bir kimseden [da√recet] َدْحَرَجٌة
havf ve ihtirâz eylemekle sinip gizlene-
rek yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: َيْمِشي 
اْلَكْسَحَبَة أَْي َمْشَى اْلَخاِئِف اْلُمْخِفي َنْفَسُه

]ك ش ب[
ُج  َضْرٌب şîn-i mu¡ceme ile) [el-keşf] اَءأَكشأ
[∂arb] vezninde) Et makûlesi sertçe nes-
neyi şiddetle kavrayıp seslendirerek ekl 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اللَّْحَم  َكَشَب 
ٍة  Ve َوَنْحَوُه َكْشًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا أََكَلُه ِبِشدَّ

ٌج  Bir mevzi¡ yâhûd bir cebel [Keşb] َكشأ
ismidir.

ِشيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tekşîb] اَءتَّكأ
َب :ma¡nâsınadır; yukâlu [keşb] َكْشٌب  َكشَّ
اللَّْحَم َوَنْحَوُه ِبَمْعَنى َكَشَبُه
 (vezninde [cemezâ] َجَمَزى) [Keşebâ] َكَشَبى
Bâdiyede bir dağın ismidir.

ٌج  Bir dağ (vezninde [ketb] َكْتٌب) [Keşb] َكشأ
adıdır.

 Başka (vezninde [emîr] أَِميٌر) [Keşîb] َكِشيٌج
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yirmi yediye ٌب  denir. Ve [muka¡¡ab] ُمَكعَّ
ehl-i misâha o üç ¡adede ِضْلٌع [∂il¡] ve do-
kuza ُمَربٌَّع [murabba¡] derler ve ehl-i cebr 
ü mukâbele üçe َشْيٌء [şey™] ve dokuza َماٌل 
[mâl] derler. Ve 

ٌج  Mecd ü şeref ve şân ma¡nâsına [ka¡b] َكعأ
isti¡mâl olunur; yukâlu: أَْي َكْعَبُه  اهللُ   أَْعَلى 
 tan[ka¡bu …anât] َكْعُب َقَناٍة Ve bu َمْجَدُه َوَشَرَفُه
me™hûzdur, ke-mâ yukâlu: َرَفَع اهللُ أَْعالََم َمْجِدِه 
yâhûd َكْعُب َساٍق [ka¡bu sâ…]tan me™hûzdur, 
zîrâ insân kâ™im olduğu hînde َكْعٌب [ka¡b]ı 
elbette ¡âlî olup ve câlis oldukta mestûr ve 
münzevî olur. Ve 

ٌج -Masdar olur, kabı doldur [ka¡b] َكعأ
mak ma¡nâsına ki mâdde-i mezkûreden 
me™hûzdur; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َكْعًبا  ْاِلَناَء   َكَعَب 
َمَلَُه ِإَذا   Ve tâze kızın memesi tümüp الثَّاِلِث 
yumrulanmak ma¡nâsınadır ki ağırşaklan-
mak ta¡bîr olunur. O kıza nâr-pistân ıtlâk 
olunur; yukâlu: َكَعَب الثَّْدُي ِإَذا َنَهَد
ُج -Meme (kâf’ın zammıyla) [el-ku¡b] اَءأُكعأ
ye ıtlâk olunur, َثْدٌي [&edy] ma¡nâsına.

ِعيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tek¡îb] اَءتَّكأ
Bir nesneyi çâr-kûşe kılmak ma¡nâsınadır, 
 mâddesinden me™hûzdur, iki [ka¡b] َكْعٌب
ayakta dört dâne olmak hasebiyle; tekûlu: 
ْبُتُه َتْكِعيًبا أَْي َربَّْعُتُه -Ve kızın memesi ağırşak َكعَّ
lanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َثْديَُها  َب   َكعَّ
َنَهَد
َبُة َكعأ -veznin [amzet√] َحْمَزُة) [el-ka¡bet] اَءأ
de) Beytu’l-√arâm ismidir ki kıble-i ehl-i 
İslâm’dır, zâdehullâhu teşrîfen. 

Şârih der ki murabba¡u’ş-şekl olduğu için 
yâhûd mecd ve rif¡at ve şerefine mebnîdir 
yâhûd sâha-i Mekke-i mükerreme’de en 
evvel mebnî olmakla tepe gibi etrâfından 
¡âlî olduğu mülâhazasıyladır. Ve 

َبٌة  ُغْرَفٌة ,Çardağa ıtlâk olunur [ka¡bet] َكعأ

miştir. Ve ba¡zı nüshada zammeteynle 
 unvânında¡ [ki¡âb] ِكَعاٌب ve [ku¡ub] ُكُعٌب
mersûm olmakla şârih bu nüshayı tasvîb 
ve zammeteynle ُكُعٌب [ku¡ub] ve fetehâtla 
 ِكَعاٌب in ve[ka¡bet] َكْعَبٌة [ke¡abât] َكَعَباٌت
[ki¡âb] َكْعٌب [ka¡b]in cem¡i olmak üzere 
tertîb eylemiştir. Ve 

ٌج -Kargının ve kamı [ka¡b] َكعأ
şın unbûbeteyni mâ-beynine denir. 
Garâ™ibdendir ki mü™ellif أُْنُبوَبٌة [unbûbet]i 
[ka¡b] َكْعٌب ile tefsîr edip burada [ka¡b] َكْعٌب
i mâ-beyne’l-unbûbeteyn ile beyân eyle-
miştir. Cemî¡-i ümmehâtın beyânına göre 
 boğuma denir. Ve [unbûbet] أُْنُبوَبٌة

ٌج  İki boğum aralığında olan [ka¡b] َكعأ
yumru ¡ukdeye denir ki boğum başı ta¡bîr 
olunur. Kezâlik sâhib-i Mi§bâ√ dahi teşvîş 
eylemiştir. Ve 

ٌج -Bir topak yağa ıtlâk olu [ka¡b] َكعأ
nur; yukâlu: ُكْتَلٌة أَْي  ْمِن  السَّ ِمَن  َكْعٌب   Ve ِعْنَدُه 
bir cur¡a mikdârı süte ıtlâk olunur. Ger-
çi mü™ellif اللََّبِن -ta¡bîr edip lâkin ber ِمَن 
muktezâ-yı mâdde koyu yoğurt olmak-
tır, niteki Esâs’ta َجاِمًدا َكاَن   ibâreti onu¡ ِإَذا 
müş¡irdir. Ve 

ٌج  Ehl-i hisâb ıstılâhından bir [ka¡b] َكعأ
hisâb adıdır. Ma¡lûm ola ki َجْذٌر [ce≠r] ve 
 .mustalahât-ı ehl-i hisâbdandır [ka¡b] َكْعٌب
-şol ¡adede denir ki kendi nefsi [ce≠r] َجْذٌر
ne darbdan ¡aded-i âher hâsıl ola. Meselâ 
üçü kendi nefsine darb eyledikte dokuz 
hâsıl olur, zîrâ üç kerre üç dokuz eder. Pes 
o üç ¡adede َجْذٌر [ce≠r] ve dokuza َمْجُذوٌر 
[mec≠ûr] derler. Ve َكْعٌب [ka¡b] َمْجُذوٌر 
[mec≠ûr]u bir def¡a dahi َجْذٌر [ce≠r]e darb 
eylemektir. Misâlimizde hâsıl olan doku-
zu bir kerre dahi üçe darb eylediğimizde 
yirmi yedi hâsıl olur. O üçe َكْعٌب [ka¡b] ve 
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[ik¡âb] adımları sık sık atarak sür¡atle yü-
rümek ma¡nâsınadır. Ve ba¡zılar yalnız 
ِبِإْسَراٍع َعَلى ibâretiyle ve ba¡zılar¡ َمَشى   َمَشى 
 ibâretiyle tefsîr eylediler ki ikisi dahi¡ بُْطٍؤ
ma¡nâ-yı ebterdir. Farîkaynın vehmi أَْسَرَع 
 .unvânından neş™et eylemiştir¡ َوَقاَرَب اْلَخْطَو
Hülâsası adımları sık sık atarak tîz tîz yü-
rümek olacaktır ki takrîb-i َكْعٌب [ka¡b]in 
lâzımıdır.

ُة ُكبَّ ُكعأ ٌة) [el-ku¡kubbet] اَءأ  [ur†ubbet†] طُْرطُبَّ
vezninde) نُوَنٌة [nûnet] ma¡nâsınadır ki saçı 
dört bölük ördükten sonra birbirinin içine 
geçirip yassıca çâr-kûşe olarak enseden 
salıverilir. O gûne saça نُوَنٌة [nûnet] ve 
ٌة  dahi denir. Mü™ellif nûn [ku¡kubbet] ُكْعُكبَّ
mâddesinde bundan sâkit olmuştur. Ve 

ٌة ُكبَّ  ve [ku¡kubbet] ُكعأ

ٌة ُكِبيَّ  yâ-yı müşeddede) [ku¡kubiyyet] ُكعأ
ziyâdesiyle) Bir nev¡ tarağa denir.

َباِن َكعأ  (tesniye bünyesiyle) [el-Ka¡bâni] اَءأ
İki Ka¡b demektir ki biri Ka¡b b. Kilâb ve 
biri Ka¡b b. Rebî¡a’dır.

َكَعَباُت -vez [arekât√] َحَرَكاٌت) [el-Ke¡abât] اَءأ
ninde) ¡Alâ-kavlin: 

َكَعَباِت  Rebî¡a kabîlesine [u’l-Ke¡abât±] ُذو اءأ
mahsûs bir hâne idi ki Câhiliyyet’te onu 
tavâf ederler idi. 

ِج اءأَكعأ  Nu¡aym b. Suveyd [u’l-Ka¡b±] ُذو 
eş-Şeybânî lakabıdır.

َِ ِحبأ اءأ ُج   â’nın fethi ve√) [Ka¡bu’l-◊ibr] َكعأ
kesriyle) Tâbi¡iyy-i ma¡rûftur ki Ka¡bu’l-
A√bâr demekle şehîrdir. Mü™ellif ”ح،ب،ر“ 
mâddesinde ْالَْحَباِر  [Ka¡bu’l-A√bâr] َكْعُب 
demekten men¡ eylemiştir.

]ك ع ث ب[
َثُج َكعأ  َجْعَفٌر â-yı müsellese ile&) [el-ka¡&eb] اَءأ
[ca¡fer] vezninde) İri ve yumru ferce de-

[πurfet] ma¡nâsına, ekserî çâr-kûşe olur. 
Ve her murabba¡u’ş-şekl binâ olunmuş 
hâneye ıtlâk olunur.

َبُة ُكعأ  kâf’ın zammı ve ¡ayn’ın) [el-ku¡bet] اَءأ
sükûnuyla) Kızın bekâretine denir; 
yukâlu: ْت ُكْعَبُتَها أَْي ُعْذَرتَُها .ve bu ismdir ُفضَّ

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-ku¡ûb] اَءأُكُعوُب
ve

ِكَعاُب ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-ki¡âb] اَءأ

ُكُعوَبُة  َكْعٌب (kâf’ın zammıyla) [el-ku¡ûbet] اَءأ
[ka¡b] gibi kızın memesi ağırşaklanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَكْعًبا ُكُعوًبا  الثَّْدُي   َكَعَب 
ِل ِإَذا َنَهَد َوِكَعاًبا َوُكُعوَبًة ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َوْالَوَّ
َكَعاُب  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-ke¡âb] اَءأ
ve

ُج َكّعِ ُُ ٌث) [el-muka¡¡ib] اَءأ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) ve

 Memesi ağırşaklanmış [el-kâ¡ib] اَءأَكاِعُج
kıza denir. Ve ٌب ٌب ve [muka¡¡ib] ُمَكّعِ  ُمَكعَّ
[muka¡¡ab] ُمَعظٌَّم [mu¡a@@am] vezninde ve 
ٌب -meme [kâ¡ib] َكاِعٌب ve [muteka¡¡ib] ُمَتَكّعِ
ye dahi vasf olur; yukâlu: ٌب  َجاِرَيٌة َكَعاٌب َوُمَكّعِ
َثْديَُها ُفِلَك  أَْي  ٌب :ve yukâlu َوَكاِعٌب  ُمَكّعِ  َثْدٌى 
ٌب َوَكاِعٌب أَْي َناِهٌد ٌب َوُمَتَكّعِ  Ve َوُمَكعَّ

ٌج -vez [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [muka¡¡ab] ُمَكعَّ
ninde) Nakş u nigârı olan alaca kumaşa ve 
bez ve mendil makûlesine denir. Şârihin 
beyânına göre murabba¡u’n-nakş yâhûd 
 nakşıyla menkûş olanına ıtlâk [ki¡âb] ِكَعاٌب
olunur. Ve 

ٌج  Ziyâdesiyle muhkem [muka¡¡ab] ُمَكعَّ
dürülüp bükülmüş sevbe ıtlâk olunur ki 
tortop ola.

َعاُب كأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ik¡âb] اَإلأ
Sür¡atle yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا أَْسَرَع َيْعِني ِفي َمْشِيِه  Mütercim der أَْكَعَب الرَّ
ki Şer√-i Mufa§§al’da mersûmdur ki ِإْكَعاٌب 
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ُكَعاِنُج -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-ku¡ânib] اَءأ
de) Bu dahi arslana denir.

َكَعاِنُج  Ba¡zı (kâf’in fethiyle) [el-ke¡ânib] اَءأ
başın beşeresinde olan câ-be-câ bez gibi 
düğülmüş ¡ukdelere denir ki ustura düzce 
yürüyemez olur.

َنُج َكعأ ُُ  ism-i mef¡ûl) [el-muke¡neb] اَءأ
¡unvânıyla) Şol boynuza denir ki halka 
gibi kıvrılmış ola; yukâlu: اْلَقْرِن  َتْيٌس ُمَكْعَنُب 
أَْي ُمْلَتِوي اْلَقْرِن َكأَنَُّه َحْلَقٌة

]ك ك ب[
َكُج -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [el-kevkeb] اَءأَكوأ
de) ve

َكَبُة َكوأ -Yıldıza de (hâ’yla) [el-kevkebet] اَءأ
nir, َنْجٌم [necm] gibi. Şârih der ki َبَياٌض 
[beyâ∂] ve َبَياَضٌة [beyâ∂at] ve َعُجوٌز [¡acûz] 
ve ٌَعُجوَزة [¡acûzet] gibi, َكْوَكٌب [kevkeb] ve 
 :dahi derler; ve fi’l-meseli [kevkebet] َكْوَكَبٌة
ُقوا َتَفرَّ أَْي  َكْوَكٍب”  ُكّلِ  َتْحَت   Ya¡nî “Her “َذَهُبوا 
biri bir tarafa perâkende ve târümâr olup 
gittiler.” Ve 

َكٌج  Ba¡zı göze ¡ârız olan ak [kevkeb] َكوأ
noktaya denir. Envâ¡ı vardır, ak düş-
mek ve ak su ve perde emsâli ıstılâhât-ı 
kehhâliyyesi vardır. Ve 

َكٌج  .Uzun olan nebâta denir [kevkeb] َكوأ
Ve bir kavmin seyyid ve ser-dârına ıtlâk 
olunur; yukâlu: ُدُهْم َسّيِ أَْي  اْلَقْوِم  َكْوَكُب   ُهَو 
Kezâlik fâris ve cündî ve hayyâline ıtlâk 
olunur. Ve şiddet-i harârete denir. Ve kı-
lıca ve suya ve zindâna denir. Ve demir 
ensere denir, ِمْسَماٌر [mismâr] ma¡nâsına; 
Kevâkibî Çelebi ona mensûbdur. Ve şol 
hıttaya ya¡nî ifrâz ve ta¡yîn olunmuş arza 
denir ki levni müfriz olduğu arzın levnine 
muhâlif ola. Ve 

َكٌج  dedikleri dârûya […al†] َطْلٌق [kevkeb] َكوأ

nir; َكْعٌب [ka¡b] mâddesinden me™hûzdur. 
Ve yumru fercli hatuna denir.

ثُُج  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-teka¡&ub] اَءتََّكعأ
vezninde) Bir nesne tortop, değirmice yu-
valak olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَكْعَثَبِت 
َواْسَتَداَرْت َعْت  َتَجمَّ ِإَذا   [arâret¡] َعَراَرةٌ Ve اْلَعَراَرُة 
sığır gözü dedikleri şükûfedir.

]ك ع د ب[
ُب ََ َكعأ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-ka¡deb] اَءأ
de) ve

َبُة ََ َكعأ  Denî ve nâkes (hâ’yla) [el-ka¡debet] اَءأ
ve fürû-mâye kişiye denir, َفْسٌل [fesl] gibi.

َبُة َُ ُكعأ ) [el-ku¡dubet] اَءأ  [unfu≠et…] ُقْنُفَذةٌ
vezninde) Suyun yüzünde olan kabarcı-
ğa denir, َحَباٌب [√abâb] gibi. Nüshalarda 
اْلَماِء اَخاُت   unvânıyla mersûmdur. Lâkin¡ نُفَّ
Nihâye’de müfred sîgasıyla اَخُة اْلَماِء أَْو َبْيُت  نُفَّ
 ibâretiyle müfesserdir. Pes cem¡-i¡ اْلَعْنَكُبوُت
cinsi hâ’sız olur.

]ك ع س ب[
َسَبُة َكعأ  َدْحَرَجٌة sîn’le) [el-ka¡sebet] اَءأ
[da√recet] vezninde) Kaçıp gitmek, ¡alâ-
kavlin sür¡atle yürümek yâhûd âhestece 
yelmek yâhûd sarhoş yürüyüşü gibi bo-
calayarak yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل َكْعَسَبًة ِإَذا َعَدا َوَهَرَب أَْو َمَشى َسِريًعا أَْو  َكْعَسَب الرَّ
ْكَراِن َعَدا َبِطيًئا أَْو َمَشى ِمْشَيَة السَّ
َسٌج  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Ka¡seb] َكعأ
Bir recül adıdır.

]ك ع ن ب[
َنُج َكعأ  [ca¡fer] َجْعَفٌر nûn’la) [el-ka¡neb] اَءأ
vezninde) Kasîrü’l-kâme bodur kimseye 
denir; nûn’u zâ™idedir. Ve arslana denir. 
Ve 

َنٌج  olan [ke¡ânib] َكَعاِنُب Başında [ka¡neb] َكعأ
adama denir; yukâlu: َرُجٌل َكْعَنٌب أَْي ُذو َكَعاِنَب
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musaykal pûlâd ve demir makûlesi pa-
rıldamak ma¡nâsına; yukâlu: اْلَحِديُد  َكْوَكَب 
َكْوَكَبًة ِإَذا َبِرَق َوَتَوقََّد
َكَباُن  Yemen’de bir hisâr [Kevkebân] َكوأ
adıdır. Selefte onda bir kasr-ı pâdişâhî 
var idi ki derûnu yâkûtla murassa¡ ve mü-
zeyyen olmakla kevkeb gibi leme¡ân eder 
idi. Kasr-ı mezbûr ~an¡a kurbünde idi ve 
hârici zer ve sîm ve sâ™ir ecnâs-ı cevâhir 
ile pür-zîb ü zîver idi.

 (vezninde [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [Kuvâkib] ُكَواِكُج
Bir dağ adıdır ki ondan değirmen taşı kat¡ 
ve celb ederler.

ُة َكِبيَّ َكوأ -yâ-yı müşedde) [el-Kevkebiyyet] اَءأ
de ile) Bir karye ismidir ki voyvodası ehl-i 
karyeye be-gâyet cevr ve zulm eylemekle 
onlar da ona bed-du¡â eylemeleriyle ¡ale’l-
fevr te™sîr edip helâk olmuştur. Beyne’l-
¡Arab ”َكْوَكِبيًَّة َدْعَوًة   meseli ondan “َدَعْوا 
kalmıştır. Şârihin beyânına göre karye-i 
mezbûre arz-ı ◊icâz’dadır ki ahâlîsi Âl-i 
Zubeyr idi.

َكَبى  َخْوَزَلى elifin kasrıyla) [Kevkebâ] َكوأ
[«avzelâ] vezninde) Bir mevzi¡ adıdır.

-musaggar bünye) [Kuveykib] ُكَويأِكٌج
siyle) Medîne ile Tebûk beyninde bir 
mescid-i nebevî ismidir, ¡aleyhi’s-salâtu 
ve’s-selâmu.

َكَواِكُج -lafzı [kevkeb] َكْوَكٌب [el-kevâkib] اَءأ
nın cem¡idir. Bu ma¡nâdandır ki ¡Arablar 
 ma¡nâsını irâde ُذو َشَداِئَد ,derler َيْوٌم ُذو َكَواِكَب
ederler, gûyâ ki fart-ı mihnet ü şiddetten 
nâşî havâ yüzü pek karanlık olmakla küsûf 
günü gibi kevâkibler nümâyân olmuştur.

]ك ل ب[
ُج َكلأ  kâf’ın fethi ve lâm’ın) [el-kelb] اَءأ
sükûnuyla) Her yırtıcı cânvere denir ki 

denir, Türkîde evren pulu ta¡bîr olu-
nur. Müfredâtta ta¡yîn için ْالَْرِض  َكْوَكُب 
[kevkebu’l-¡ar∂] ta¡bîr ederler. Ve 

َكٌج -Silâh-pûş adama ıtlâk olu [kevkeb] َكوأ
nur. Ve dağa denir, َجَبٌل [cebel] ma¡nâsına. 
Ba¡zı nüshada «â-yı mu¡ceme ile َخْيٌل [«ayl] 
¡unvânında mersûm olmakla süvârî, sipâh 
gürûhu demek olur, ikisi de mülâyimdir. 
Ve 

َكٌج -Vakt-i bülûgu mütekar [kevkeb] َكوأ
rib olan oğlana denir, gulâm-ı mürâhik 
ma¡nâsına. Ve ُفْطٌر [fu†r] ya¡nî mantar 
aksâmından delice mantar dedikleri 
nebâta denir ki ak olur, kattâldir. Ve 

ِء يأ َكُباءشَّ  Bir nesnenin [™kevkebu’ş-şey] َكوأ
kesîr ve mu¡azzam ve müctemi¡ olanına 
denir. Ve 

َضِة وأ ََّ َكُباء  Bâgçenin [kevkebu’r-rav∂a] َكوأ
ve merg-zârın şükûfesine ıtlâk olunur; 
tekûlu: ْوَضِة أَْي َنْوَرَها  Ve َما أَْزَهَر َكْوَكَب الرَّ
َِ ي َِ َح َكُباءأ  Mücellâ [kevkebu’l-√adîd] َكوأ
pûlâdın ve demirin parıldayıp yaldırama-
sına ıtlâk olunur; tekûlu: َهَذا َكْوَكُب   أَْعَجَبِني 
 Ve اْلَحِديِد أَْي َبِريُقُه َوَتَوقُُّدُه

َِ ِبئأ َكُباءأ  Göz, kuyunun su [kevkebu’l-bi™r] َكوأ
neb¡ eden menba¡ına ve çeşmesine ıtlâk 
olunur; yukâlu: َغاَر َكْوَكُب اْلِبْئِر أَْي َعْينَُها Ve 

َكُج  aberiyye üzere müşrif‰ [Kevkeb] َكوأ
bir kal¡a adıdır. Ve bir hatunun ismidir. 
Ve gece otluklar üzere düşen kırağı kat-
relerine denir.

َكَبُة َكوأ -Yıldıza de(hâ’yla) [el-kevkebet] اَءأ
nir, niteki zikr olundu. Ve 

َكَبٌة  Cemâ¡at-i insânîye denir [kevkebet] َكوأ
ki alay ta¡bîr olunur; yukâlu: َكْوَكَبٍة ِفي   َجاَء 
 Ve َعِظيَمٍة أَْي َجَماَعٍة

َكَبٌة  Masdar olur, mücellâ ve [kevkebet] َكوأ
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 ıtlâk eylemeleriyle mü™ellifin [Kelb] َكْلٌب
murâdı o kevkeb olacaktır. Ve 

ٌج  Hâm gönden kesilmiş kayışa [kelb] َكلأ
denir, ٌِّقد […idd] ma¡nâsına. Ve yüksek te-
penin ve höyüğün başlarının ucuna denir. 
Ve kılıç kabzasında olan demir mîha denir 
ki perâzvânenin üzerinde olur, ¡alâka ona 
geçirilir. Ve 

ٌج  Şol kırmızı sırıma ve tirşeye [kelb] َكلأ
denir ki birbirine dikilecek sahtiyânın ve 
gönün aralığına vaz¡ edip iki taraflı üze-
rinden dikiş çekerler. Ve 

ٌج  Rey ile ¢ûmis beyninde bir [Kelb] َكلأ
mevzi¡ adıdır. Ve Yemâme türâbında bir 
dağın ismidir. Ve 

ِس ََ َّ ُباءأ  Atın arkasında [kelbu’l-feres] َكلأ
yelisinden kuyruğuna kadar çekilmiş olan 
hılkî hatta denir ki levnine muhâlif olur, 
meselâ doru atta siyâh olur. Ve 

ٌج  Davar semerinin ensesinde [kelb] َكلأ
olan eğri çengele denir ki karşılıklı iki 
dâne olur, ona torba ve matara makûlesi 
nesne geçirip asarlar. Ve kılıcın kabzasına 
sardıkları kayışa denir. Ve mutlakan ken-
disiyle sarılıp ve bağlanıp metîn ve muh-
kem olacak şey™e denir. Ve 

ٌج  Bir kabîle adıdır. Ve [Kelb] َكلأ

ٌج  [kellûb] َكلُّوٌب ,Masdar olur [kelb] َكلأ
ile ya¡nî mihmâz ile râkib altında olan 
hayvâna vurup dürtmek ma¡nâsına; 
yukâlu: ِل ِإَذا اِكُب اْلَفَرَس َكْلًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ  َكَلَب الرَّ
ِباْلَكلُّوِب  Ve bir kimse tenhâ bâdiyede َضَرَبُه 
kalmakla yakın yerlerde şenlik var ise el-
bette köpekleri kendinin savtını işittikle-
rinde onlar da ürümekle bu cihetten şenlik 
olduğunu istidlâl için köpek gibi ürümek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َكْلًبا ِمَن اْلَباِب  َكَلَب الرَّ
َعَلْيِه ِبَها  َفُيْسَتَدلَّ  َفَتْنَبَح  اْلِكالَُب  ِلَتْسَمَعُه  َنَبَح  ِإَذا   الثَّاِني 

insân ve hayvânı dalayıp ısırıp ve para-
layıcı olur, köpek ve arslan ve kaplan ve 
kurt gibi, َعُقوٌر  ma¡nâsınadır. Ba¡dehu َسُبٌع 
köpek ta¡bîr olunan cânverde gâlib olmuş-
tur, şöyle ki lede’l-ıtlâk sâ™ire muhtemel 
olmamakla hakîkat-ü lügaviyye menzilin-
de olmuştur. Cem¡i أَْكُلٌب [eklub] gelir, أَْفُلٌس 
[eflus] gibi ve ِكالٌَب [kilâb] gelir. Evvelin 
cem¡ü’l-cem¡i أََكاِلُب [ekâlib] ve sânînin 
 gelir. Mü™ellif Ba§â™ir’de [kilâbât] ِكالََباٌت
 ,lafzını dahi ziyâde kılmıştır [kelîb] َكِليٌب
 gibi. Ve [abîd¡] َعِبيٌد ve [abd¡] َعْبٌد

ٌج  Arslana denir, lâkin ta¡mîmde [kelb] َكلأ
dahîl olmakla tahsîsi zâhiren ona dahi 
ıtlâkı köpek gibi gâlib ve mütedâvil oldu-
ğuna mebnîdir, zîrâ bâdiyede köpek kıs-
mından ekser olur. Ve 

ٌج  Derede suyun ibtidâ™en ya¡nî [kelb] َكلأ
henüz artmağa başladığı vaktte evveline 
denir. Ba¡zılar bunu masdar olarak takyîd 
eylemiştir. Ve 

ٌج  Değirmen çarhında zıvana [kelb] َكلأ
dedikleri demirin tepesinde olan küçük 
demire denir. Ve mütehalhil olan duvara 
vurdukları dayağa denir ki pâyendân ve 
destek ta¡bîr olunur. Ve 

ٌج  Bir nev¡ balık adıdır ki köpek [kelb] َكلأ
balığı dedikleridir, اْلَماِء  [™kelbu’l-mâ] َكْلُب 
başkadır ki o kunduz olacaktır. Ve 

ٌج -Bir kevkeb adıdır. Ve bu kev [Kelb] َكلأ
keb değildir, belki niçe kevâkibden mun-
tazam olmuş bir kelb sûretidir. Seratân 
burcunun cenûbîsinde Şücâ¡ ile Cebbâr 
arasında ve sefîne-i nûhun kıç kamarası-
nın üst tarafında vâki¡ olmuştur. Başında 
ve elleri önünde ve batnında ve kalçası 
üzere birer kevkeb-i berrâk vardır. ¡Arab-
lar batnında olan pek berrâk kevkebe 
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etini yemekten ¡ârız olur; yukâlu: َكِلَب اْلَكْلُب 
اِبِع ِإَذا ُجنَّ َوُهَو َيْعَتِري ِمَن أَْكِل َلْحِم  َكَلًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ
-Ve bir kimseyi kuduz köpek dala ْاِلْنَساِن
makla köpek gibi kudurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُِجُل َكَلًبا ِإَذا أََصاَبُه اْلَكَلُب ِمْن َعّض  َكِلَب الرَّ
اْلَكْلِب اْلَكِلِب
Şârih der ki ¡Arabların ittifâk-kerdesidir 
ki kuduz dalamış kimseye pâdişâhın bir 
iki katre kanını su ile mezc ve iskâ eyle-
seler ¡illet-i mezbûreye be-gâyet şifâdır. 
Kezâlik o kimseyi kırkıncı gece tâ be-
sabâh aslâ uyutmayalar, bi-izn-i Hudâ 
¡illet-i mezbûre hâdis olmaz. Ve eğer o 
gece uyur ise elbette o ¡illete mübtelâ 
olur. Kezâlik o kelbi iki pâre edip o ada-
mı aralığından geçirmek dahi nâfi¡dir. Ve 
o köpek aslâ bir yerde karâr eylemez. Bir 
mürtefi¡ mahalde durup kalbur ile üzerine 
kül eleseler hemân helâk olur. İntehâ. Ve 

 ;Darılmak ma¡nâsınadır [keleb] َكَلٌج
yukâlu: ُجُل ِإَذا َغِضَب  Ve sefîh olmak َكِلَب الرَّ
ya¡nî sebük-ser ve hafîf ve bî-temkîn ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َكِلَب اْلُغالَُم ِإَذا َسِفَه 
Ve ağaç suya hoşça kanıp tâb u tarâveti 
hakkı üzere gelmemekle yaprakları 
huşûnetli ve sert olmağın dokunan ada-
mın esvâbına ilişir olmak ma¡nâsınadır ki 
hep bunlar mecâzdır; yukâlu: َجُر الشَّ  َكِلَب 
ِبِه َمرَّ  َمْن  َفَعِلَق  َوَرُقُه  َفَخُشَن  ِريَُّه  َيِجْد  َلْم   Ve kış ِإَذا 
müştedd olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: َّاْشَتد ِإَذا  َتاُء  الّشِ  Ve köpek adam َكِلَب 
etine dadanıp öğrenmekle adamcıl olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َضِرَي ِإَذا  اْلَكْلُب   َكِلَب 
َد أَْكَل النَّاِس َوَتَعوَّ
َلَبُة كأ َُ -vez [mertebet] َمْرَتَبٌة) [el-meklebet] اَءأ
ninde) َكَلٌب [keleb] gibi pezevenklik eyle-
mek ma¡nâsınadır.

َتَباُن َكلأ  tâ-yı fevkiyyenin) [el-keltebân] اَءأ

َوَذِلَك ِإَذا َصاَر ِفي َقْفٍر
Mütercim der ki letâ™iften olmak üzere 
Câ√i@ nakl eder ki bir gün bir vîrâne ¡arsada 
bir mekteb hocasını gördüm ki bi-¡aynihi 
köpek gibi ürüyüp duruyor. Sebebinden 
su™âl eylediğimde, “Bu ¡arsanın hizâsında 
olan hâne sâhibinin bir küçük oğlu vardır, 
benim şâkirdimdir, lâkin mektebe çokluk 
hayrı yoktur, dâ™imâ köpekler ile uğraşıp 
mülâ¡abe eder. Ben dahi mektebe gelme-
diği gün buraya gelip bu resme ürürüm. 
O dahi beni köpek zannıyla dolu dizgin 
kapıyı açıp taşraya uğramakla ben dahi 
yakasını devşirip mektebe götürürüm.” 
Pes vaz¡-ı mezbûr yalnız bâdiyede kalana 
mahsûs değil imiş. İntehâ.

 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-kelâb] اَءأَكالَُب
Bu dahi َكْلٌب [kelb] gibi semerin ensesinde 
olan eğri demire denir.

َكَلُج  ,Susamak (fethateynle) [el-keleb] اَءأ
 َكِلَب :ma¡nâsınadır; yukâlu [a†aş¡] َعَطٌش
اِبِع ِإَذا َعِطَش ُجُل َكَلًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ -Ve pezevenk الرَّ
lik eylemek, kıyâdet ma¡nâsınadır; َمْكَلَبٌة 
[meklebet] dahi bu ma¡nâyadır; yukâlu: 
 Ve َكِلَب ُفالٌَن َكَلًبا َوَمْكَلَبًة ِإَذا َقاَد َوِمْنُه اْلَكْلَبَتاُن

 Makaranın ipi tekerlekle ok [keleb] َكَلٌج
geçen ağacın aralığına düşüp ilişmek 
ma¡nâsınadır ki tekerlek dönmekten kalır; 
yukâlu: َكِلَب اْلَحْبُل ِإَذا َوَقَع َبْيَن اْلَقْعِو َواْلَبَكَرِة Ve 

 ¡Bir nesneye pek hırs ve tama [keleb] َكَلٌج
eylemek ma¡nâsınadır. Ve bir nesne şiddet 
bulmak ma¡nâsınadır. Ve bilâ-şeb¡ ekl-i 
kesîr ma¡nâsınadır. Ve َتاِء -kelebu’ş] َكَلُب الّشِ
şitâ™] kışın hiddet ve şiddeti hengâmına 
ıtlâk olunur, َتاِء الّشِ  .gibi [™enfu’ş-şitâ] أَْنُف 
Ve kuduz köpek ısırmış kimse köpek gibi 
feryâd eylemek ma¡nâsınadır. Ve köpek 
kudurup kuduz olmak ma¡nâsınadır. İnsân 
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Ve sırım ta¡bîr olunan ince uzun kayışa, 
¡alâ-kavlin bir tutam lîfe denir ki onunla 
kırba makûlesi dikilir.

َبُة َكلأ  Meşe (kâf’ın fethiyle) [el-kelbet] اَءأ
ağacı nev¡inden bir dikenli ağacın adıdır, 
ona َكِلَبٌة [kelibet] dahi derler, َفِرَحٌة [feri√at] 
vezninde. Ve şâhlardan ¡ârî olan dikenliğe 
denir ki çalı olunur. Ve ¡Umân nâm belde 
kazâsında bir mevzi¡ adıdır.

َبَتاِن َكلأ -De (kâf’ın fethiyle) [el-kelbetân] اَءأ
mirci kısacına denir ki onunla kızgın de-
miri kıstırıp kullanırlar; dülgerlerin dahi 
olur.

َكلُّوُب  (vezninde [tennûr] َتنُّوٌر) [el-kellûb] اَءأ
ve

اٌن) [el-kullâb] اَءأُكالَُّب -vez [rummân] ُرمَّ
ninde) ِمْهَماٌز [mihmâz]a denir ki tahrîfle 
mahmız dedikleri sivri demirdir, bindik-
leri dâbbeyi dürtmek için çizmelerin ök-
çelerine üstüvâr ederler. At cânbâzlarının 
mihmâzları olmakla bîçâre hayvânı yıldı-
rım gibi yürütürler.

َكّلُِج ُُ ٌث) [el-mukellib] اَءأ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Şikâr için tazı ve zağar 
makûlesini ta¡lîm eden kişiye denir. 

َكلَُّج ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mukelleb] اَءأ
vezninde) Bukağı ile yâhûd sâ™ir bağla 
bend olunmuş kimseye denir; yukâlu: أَِسيٌر 
ُمَكلٌَّب أَْي ُمَقيٌَّد
َكِليُج ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-kelîb] اَءأ

َكاِءُج -veznin [sâlib] َساِلٌب) [el-kâlib] اَءأ
de) Köpek gürûhuna denir, اْلِكالَِب  َجَماَعُة 
[cemâ¡atu’l-kilâb] ma¡nâsına. Buna göre 
ikisi de ism-i cem¡ olacaktır. Lâkin mü™ellif 
Ba§â™ir’de َكِليٌب [kelîb] lafzını cem¡ olmak 
üzere sebt eylemiştir. Ve ism-i fâ¡il vez-
ninde ism-i cem¡ garîbdir. Nihâyet Suyû†î 

takdîmiyle َقْلَتَباٌن […altabân] vezninde) Pe-
zevenge denir, kavvâd ma¡nâsına. َكَلٌب 
[keleb] ve َمْكَلَبٌة [meklebet]ten me™hûzdur 
ki pezevenklik ma¡nâsınadır. Sâhib-i 
Mi§bâ√, َقْرَطَباٌن […ar†abân]ın aslı َكْلَتَباٌن 
[keltebân] olmak üzere tasrîh eylemiştir. 
Lâkin mü™ellif َقْرَطَباٌن […ar†abân]ı deyyûs 
ve bî-nâmûs ile ve َكْلَتَباٌن [keltebân]ı peze-
venk ile tefsîr eylemiştir. Her biri başka 
yâdigârdır, zîrâ َقْرَطَباٌن […ar†abân] boynuz-
ludur ki kurumsaktır ve pezevenk varıp 
gelen ve ara düzendir. Ve Burhân sahibi 
 َكْلَتَباٌن [altabân…] َقْلَتَباٌن ve [ar†abân…] َقْرَطَباٌن
[keltebân]dan mu¡arreb olduğuna zâhib 
olmuştur. Ve bunun vezni fa¡telândır.

َكِلُج  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-kelib] اَءأ
Kuduz köpeğe denir. Esâs’ın beyânına 
göre kuduz dalamış kimseye dahi َكِلٌب [ke-
lib] denir. Cem¡lerinde َكْلَبى [kelbâ] denir, 
َكِلٌب :vezninde; yukâlu [a†şâ¡] َعْطَشى  َكْلٌب 
ِدَماِء “ِفي  َوِمْنُه  َكْلَبى  َوَقْوٌم  َكِلٌب  َوَرُجٌل  َكْلَبى   َوِكالٌَب 
اْلُمُلوِك ِشَفاٌء ِلْلَكْلَبى”
كأالَُب ِ  Bir kimsenin davarı [el-iklâb] اَإلأ
kudurmak ma¡nâsınadır ki kuduz köpek 
dalamasıyla olur ve mahsûs ¡illetten nâşî 
olur. Mandanın kudurduğu meşhûdumuz 
olmuştur; yukâlu: أَْكَلَب اْلَقْوُم ِإَذا َكِلَبْت ِإِبُلُهْم
َبُة ُكلأ  (vezninde [ulbet¡] ُعْلَبٌة) [el-kulbet] اَءأ
Katılık, şiddet ma¡nâsınadır; tekûlu: َنْحُن 
ِتِه ِشدَّ ِفي  أَْي  َتاِء  الّشِ ُكْلَبِة   Ve zîk-i ma¡âş ve ِفي 
kaht u galâ ma¡nâlarınadır. Ve 

َبٌة  :Mey-gedeye denir; tekûlu [kulbet] ُكلأ
اِر  Ve köpeğin ve َرأَْيُتُه ِفي اْلُكْلَبِة أَْي َحانُوِت اْلَخمَّ
kedinin burunlarının iki tarafında bıyık 
tarzında olan uzun kıllara denir, kaplanda 
dahi olur. Ve 

َبُة  Diyâr-ı Bekr türâbında bir [Kulbet] ُكلأ
mevzi¡ adıdır. Ve soğuğun şiddetine denir. 
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[yevmu’l-kilâb] beynlerinde ma¡rûftur.

 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-kelâb] اَءأَكالَُب
Bir kimseyi kuduz köpek dalamakla de-
lirip bî-hûş olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َعْقُلُه َذَهَب  ِإَذا  اْلَمْجُهوِل  ِبَناِء  َعَلى  َكالًَبا  ُجُل  الرَّ  ُكِلَب 
ِمَناْلَكَلِب
ِج َكلأ اءأ  Tubba¡-ı [lisânu’l-kelb] ِءَساُن 
Yemânî’nin kılıcı adıdır. Üç zirâ¡ tûlünde 
ve levni tâze sebze gibi yemyeşil idi. Ve 
Tubba¡’dan murâd Ebû Kerib olacaktır. 
Ve ondan başka bir niçe kılıç adıdır. Ve 
bir nebât adıdır. Bu nebât hâlen Frenk 
etıbbâlarının sinavloza [cnoglosse] de-
dikleridir. Varakı sinirli yaprağına şebîh 
ve ondan atvel ve bir mikdâr muka¡¡ar ve 
gâyette melâsetli ve etrâfı keskin olur.

ِج َكلأ اءأ  Amr b. el-¡Aclân¡ [u’l-Kelb±] ُذو 
nâm kimsenin lakabıdır.

ِج َكلأ َُ اءأ  Sevâhil-i Şâm’da [Nehru’l-Kelb] َنبأ
Beyrût ile ~aydâ beyninde bir ırmak 
adıdır.

بَِّة ََ َب اءأ ُج   cîm’in ve) [Kelbu’l-Cerebbet] َكلأ
râ’nın ve bâ-yı müşeddedenin fethiyle) 
Bir mevzi¡dir.

 (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [kellâb] َكالٌَّب
Esâmîdendir: Kellâb el-¡U…aylî ve Ebu’l-
Heydâm Kellâb b. ◊amza şâ¡irlerdir.

َكاِءُج ve [el-kâlib] اَءأ

اٌد) [el-kellâb] اَءأَكالَُّب  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Sâhibü’l-kilâb demektir. Bu münâsebetle 
zağarcı başıya ıtlâk olunur.

ِج َكلأ اءأ  َُ  Mav§il [Deyru’l-Kelb] َديأ
nâhiyesinde bir mevzi¡dir.

ِج َكلأ اءأ  “ج،ب،ب” [cubbu’l-kelb] ُججُّ 
mâddesinde zikr olundu.

اٌن) [Kullâb] ُكالٌَّب -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Esâmîdendir: ¡Abdullâh b. Kullâb 

Muzhir’de َخاِشٌن [«âşin] lafzını resm eyle-
miştir, lâkin ümmehât-ı sâ™irede zafer-yâb 
olunmamıştır.

َكاَءَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mukâlebet] اَءأ
vezninde) Köpekler birbiriyle hırıldaşıp 
kavraşmak ma¡nâsınadır. Ba¡dehu insân 
birbirini husûmet ve nizâ¡la sıkıştıra-
rak kavga edip birbirine şer-gîr olmakta 
isti¡mâl olundu; yukâlu: ُه َشارَّ ِإَذا  ُمَكاَلَبًة   َكاَلَبُه 
-Ve bu vâhiden ve fe-sâ¡iden için ge َوَضاَيَقُه
lir. Ve

 Deve ağacın dikenlerini [mukâlebet] ُمَكاَءَبٌة
otlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْاِلِبُل  َكاَلَبِت 
َجِر ِإَذا َرَعْت َكالَِليَب الشَّ
-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tekâlub] اَءتََّكاءُُج
de) Birbirinin üzerine köpek gibi sıçrayıp 
atılmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
َتَكاَلَبا أَْي َتَواَثَبا
جب ve [Benû Kelb] َبنُو َكلأ

ُلجب ve [Benû Eklub] َبنُو أَكأ

َبَة ve [Benû Kelbet] َبنُو َكلأ

.birer kabîledir [Benû Kilâb] َبنُو ِكالَبب

ِج َكلأ اءأ  Bir nev¡ ¡uşbe-i [keffu’l-kelb] َكفُّ 
münteşire ismidir. Bu nebât bedeskân 
dedikleridir ki Türkîde köpek ayası ta¡bîr 
olunur.

جب َكلأ -Bir dikenli küçük [ummu kelb] أُمُّ 
çe ağacın adıdır. Bu şecer bir zirâ¡ kadar 
olur ve Mı§ır’da kesîrdir, beyne’l-etıbbâ¡ 
bu ismle ma¡rûftur. Ve Mı§rîler ona َيُتوٌع 
[yetû¡] derler.

َكَلَباُت -vez [arekât√] َحَرَكاٌت) [el-Kelebât] اَءأ
ninde) Yemâme’de bir niçe ma¡rûf bayır-
ların ismidir.

 Bir (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [Kulâb] ُكالٌَب
mevzi¡ ve bir suyun adıdır. O mevzi¡de 
beyne’l-¡Arab bir vak¡a olmakla َيْوُم اْلِكالَِب 
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 Ve َمَخاِلَبُه

َِ َب  Meşe ve [kelâlîbu’ş-şecer] َكالَِءيُباءشَّ
mugaylân ağaçlarının dikenlerine ıtlâk 
olunur.

]ك ل ت ب[
َتُج َكلأ  َجْعَفٌر tâ-yı fevkiyye ile) [el-kelteb] اَءأ
[ca¡fer] vezninde) ve

ُتُج ُكلأ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-kultub] اَءأ
Tervîc maslahatı zımnında müdâhene eder 
olan yalpak kimseye denir. Nüshalarda 
 unvânıyla ki masdardır, mersûm¡ اَْلُمَداَهَنُة
olmakla galattır, savâb olan اَْلُمَداِهُن 
¡unvânında olmaktır, niteki ümmehât-ı 
sâ™irede يَُداِهُن أَْي  أَْمِرِه  ِفي   ibâretiyle¡ يَُكْلِتُب 
müsebbet olmakla masdarı َكْلَتَبٌة [keltebet] 
olur. 

َتَباُن َكلأ -vez [altabân…] َقْلَتَباٌن) [el-keltebân] اَءأ
ninde) Pezevenge denir, kavvâd ma¡nâsına. 
Mü™ellif bunu ”ك،ل،ب“ mâddesinde dahi 
zikr eylemişti ki َكَلٌب [keleb] ve ٌَمْكَلَبة [mek-
lebet]ten me™hûz idi. Ve burada i¡âdesi 
 ten me™hûz olduğuna zâhib[keltebet] َكْلَتَبٌة
olan kavle mebnîdir.

]ك ل ث ب[
َثُج َكلأ  َجْعَفٌر â-yı müsellese ile&) [el-kel&eb] اَءأ
[ca¡fer] vezninde) ve

-veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-kelâ&ib] اَءأُكالَِثُج
de) Bahîl ve cimri ve mütekabbidü’l-yed 
olan nâkese denir.

]ك ل ح ب[
َحَبُة َكلأ  â-yı mühmele ile√) [el-kel√abet] اَءأ
 vezninde) Müşte¡il ve [da√recet] َدْحَرَجٌة
¡alev-gîr olan âteşin gürültüsüne denir; 
tekûlu: َسِمْعُت َكْلَحَبَة النَّاِر أَْي َصْوَتَها َوَلِهيَبَها Ve 

َحَبٌة  Bir şâ™irin ismidir. Ve [Kel√abet] َكلأ
Hubeyre b. ¡Abdullâh b. ¡Abdumenâf b. 

mütekellim-i ma¡rûftur.

 َكْلٌب (kâf’ın kesriyle) [el-kilâb] اَءأِكالَُب
[kelb]in cem¡idir ki zikr olundu. Ve 
minhu’l-meselu: َويُْرَوى اْلَبَقِر”  َعَلى   “اَْلِكالَُب 
 rivâyetine [kilâb] ِكالٌَب Pes “اَْلِكَراُب َعَلى اْلَبَقِر”
göre “Kelbleri bakar-ı vahşî üzere kışkır-
tıp salıver” demektir. Mesel-i mezbûr her-
kesi kendi hâli ve vaz¡ ve san¡atıyla terk 
ve tahliye eyle diyecek yerde îrâd olunur 
ki “San¡atından ve ülfetinden olmadığı işi 
teklîf eyleme, herkese bildiği kârı teklîf ve 
tefvîz kıl demek olur, meselâ ehl-i kale-
mi cenk ve kıtâle göndermek gibi. Kaldı 
ki اَْلِكالَُب [el-kilâb] yâhûd اَْلِكَراُب [el-kirâb] 
kelimesi ibtidâ™iyyet üzere merfû¡ olur ki 
َضٌة َعَلى اْلَبَقِر  .sebkinde olur اَْلِكالَُب أَِو اْلِكَراُب ُمَفوَّ
Ve mukadder أَْرِسَل kelimesiyle mansûb ol-
ması dahi câ™izdir. Meydânî’nin beyânına 
göre اْلَبَقِر َعَلى   ِكَراٌب rivâyetine göre اَْلِكَراُب 
[kirâb] tarlayı nadas etmeğe denmekle َبَقٌر 
[ba…ar]dan murâd çift öküzü olur. Herkesi 
kendi san¡atıyla terk eyle ma¡rizinde darb 
olunur. Ve اَْلِكالَُب [el-kilâb] rivâyetine göre 
 dan murâd yaban öküzü olup[ba…ar] َبَقٌر
kavm-i mezbûru birbirine igrâ ve tahrîş ve 
teslît eyle makâmında îrâd olunur.

َبَة َكلأ  Hummâ ¡illetinin [ummu kelbet] أُمُّ 
künyesidir, أُمُّ ِمْلَدٍم [ummu mildem] gibi.

ِتكأالَُب اأ ِ  َكْلٌب Zikr olunan [el-istiklâb] اَإلأ
[kelb] lafzı gibi bir adam bâdiyede tenhâ 
kalmakla köpek gibi ürümek ma¡nâsınadır, 
tâ ki obalar karîb ise köpekleri işitip ürü-
mekle şenliğe istidlâl eyleye; yukâlu: 
ُجُل ِبَمْعَنى َكَلَب َكَما ُذِكَر ِإْسَتْكَلَب الرَّ
-kelime [kellûb] َكلُّوٌب [el-kelâlîb] اَءأَكالَِءيُج
sinin cem¡idir ki mihmâza denir. Ve teşbîh 
tarîkiyle doğanın ve şâhînin pençelerine 
ıtlâk olunur; yukâlu: أَْنَشَب اْلَباِزي ِإَلْيِه َكالَِليَبُه أَْي 
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َغِليٌظ
َكنأُج -veznin [arb∂] َضْرٌب) [el-kenb] اَءأ
de) Bir nesneyi bir zarf içre alıkomak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِفي ِجَراِبِه َكْنًبا  َكَنَب الشَّ
ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َكَنَزُه ِفيِه َوَحَبَسُه
َكاِنُج  (vezninde [cânib] َجاِنٌب) [el-kânib] اَءأ
Kesret-i eklden tulum gibi mümtelî olan 
insân ve hayvâna denir.

َكِنُج  Bir (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-kenib] اَءأ
nebât adıdır. Bu nebât kenevir ve kendir 
dedikleridir ki ondan ip ve sicim bükülür.

َكِنيُج  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-kenîb] اَءأ
Kurumuş ağaca, ¡alâ-kavlin dikenleri kırı-
lıp ufanmış olan meşe ağacına denir.

ٌج  Bir (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Kuneyb] ُكَنيأ
mevzi¡ adıdır.

 (vezninde [cunub] ُجنٌُب) [Kunub] ُكنٌُج
Mâverâünnehr’de bir beldedir ki Uşrev-
sene ile mülakkabdır, hâlen lakabıyla 
müştehirdir.

َنِئجُّ كأ ُُ ) [el-mukne™ibb] اَءأ  [mukfehirr] ُمْكَفِهرٌّ
vezninde) Cüssesi galîz ve şedîd olan to-
paç bodur kimseye denir.

ِكَناُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-kinâb] اَءأ
Hurmâ salkımına denir.

]ك ن ت ب[
ُتُج ُكنأ  ُقْنُفٌذ tâ-yı fevkiyye ile) [el-kuntub] اَءأ
[…unfu≠] vezninde) ve

ُكَناِتُج -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-kunâtib] اَءأ
de) Kasîrü’l-kâme bodur kimseye denir.

]ك ن ث ب[
َثُج َكنأ  َجْعَفٌر â-yı müsellese ile&) [el-ken&eb] اَءأ
[ca¡fer] vezninde) ve

ثُُج ُكنأ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-kun&ub] اَءأ
de) ve

ُكَناِثُج -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-kunâ&ib] اَءأ

¡Ureyn el-¡Arenî lakabıdır ve dîger Hu-
beyre b. el-Kel√abe, ¡Arâde nâm feresin 
fârisidir. Ve 

َحَبٌة -Masdar olur, kılıçla çal [kel√abet] َكلأ
mak ma¡nâsına; yukâlu: ُْيِف ِإَذا َضَرَبه  َكْلَحَبُه ِبالسَّ
ِبِه

]ك ن ب[
ُكنُوُب  [u¡ûd…] ُقُعوٌد nûn’la) [el-kunûb] اَءأ
vezninde) Bir nesne dürüşt ve galîz olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن ُكنُوًبا  ْيُء  الشَّ  َكَنَب 
ِل ِإَذا َغُلَظ  Ve bir kimse gınâya nâ™il اْلَباِب ْالَوَّ
olmakla sâ™irden müstagnî ve bî-niyâz 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  َكَنَب 
اْسَتْغَنى َيْعِني َبْعَد َفْقٍر
َناُب كأ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-iknâb] اَإلأ
dahi dürüşt ve galîz olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َغُلَظ ِإَذا  ْيُء  الشَّ  Ve el kesret-i أَْكَنَب 
¡amelden nasırlanmak ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: أَْكَنَبْت َيُدُه ِإَذا َغُلَظْت ِمَن اْلَعَمِل Ve 
bir kimsenin içerisi kabz olmak ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َّأَْكَنَب َعَلْيِه َبْطنُُه ِإَذا اْشَتد 
Bunda َعَلى ile isti¡mâli kabzın sıkleti mün-
kabız üzere müstevlî olduğuna mebnîdir. 
Ve dil tutulmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: أَْكَنَب ِلَسانُُه ِإَذا اْحَتَبَس
َكَنُج  Kesret-i (fethateynle) [el-keneb] اَءأ
isti¡mâlden insânın ayağı ve eli kezâlik 
deve ve at ve katır makûlesi devâbbın ayağı 
gılzatlanıp nasır bağlamak ma¡nâsınadır; 
¡alâ-kavlin insânın eline mahsûstur, çiftçi 
eli gibi; yukâlu: اِبِع إَذا  َكِنَبْت َيُدُه َكَنًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ
َغُلَظْت ِمَن اْلَعَمِل
ِنُج كأ ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-muknib] اَءأ
ninde) ve

َنُج كأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mikneb] اَءأ
de) İhtilâf-ı mezkûr üzere nasırlanmış 
¡uzva denir; yukâlu: أَْي َوِمْكَنٌب  ُمْكِنٌب   َحاِفٌر 
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َعَلى َما َفاَت
 Nerd (kâf’ın zammıyla) [el-kûbet] اَءأُكوَبُة
oyununa denir ki hâlen tavla dediğimiz 
ondan bir nev¡dir; ¡alâ-kavlin şatranc oyu-
nuna denir. Ve 

 Küçük davula denir, tabl-ı [kûbet] ُكوَبٌة
sagîr ma¡nâsına ki deblek ta¡bîr olunur. 
Mahalle bekçilerinin ve çingenelerin çal-
dıkları olacaktır ki beli ince olur. Ve 

 ma¡nâsınadır ki [fihr] ِفْهٌر [kûbet] ُكوَبٌة
deste-seng olacaktır, onunla somaki üzere 
nesne ezerler. Ve lavta ve Türkî-i kadîmde 
kopuz ta¡bîr olunan sâza da ُكوَبٌة [kûbet] 
denir, َبْرَبٌط [barba†] gibi.

ِويُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tekvîb] اَءتَّكأ
Bir nesneyi deste-seng ile dövüp hurd et-
mek yâhûd ezmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيَء ِإَذا َدقَُّه ِباْلُكوَبِة أَِي اْلِفْهِر َب الشَّ َكوَّ
 Temîm (vezninde [πâbet] َغاَبٌة) [Kâbet] َكاَبُة
kabîlesi bilâdında bir mevzi¡ yâhûd bir su 
adıdır.

 Şehr-i (kâf’ın zammıyla) [Kûbân] ُكوَباُن
Merv kazâsında bir karyedir.

 I§fahân kazâsında bir [Kûbânân] ُكوَباَناُن
karyedir.

َبَناُن .Bir belde-i ma¡rûfedir [Kûbinân] َكوأ

]ك هـ ب[
ُج  kâf’ın fethi ve hâ’nın) [el-kehb] اَءأَكبأ
sükûnuyla) Koca su sığırına denir.

َبُة ُكبأ  ُقْهَبٌة Kâf’ın zammıyla [el-kuhbet] اَءأ
[…uhbet] vezninde ve mürâdifidir ki 
elvândan boz ta¡bîr olunan levne denir; 
¡alâ-kavlin ُكْهَبٌة [kuhbet] ُدْهَمٌة [duhmet]e 
ya¡nî yağızlığa yâhûd karamtık boza de-
nir ki mâ™îye karîb gökçül olacaktır. Ve 
¡alâ-re™yin levn-i mezbûr deve kısmına 
mahsûstur ki gökçül boz devenin levnidir.

de) Mutlakan katı ve sulb ve şedîd olan 
şey™e denir.

َثاُب ِكنأ  Dâ™imâ (kâf’ın kesriyle) [el-kin&âb] اَءأ
aşağı doğru akıp dökülür olan kumluğa 
denir ki ba¡zı uçurum yerlerde olur.

]ك ن ح ب[
َكنأَحُج  â-yı mühmele ile√) [el-ken√ab] اَءأ
 ,vezninde) Bir nebât adıdır [ca¡fer] َجْعَفٌر
lâkin bu sâbit ya¡nî ehl-i lügat ¡indinde 
müttefakun-¡aleyh değildir.

]ك ن خ ب[
َبَبُة َكنأ  (â-yı mu¡ceme ile») [el-ken«abet] اَءأ
Galat ve hatâdan nâşî kelâmın ¡Arab saçı 
gibi şûrîde ve muhtelit olmasına denir; 
tekûlu: ِمَن اْلُمْخَتِلَط  اْلَكالََم  تُِريُد  اْلَكْنَخَبُة  َهِذِه   َما 
اْلَخَطِإ

]ك و ب[
 Kulpu (kâf’ın zammıyla) [el-kûb] اَءأُكوُب
olmayan kûzeye ya¡nî destîye denir; ¡alâ-
kavlin hortumu ya¡nî ibrîk gibi emziği 
olmayan destîye denir, Türkîde dahi küp 
denir. Cem¡i أَْكَواٌب [ekvâb] gelir; yukâlu: 
الَ أَْو  َلُه  ُعْرَوَة  الَ  ُكوٌز  َوُهَو  اْلَخْمِر  ُكوُب  َمَعُه  َيَزاُل   الَ 
ُخْرطُوَم َلُه
ُب  (vezninde [avb§] َصْوٌب) [el-kevb] اَءأَكوأ
Küple su içmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َكاَب 
ِل ِإَذا َشِرَب ِباْلُكوِب ُجُل َكْوًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ الرَّ
ِتَياُب كأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iktiyâb] اَإلأ
de) َكْوٌب [kevb] ma¡nâsınadır; nihâyet bun-
da tekellüf olmakla küpü zor ile başına 
kaldırıp içmek olur; yukâlu: ِإْكَتاَب ِبَمْعَنى َكاَب
 Bir adamın (fethateynle) [el-keveb] اَءأَكَوُب
başı büyük olup boynu ince olmağa denir.

َبُة َكوأ  (vezninde [nevbet] َنْوَبٌة) [el-kevbet] اَءأ
Fevt olan şey™e te™essüf ve tahassür eyle-
meğe denir; tekûlu: اْلَحْسَرُة أَِي  اْلَكْوَبُة  َهِذِه   َما 
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FASLU’L-LÂM 
)َفْصُل الالَِّم(

]ل ب ب[
َباُب ءأ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-ilbâb] اَإلأ
yerde eğlenip mukîm olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََقاَم ِإَذا  ِإْلَباًبا  ِباْلَمَكاِن   Mü™ellif أََلبَّ 
Ba§â™ir’de sülâsîyi takdîm eylemiştir. Ve 

َباٌب ءأ ٌِ  [ilbâb] Davarın göğüsüne َلَبٌب [lebeb] 
ya¡nî sîne-bend geçirmek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: ابََّة أَْي َجَعْلَت َلَها َلَبًبا -Ve bir kim أَْلَبْبُت الدَّ
seye yâ bir nesneye sonradan bir şey™ ¡ârız 
olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
ْيُء ِإَذا َعَرَض أََلبَّ َلُه الشَّ

 lâm’ın fethi ve bâ’nın) [el-lebb] اَءلَّجُّ
teşdîdiyle) Bu dahi bir yerde eğlenip 
mukîm olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّلب 
ِل ِإَذا أََقاَم ا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ -Ve minhu kav ِباْلَمَكاِن َلبًّ
luhum: َلبَّْيَك [lebbeyke] ¡aded irâdesiyle 
tesniye kılınıp kâf-ı hitâba muzâf kı-
lınmıştır. Ve bunun ma¡nâsında akvâl-i 
erba¡a vardır: 

Evvel zikr olunan ikâmet ma¡nâsına ol-
makla َوِإَجاَبًة ِإْلَباٍب  َبْعَد  ِإْلَباًبا  َطاَعِتَك  َعَلى  ُمِقيٌم   أََنا 
ِإَجاَبٍة  sebkindedir ki “Ben senin emr َبْعَد 
ü fermânına itâ¡at ve icâbet merkezinde 
merreten ba¡de-uhrâ sâbit ve pâyidârım” 
demektir, niteki َحَناَنْيَك kelimesi َبْعَد  َرْحَمًة 
 .demektir َرْحَمٍة

Sânî ٌَّلب kelimesi müvâcehet ma¡nâsına 
da gelmekle o ma¡nâdan müsennâ olur; 
ke-mâ yukâlu: َداِري َتُلبُّ َداَرُه أَْي تَُواِجُهَها Buna 
göre ًة َبْعَد أُْخَرى  sebkinde ِإتَِّجاِهي َوَقْصِدي َلَك َمرَّ
olur ki “Benim kasd ve teveccühüm her 
bâr senin tarafınadır” demek olur. 

Sâlis ٌَّلب kelimesi muhabbet ma¡nâsına 
da gelmekle o ma¡nâdan me™hûz olur, ni-

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-kuhûb] اَءأُكُبوُب
ve

 Bir (vezninde [ta¡ab] َتَعٌب) [el-keheb] اَءأَكَبُج
nesne yâhûd hâssaten deve levn-i mezbûr 
üzere olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َكُهَب 
َوُهَو اِبِع  َوالرَّ اْلَخاِمِس  اْلَباِب  ِمَن  َوَكَهًبا  ُكُهوًبا   َوَكِهَب 
أَْكَهُب َوَكاِهٌب

]ك هـ د ب[
ُب ََ َكبأ -vez [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-kehdeb] اَءأ
ninde) Sakîl ve türk ve nâ-tırâş kimseye 
denir. 

]ك هـ ك ب[
َكُج -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-kehkeb] اَءأَكبأ
de) Sebzevâttan bâdincâna denir.
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-Dâbbeye sîne-bend geçir [lebb] َءجد
mek ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْي ا  َلبًّ ابََّة  الدَّ ْيُت   َلبَّ
َمْلُبوٌب َفِهَي  َلَبًبا  َلَها  ٌة Ve bir kimsenin َجَعْلُت   َلبَّ
[lebbet]ine ya¡nî gerdanı dibine vurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتُه َلبَّ َضَرَب  ِإَذا  ُه   Ve َلبَّ
müvâcehe ve muhabbet ma¡nâlarına ge-
lir, niteki mü™ellif zımnen beyân eyle-
di, lâkin bu ma¡nâlar mecâzdır, ikâmet 
ma¡nâsından müteferri¡dir.

 Ağuya (lâm’ın zammıyla) [el-lubb] اَءلُّجُّ
denir, ٌَّسم [semm] ma¡nâsına. Ve her şey™in 
mahz ve hâlisine denir; yukâlu: أَْي ُه  لُبُّ  ُهَو 
-Ve içli nesnenin içine ve özüne de َخاِلُصُه
nir, meselâ لُبُّ النَّْخِل [lubbu’n-na«l] hurmâ 
beynisidir ve اْلَجْوِز  ve [lubbu’l-cevz] لُبُّ 
اللَّْوِز  cevzin ve bâdemin [lubbu’l-levz] لُبُّ 
içleridir. Ve 

 .ve hûşa ıtlâk olunur [a…l¡] َعْقٌل [lubb] ءُجد
Cem¡i أَْلَباٌب [elbâb] gelir ve ُّأَلُب [elubb] 
gelir hemzenin fethi ve lâm’ın zammıy-
la. Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre 

 şevâyibden sâfî ve hâlis olan [lubb] لُبٌّ
¡akla ıtlâk olunur. Buna göre iki ma¡nâdan 
menhût olur; ¡alâ-kavlin ٌّلُب [lubb] َعْقٌل 
[¡a…l]-ı zekîye ıtlâk olunmakla beynlerin-
de ¡umûm ve husûs-ı mutlak olur, zîrâ her 

 [a…l¡] َعْقٌل olur ve her [a…l¡] َعْقٌل [lubb] لُبٌّ

-lafzı [lubb] لُبٌّ olmaz. Kezâlik [lubb] لُبٌّ
nın cem¡i أَْلُبٌب [elbub] gelir fekk-i idgâmla.

َباَبُة -veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-lebâbet] اَءلَّ
de) Bir kimse sâhib-i ٌّلُب [lubb] ya¡nî ¡âkil 
ve huşyâr olmak ma¡nâsınadır; tekûlu: َلِبْبَت 
اِبِع َويَُقاُل َلُبْبَت َيا َرُجُل ِبَضّمِ  َيا َرُجُل َتَلبُّ ِمَن اْلَباِب الرَّ
َلِبيًبا ِصْرَت  أَْي  َلَباَبًة  اْلَعْيِن  ِبَفْتِح  َتَلبُّ   Ve işbu اْلَعْيِن 
mâddeden gayrı kelâm-ı ¡Arabda mâzî 
mazmûmu’l-¡ayn ve muzâri¡ meftûhü’l-
¡ayn olarak vârid olmamıştır. Şârihin 
beyânına göre َدَماَمٌة [demâmet] ve ٌَّشر 

teki ٌة َلبَّ ِلَزْوِجَها ,derler ِإْمَرأَةٌ  ٌة   .ma¡nâsına ُمِحبَّ
Pes َلبَّْيَك “Benim dâ™imâ muhabbet ve 
incizâbım sanadır, gayra değildir” demek 
olur. 

Râbi¡ hâlis ma¡nâsına olan ٌّلُب [lubb] ve 
 :dan me™hûzdur; ke-mâ yukâlu[lubâb] لَُباٌب
ْيِء َولَُبابُُه أَْي َخاِلُصُه  Buna göre “İhlâsım لُبُّ الشَّ
ya¡nî sıdk-ı ¡ubûdiyyetim hemîşe sanadır” 
demek olur. Ve bunun aslı ْيِن َلَك  ,idi أَلُبُّ َلبَّ
fi¡li hazf ve nûn-ı tesniye iskât olunduktan 
sonra kâf’a muzâf kılındı. Ve mezheb-i 
muhtâr budur. 

Ve َتْلِبَيٌة [telbiyet] kelime-i merkûmeden 
ahz olunduktan sonra ondan fi¡l tasarruf 
olunmuştur, َتْهِليٌل [tehlîl] ve َتْسِبيٌح [tesbî√] 
ve ٌد  gibi. Nihâye’de ve [teşehhud] َتَشهُّ
minhu hadîsu ¡Al…ama: أََبا َيا  ِللَْسَوِد  َقاَل   “أَنَُّه 
ْيَك َقاَل َلبَّي َيَدْيَك”  َسِلَمْت َيَداَك hadîsini َعْمٍرو َقاَل َلبَّ
َتا -ibâretiyle tefsîr eylemiştir ki ma¡nâ¡ َوَصحَّ
yı lâzımı olur ve bu ْيِن -sebkinde َلبَّْت َيَداَك َلبَّ
dir; َلبَّْيَك lafzına izdivâc için َيَدْيَك denilmiş-
tir. Ve Zema«şerî َيَدْيَك  أُِطيُعَك kelâmını َلبَّى 
ِبَيَدْيَك ُفُه  تَُصّرِ الَِّذي  ْيِء  َكالشَّ َوأَُكوُن  ِبِإَراَدِتَك  ُف   َوأََتَصرَّ
ِشْئَت  ibâretiyle tefsîr eylemiştir. Ve¡ َكْيَف 
sâhib-i Mi§bâ√ izâfetle َزْيٍد  vürûdunu َلبَّى 
nakl eylemekle bu dahi َيَدْيَك kelimesi-
ne muzâf olmuş olmakla izdivâc tekel-
lüfüne hâcet kalmaz. Ve Zema«şerî’nin 
tefsîrinde dahi izâfet sûreti münfehimdir, 
“İki ellerine de her bâr itâ¡at ve icâbetim 
vardır, yemîn ve yesârınla tasarruf eyle” 
demektir ki kemâl-i inkıyâd izhâr eyle-
mektir. İntehâ. Ve 

 ,Kelimesi mübâlagaten vasf olur [lebb] َءجد
bir mahalde yâhûd bir husûsta aslâ mün-
fekk olmayıp hemîşe mukîm ve mülâzım 
olan kişiye ıtlâk olunur; yukâlu: ُهَو َلبٌّ َعَلْيِه 
 Ve أَْي الَِزٌم ُمِقيٌم الَ يَُفاِرُقُه
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halkî vü hulkîye lazım gelir.

َبُج لأ ُُ -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mulbeb] اَءأ
ninde) ve

َلجُّ ُُ  ِإْلَباٌب (bâ’nın idgâmıyla) [el-mulebb] اَءأ
[ilbâb]dan ism-i mef¡ûllerdir. Ve

ُبوَبُة لأ َُ -kelimesin [lebb] َلبٌّ [el-melbûbet] اَءأ
den ism-i mef¡ûldür, göğüsüne sîne-bend 
geçirilmiş dâbbeye denir.

الَُب -Sar (lâm’ın fethiyle) [el-leblâb] اَءلَّبأ
maşık otuna denir, kebîr nev¡ine ُقُسوٌس 
[…usûs] ve sagîrine hemil derler.

َلَبُة بأ -veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-leblebet] اَءلَّ
de) Veledi esirgeyip rikkat ve mihrübânlık 
eylemek ma¡nâsınadır ve bu hayvâna dahi 
şâmildir; yukâlu: َلْبَلَبِت اْلَمْرأَُة ِبَوَلِدَها ِإَذا َرقَّ َعَلْيِه 
Kâle fi’l-Esâs: َلَحَسْتُه ِإَذا  ِبَوَلِدَها  اُة  الشَّ  َوَلْبَلَبِت 
 Ve َوأَْلَطَفْتُه ِبَشَفَتْيَها َوَتَعطََّفْت َعَلْيِه

َلَبٌة  ;Dağılmak ma¡nâsınadır [leblebet] َءبأ
yukâlu: ُقوا  Ve َلْبَلُبوا ِإَذا َتَفرَّ

َلَبٌة  Tekenin dişi keçiye aşarken [leblebet] َءبأ
zuhûr eden savtından hikâyedir. Ve koyun 
kuzusunu vaz¡ eyledikten sonra mihr ve 
ta¡attufundan nâşî yalamak ma¡nâsınadır; 
niteki ânifen beyân olundu. Zâhiren bu 
misâldir.

ِبيَبُة  (vezninde [abîbet√] َحِبيَبٌة) [el-lebîbet] اَءلَّ
…ba] َبِقيَرةٌ .tarzında bir libâstır [ba…îret] َبِقيَرةٌ
îret] yeni ve yakası olmayan ¡Arab göm-
leğidir. Bu dahi öyle bir sevb olmakla 
hemân göğüslerine geçirilir.

 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-lebâb] اَءلََّباُب
Bir mikdârca çayıra denir.

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [Lubâb] ءَُباٌب
Benû Cezîme diyârında bir cebel adıdır.

ِبيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-telbîb] اَءتَّلأ
Bir kimse ile muhâsame hâlinde iki taraf-
tan câmesini eliyle kavrayıp biriktirdikten 

[şerr] sîgaları dahi bu resme vârid olmuş-
tur; yukâlu: َدُمَم َيْدَمُم َوَشُرَر َيْشَرُر ِبْاْلَفّكِ َواِلْدَغاِم 
Lâkin bu sîgalar ”َرُكَن-َيْرَكُن“ mâddesi 
gibi tedâhülü’l-lügateyn bâbından olmak 
aglebdir, niteki Şâfiye’de müsebbet-
tir. Ve İbn E&îr ve sâhib-i Mi§bâ√ sîga-i 
mezbûreyi bâb-ı hâmisten olmak üzere 
takyîd ve bâb-ı mezbûrda muzâ¡aftan ola-
rak bundan gayrı vârid olmamıştır diye 
tasrîh eylemişlerdir. Kâle fi’l-Mi§bâ√: َوِفي 
 Ve kâle لَُغٍة ِمْن َباِب َقُرَب َوالَ َنِظيَر َلُه ِفي اْلُمَضاَعِف
fi’n-Nihâye: أَْي َيَعضُّ  َعضَّ  ِمْثُل  َيَلبُّ  َلبَّ   يَُقاُل 
 َصاَر َلِبيًبا َهِذِه لَُغُة اْلِحَجاِز َوأَْهُل َنْجٍد َيُقولُوَن َلبَّ َيِلبُّ

ُجُل ِباْلَكْسِر َيَلبُّ ِباْلَفْتِح أَْي  ِبَوْزِن َفرَّ َيِفرُّ َويَُقاُل َلِبَب الرَّ
ّمِ َوُهَو َناِدٌر الَ َنِظيَر َلُه ِفي  َصاَر َذا لُّبٍ َوُحِكَي َلُبَب ِبالضَّ
اْلُمَضاَعِف
 Devenin (fethateynle) [el-lebeb] اَءلََّبُج
boynunun dibine denir ki göğüsüne bitişik 
yeridir; oradan zebh olunur, َمْنَحٌر [men√ar] 
ma¡nâsına. Ve atlarda oraya sîne-bend ge-
çirilir. Ve 

-İnsânda gerdâniyye ta¡bîr olu [lebeb] َءَبٌج
nan kılâde ta¡lîk olundukta duran yeridir 
ki boğazın çukuru ve iki tarafı olacaktır. 
Ve yufkaca kumluğa denir ki zemîne ya-
kın olur. Ve davarın sîne-bend ve gömül-
dürük ta¡bîr olunan göğüslüğüne denir ki 
pâlân ve eyer geri gitmesin diye göğüsüne 
geçirirler. Cem¡i أَْلَباٌب [elbâb] gelir. Ve 

.Bir mevzi¡ adıdır [Lebeb] َءَبٌج

ُة بَّ ٌة) [el-lebbet] اَءلَّ  َلَبٌب (vezninde [abbet√] َحبَّ
[lebeb] ile ma¡nâ-yı evvelde mürâdiftir. 
Ve 

ٌة  .Latîfe ve zarîfe hatuna denir [lebbet] َءبَّ
Lâkin mü™ellif ânifen zevcine muhabbeti 
olan hatun ile bi’l-münâsebet beyân eyle-
mişti. Zâhiren ma¡nâ-yı lâzımıdır, zevci-
ne muhabbet ve hüsn-i mu¡aşeret letâfet-i 
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ki bir kimsenin bir ¡acûz vâlidesi var idi. 
Zevcesi onun def¡i bâbında ilhâh eyle-
mekle götürüp sahrâda bir mu¡attal kuyu-
ya ilkâ eyledi. Der-¡akab birkaç kimse o 
kuyu semtinden güzer eder iken ¡acûz-ı 
mezbûrenin nâlesi sâmi¡a-güzârları ol-
makla ihrâc ve ser-güzeştinden istintâc 
ettiklerinde o dahi kendi oğlu ilkâ eyledi-
ğini ihbâr eyledi. O adamlar “Çün oğlun 
hakkına ri¡âyet eylemeyip seni bu mehle-
keye ilkâ eyledi, sen dahi kendisine bed-
du¡â eyle” dediklerinde َبَناُت تَُطاِوُعِني   “الَ 
 dedi. Ya¡nî “Yüreğimde olan rikkat أَْلُبِبي”
ve şefkat damarları bana uymuyor, mâni¡ 
oluyor” diye cevâb eyledi.

َباِءُج -vez [sebâsib] َسَباِسٌب) [el-lebâlib] اَءلَّ
ninde) Koyun ve keçi sürüsünün birden 
meleşip çağırışmalarına denir.

 Zikr (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-lebîb] اَءلَِّبيُج
olunan ٌَّلب [lebb] kelimesi gibi bir husûsa 
hemîşe mücidd ü mülâzım olup ondan 
aslâ fâtir ve fârig olmayan kişiye denir. 
İkâmet ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu. 
 Ve َرُجٌل َلبٌّ َوَلِبيٌب أَْي الَِزٌم ِللَْمِر الَ َيْفُتُر َعْنُه

 Âkil ve hûş-mend olan kişiye¡ [lebîb] َءِبيٌج
denir ki ¡akl ma¡nâsından fa¡îldir; yukâlu: 
َعاِقٌل أَْي  َلِبيٌب  اُء Cem¡i َرُجٌل   ,gelir [™elibbâ] أَِلبَّ
اُء .vezninde [™a√ibbâ] أَِحبَّ

ُبوُب لأ َُ  Akl ve rüşd ve¡ [el-melbûb] اَءأ
idrâkle mevsûf olan kişiye denir; yukâlu: 
َرُجٌل َمْلُبوٌب أَْي َمْوُصوٌف ِباْلَعْقِل
َءَباِب  َقَطاِم mükerreren) [lebâbi lebâbi] َءَباِب 
[…a†âmi] vezninde) الَ َبْأَس makâmında îrâd 
olunur; tekûlu: َلَباِب َلَباِب أَْي الَ َبْأَس Şârih der 
ki bu lügat-ı ◊imyeriyyedir, ¡inde’l-ba¡z 
-kele™-i kalîl ma¡nâsına olmak [lebâbi] َلَباِب
la ondan me™hûzdur.

َءبَّى  َُ  lâm’ın harekât-ı) [Deyru lebbâ] َديأ

sonra kendi tarafına çekmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َِبُه َتْلِبيًبا ِإَذا َجَمَع ِثَياَبُه ِعْنَد َنْحِرِه ِفي اْلُخُصوَمة  َلبَّ
ُه  Ve ekin dânesi özlenip iç bağlamak ثُمَّ َجرَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ٌَّلبََّب اْلَحبُّ ِإَذا َصاَر َلُه لُب 
Ve bir nesne husûsunda tereddüd eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َد َتَردَّ ِإَذا  ْيِء  الشَّ ِفي   َلبََّب 
 Ve ِفيِه

ِبيٌج  Yelek ve içlik ve nîm-ten [telbîb] َتلأ
ve ¡Acem gömleği ta¡bîr olunan göğüslük 
sevbin ismidir, niteki َتْمِتيٌن [temtîn] hay-
menin ipinin ismidir.

ٌل) [et-telebbub] اَءتََّلبُُّج -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Sığanıp çemrenmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َر ُجُل ِإَذا َتَشمَّ َتَلبََّب الرَّ
َلُج بأ -veznin [sebseb] َسْبَسٌب) [el-lebleb] اَءلَّ
de) ve

ُلُج بأ  (vezninde [bulbul] بُْلُبٌل) [el-lublub] اَءلُّ
Dâ™imâ ehl ve müte¡allakâtına ve hem-
sâyelerine birr ve ihsân eden hayırlı ada-
ma denir.

ُبوُب -veznin [uslûb] أُْسُلوٌب) [el-ulbûb] اَألُءأ
de) َنِبٌق [nebi…] dedikleri yemişin çekirdeği 
dânesine denir. Ve َنِبٌق [nebi…] ¡Arabistân 
kirazı dedikleridir ki ِسْدٌر [sidr] ağacının 
yemişidir.

ُبجب  bâ-yı [benât] َبَناٌت) [benâtu elbub] َبَناُت أَءأ
muvahhadenin fethiyledir ve أَْلُبٌب [elbub] 
-veznindedir; İmâm Muber [eklub] أَْكُلٌب
red bâ’nın fethiyle أَْكَرُم [ekrem] veznin-
de rivâyet eylemiştir) Yürekte bir niçe 
damarlara ıtlâk olunur ki şefkat ve mihr 
ve rikkatin menba¡larıdır, esirgemek ve 
yürek acımak onlardan neş™et eder, ُّلُب 
 لُبٌّ ma¡nâsına olan [lubbu’l-cevz] اْلَجْوِز
[lubb] kelimesinin cem¡idir. Lisânımızda 
dahi “İçim komuyor ki ona şöyle edeyim” 
ta¡bîri vardır ve beyne’l-¡Arab َتْأَبى َذاَك َبَناُت“ 
 mesel-i sâ™irdir. Ve bunun aslı budur أَْلُبِبي”
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tiyle giyinmektir.

ِتيُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teltîb] اَءتَّلأ
de) Atın arkasına çul örtüp bağlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَتَب َعَلى اْلَفَرِس ُجلَُّه أَْي 
ُه َعَلْيِه َشدَّ
َتاُب ءأ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-iltâb] اَإلأ
husûsu bir kimse üzere vâcib ve lâzım 
kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْلَتَب ْالَْمَر َعَلْيِه 
ِإْلَتاًبا ِإَذا أَْوَجَبُه َعَلْيِه
َتُج لأ ُِ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-milteb] اَءأ
Fitne hengâmlarında dâ™imâ fitne ve ihtilâl 
ve ihtilâttan kaçıp kendi hânesinde mukîm 
ve münzevî olan kimseye denir.

الَِتُج َُ -vez [merâtib] َمَراِتُب) [el-melâtib] اَءأ
ninde) Eski cübbelere denir, ُخْلَقاٌن  ِجَباٌب 
[cibâbun «ul…ân] ma¡nâsına.

ءُتأجب  (lâm’ın zammıyla) [Benû Lutb] َبنُو 
Bir kabîledir, ashâbdan ¡Abdullâh b. el-
Lutbiyye onlardandır.

]ل ج ب[
-lâm’ın ve cîm’in fet) [el-leceb] اَءلََّبُج
hiyle) Nâs çığıltı ve gırîv ve şamâta ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu. ِمَن َلَجًبا   َلِجُبوا 
َصاُحوا ِإَذا  اِبِع  الرَّ  Ve denizin mevcleri اْلَباِب 
muztarib olmakla gürültü peydâ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َهاَج ِإَذا  اْلَبْحُر   َلِجَب 
َواْضَطَرَب
 (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-lecib] اَءلَِّبُج
Gürültülü ¡askere denir; yukâlu: َجْيٌش َلِجٌب 
أَْي ُذو َلَجٍب
َبُة  lâm’ın harekât-ı selâsı) [el-lecbet] اَءلَّبأ
ve cîm’in sükûnuyla) ve

ve (fetehâtla) [el-lecebet] اَءلََّبَبُة

 (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [el-lecibet] اَءلَِّبَبُة
ve

َبَبُة  (vezninde [inebet¡] ِعَنَبٌة) [el-licebet] اَءّلِ

selâsı ve elifin kasrıyla) Mav§il’da bir 
mevzi¡dir.

َءُج -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [el-levleb] اَءلَّوأ
de) Havuza su gelen oluğun geri ağızın-
da dâ™irelenip emziklenen suya denir. 
Gelen suyun çok olmakla oluğa sığma-
yıp mikdâr-ı sâ™iri girecek deliğin ağızın-
dan şiddetle geri tepip anafor eylemekle 
tûlânîce değirmilenip gûyâ ki kalın ibrîk 
emziği şeklinde olur. Lisânımızda karıntı 
ta¡bîr olunur: يَُقاُل ِلْلَماِء اْلَكِثيِر الَِّذي َيْحِمُل ِمْنُه اْلَفْتُح 
 َما َيَسُعُه َفَيِضيُق ُصْنُبوُرُه َعْنُه ِمْن َكْثَرِتِه َفَيْسَتِديُر اْلَماُء ِعْنَد
 َلْوَلٌب Mü™ellifin َفِمِه َوَيِصيُر َكأَنَُّه بُْلُبُل آِنَيٍة:”َلْوَلٌب”
kavli, makûl-i kavldir. Şârihin beyânına 
göre bu lügat-ı ¡Irâ…iyyedir.

]ل ت ب[
-lâm’ın fethi ve tâ-yı fevkiy) [el-letb] اَءلَّتأُج
yenin sükûnuyla) ve

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-lutûb] اَءلُُّتوُب
Bir şey™e infikâk eylememek vech üzere 
mülâzım ve müdâvim olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا الََزَم  َلَتَب َعَلْيِه َلْتًبا َولُُتوًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
Ve bir nesneye yapışmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلِصَق أَْي  ِبِه   Ve sâbit ve pâyidâr َلَتَب 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَتَب ِفيِه ِإَذا َثَبَت 
Ve dürtmek ve sançmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلَتَب ِفي َمْنَحِر النَّاَقِة ِإَذا َطَعَن Ve bir nes-
neyi çekip pek bağlamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َها َشدَّ ِإَذا  ِثَياَبُه  َعَلْيِه  -Ve libâs giy َلَتَب 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َلِبَسُه ِإَذا  َثْوَبُه   َلَتَب 
Ve atın arkasını çullamak ma¡nâsınadır ki 
ma¡nâ-yı mezkûrdan me™hûzdur; yukâlu: 
ُه َشدَّ ِإَذا  ُجلَُّه  اْلَفَرِس  َعَلى   Pes bu tekrâr َلَتَب 
gibidir.

ِتَتاُب ءأ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iltitâb] اَإلأ
Bu dahi esvâb giyinmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْلَتَتَب الثَّْوَب ِإَذا َلِبَسُه Şârih der ki ِإْلِتَتاٌب 
[iltitâb] libâsı bir dahi çıkarmamak niyye-
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kalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَتُن  َلَحَب 
-Ve kemikten et soy اْلَفَرِس ِإَذا اْمالَسَّ ِفي ُحُدوٍر
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َعِن اللَّْحَم   َلَحَب 
 Ve yolu açık ve vâzıh kılmak اْلَعْظِم ِإَذا َقَشَرُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنُه  Ve َلَحَب الطَِّريَق ِإَذا َبيَّ
cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَحَب 
 ;Ve yere çalmak ma¡nâsınadır اْلَمْرأََة ِإَذا َجاَمَعَها
yukâlu: َلَحَب ِبِه ْالَْرَض ِإَذا َصَرَعُه Ve bir kimse 
bir yere sapmayarak doğruluğuna yürü-
yüp gitmek, ¡alâ-kavlin sür¡atle yürüyüp 
gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا  َلَحَب الرَّ
َمرَّ ُمْسَتِقيًما أَْو أَْسَرَع ِفي َمْشِيِه
ِتَحاُب ءأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ilti√âb] اَإلأ
de) Bu dahi şâh-râhta gitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْلَتَحَب اللَّْحَب ِبَمْعَنى َلَحَب
ِحيُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tel√îb] اَءتَّلأ
de) Bu dahi kılıçla vurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبِه َضَرَبُه  ِإَذا  َتْلِحيًبا  ْيِف  ِبالسَّ َبُه   Ve bir َلحَّ
nesneye te™sîr ile onda eser ü nişân eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَذا أَثََّر َب الشَّ  َلحَّ
ِفيِه
 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-lu√ûb] اَءلُُّحوُب
Yol açık ve vâzıh olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلَحَب الطَِّريُق لُُحوًبا ِإَذا َوَضَح
 Pîrlikten (fethateynle) [el-le√ab] اَءلََّحُج
vücûd nahîf ve zebûn olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا أَْنَحَلُه ُجُل َلَحًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َلِحَب الرَّ
اْلِكَبُر
َحُج لأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mil√ab] اَءأ
de) Dili zefîr olup dâ™imâ herkese sebb 
ve düşnâm eder olan kimseye denir ki 
bezî™ü’l-lisân ta¡bîr olunur; yukâlu: َرُجٌل 
َساِن -Ve bir nesne kese ِمْلَحٌب أَْي َسبَّاٌب َبِذيُء الّلِ
cek ve soyacak âlete denir, sâtûr ve bıçak 
ve dehre ve orak gibi.

-Ar (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-la√îb] اَءلَِّحيُج
kasının eti azca olan çelimsiz nâkaya de-
nir. Vasf-ı hâstır.

Sütü çekilip azalmış koyuna denir. Ve 
sütü çok olan koyuna denmekle zıdd olur; 
¡alâ-kavlin bu keçi kısmına mahsûstur, 
koyuna ıtlâk olunmaz. Cem¡i ِلَجاٌب [licâb] 
gelir lâm’ın kesriyle ve َلَجَباٌت [lecebât] ge-
lir fetehâtla.

-Ko (lâm’ın zammıyla) [el-lucûbet] اَءلُُّبوَبُة
yunun sütü çekilip azalmak, kezâlik sütü 
kesîr olmak ma¡nâlarınadır; yukâlu: َلُجَبِت 
اُة لُُجوَبًة ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َقلَّ َلَبنَُها أَْو َغُزَر الشَّ
ِبيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-telcîb] اَءتَّلأ
َبِت :ma¡nâsınadır; yukâlu [lucûbet] لُُجوَبٌة  َلجَّ
اُة َتْلِجيًبا ِبَمْعَنى َلُجَبْت الشَّ
َباُب لأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-milcâb] اَءأ
ninde) Şol oka denir ki yeleklenmiş olup 
lâkin henüz temren geçirilmemiş ola.

]ل ح ب[
ُج  lâm’ın fethi ve √â-yı) [el-la√b] اَءلَّحأ
mühmelenin sükûnuyla) Ulu ve açık yola 
denir, şâh-râh ma¡nâsına.

ve [el-lâ√ib] اَءالَِّطُج

ُج َلحَّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mula√√ab] اَءأ
vezninde) Bunlar da o ma¡nâyadır, الَِحٌب 
[lâ√ib] bi-ma¡nâ َمْلُحوٌب [mel√ûb]dur; 
yukâlu: ٌب أَْي َواِضٌح  Ve َطِريٌق َلْحٌب َوالَِحٌب َوُمَلحَّ

ٌج  Masdar olur, şâh-râhta gitmek [la√b] َءحأ
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َلْحًبا  ُجُل  الرَّ  َلَحَب 
ِفيِه َمرَّ  َيْعِني  ِإَذا َوِطَئ الالَِّحَب َوَسَلَكُه  -Ve kı الثَّاِلِث 
lıçla vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَحَبُه 
ِبِه َضَرَبُه  ِإَذا  ْيِف   Ve bir şey™e te™sîr edip ِبالسَّ
onda eser eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيَء ِإَذا أَثََّر ِفيِه  Ve eti uzunluğuna kesip َلَحَب الشَّ
dilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَحَب اللَّْحَم ِإَذا 
-Ve dâbbenin sırtı yağır olup sa َقَطَعُه طُوالً
ğaldıktan sonra yâhûd eyer ve pâlân bas-
makla tüyü yolunup yeprinmekten nâşî 
yeri çukurca el ayası gibi düz ve hem-vâr 
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ِبِه َلِصَق  ِإَذا  ِل   Ve sâbit ve pâyidâr olmak ْالَوَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َثَبَت ِإَذا  ْيُء   Ve َلَزَب الشَّ
kaht u galâ olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َنُة ِإَذا َجَدَبْت َلَزَبِت السَّ
-İsm-i fâ¡ildir, yapışı [el-lâzib] اَءالَِّزُب
cı ve yapışkan nesneye denir. Ve sâbit 
ve pâyidâr olan şey™e denir; ve minhu 
kavluhum: َثاِبًتا الَِزًما  أَْي  الَِزٍب  َضْرَبَة  ْالَْمُر   َصاَر 
ve yukâlu: َشِديٌد الَِزٌم  أَْي  الَِزٍب  َضْرَبُة  ْالَْمُر   َهَذا 
Kâle’ş-şârih: َهَذا “َما  َقْوِلِهْم  َمْعَنى  َبْكٍر  أَبُو   َقاَل 
ِبَضْرَبِة الَِزٍب” أَْي َما َهَذا ِبالَِزٍم َوالَ َواِجٍب َوُهَو َمَثٌل
ُب ْأ  Dar yola (lâm’ın kesriyle) [el-lizb] اَءّلِ
denir.

ُب ِْ  Az (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-lezib] اَءلَّ
nesneye denir; yukâlu: َقِليٌل أَْي  َلِزٌب   َشْيٌء 
Cem¡i ِلَزاٌب [lizâb] gelir.

َبُة ْأ ) [el-lezbet] اَءلَّ -veznin [temret] َتْمَرةٌ
de) Katılık, şiddet ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ةٌ ِشدَّ أَْي  َلْزَبٌة   ,gelir [lizeb] ِلَزٌب Cem¡i أََصاَبْتُهْم 
 gelir [lezbât] َلْزَباٌت vezninde ve [ineb¡] ِعَنٌب
lâm’ın fethi ve zâ’nın sükûnuyla.

ُب ْأ ve (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-lezb] اَءلَّ

وُب ُْ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-luzûb] اَءلُّ
Bir nesnenin eczâsı kafes gibi birbirine so-
kuşup girişmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َلُزَب 
َبْعُضُه َدَخَل  ِإَذا  اْلَخاِمِس  اْلَباِب  ِمَن  َولُُزوًبا  َلْزًبا  ْيُء   الشَّ
 Ve çamur özlenmekle sıvaşmak ve ِفي َبْعٍض
yapışkan olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلُزَب 
يُن ِإَذا َلِزَق َوَصُلَب  Ve الطِّ

ٌب ْأ  Yılan ve ¡akreb makûlesi mûzî [lezb] َء
cânver sokmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَزَبْتُه 
اْلَعْقَرُب َلْزًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َلَسَبْتُه أَْي َلَدَغْتُه
ُب َْ  Bu dahi (fethateynle) [el-lezeb] اَءلَّ
çamur özlenmekle yapışkan olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: يُن َلَزًبا ِمَن اْلَباِب  َلِزَب الطِّ
اِبِع ِإَذا َلِزَق َوَصُلَب  Ve الرَّ

ٌب َْ  lafzına itbâ¡ ve [azeb¡] َعَزٌب [lezeb] َء

ُحوٌب  Bir (mîm’in fethiyle) [Mel√ûb] َملأ
mevzi¡dir.

]ل خ ب[
ُج  lâm’ın fethi ve «â-yı) [el-la«b] اَءلَّبأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Cimâ¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َلْخًبا  اْلَمْرأََة   َلَخَب 
ِل ِإَذا َنَكَحَها َيْعِنى َجاَمَعَها  Ve yüze اْلَباِب الثَّاِلِث َوْالَوَّ
şamar vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَخَب 
ُفالًَنا ِإَذا َلَطَمُه
 [mu…l] ُمْقٌل (fethateynle) [el-le«ab] اَءلََّبُج
ağacına denir ki bilâd-ı ¡Arabda ve 
Yemen’de olur ve ona hurmâ-yı hindî 
dahi derler. Ve ُمْقٌل [mu…l] onun zamkıdır, 
Türkîde gören derler .

 (vezninde [a…abet¡] َعَقَبٌة) [Le«abet] َءَبَبةٌ
Yemen’de ¡Aden-i Ebyen hâricinde bir 
karye adıdır.

ُج َلبَّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mula««ab] اَءأ
vezninde) Dâ™imâ muhâsame hengâmında 
adamcasına şamarlanır olan kimseye de-
nir; yukâlu: ٌب أَْي ُمَلطٌَّم ِفي اْلُخُصوَماِت ُهَو ُمَلخَّ
الََخَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mulâ«abet] اَءأ
vezninde) Şamarlaşmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: الََخَبُه ُمالََخَبًة ِإَذا الََطَمُه

]ل ذ ب[
 ُقُعوٌد âl-ı mu¡ceme ile≠) [el-lu≠ûb] اَءلُُّذوُب
[…u¡ûd] vezninde) Bir yerde mukîm olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن لُُذوًبا  ِباْلَمَكاِن   َلَذَب 
ِل ِإَذا أََقاَم اْلَباِب ْالَوَّ
الََذَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mulâ≠ebet] اَءأ
vezninde) لُُذوٌب [lu≠ûb] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: الََذَب ِباْلَمَكاِن ِبَمْعَنى َلَذَب

]ل ز ب[
وُب ُْ  ُقُعوٌد zâ-yı mu¡ceme ile) [el-luzûb] اَءلُّ
[…u¡ûd] vezninde) Sıvaşıp yapışmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  لُُزوًبا  ِبِه   َلَزَب 
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[lu§û…] ma¡nâsına mevzû¡dur. Ve 

-Pâstan yâ darlıktan nâşî kı [le§ab] َءَصٌج
lıç kın içre ilişip tutulmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َنِشَب ِإَذا  اْلِغْمِد  ِفي  ْيُف  السَّ  Ye َلِصَب 
yüzük parmağa dar gelmekle parmakla 
kilîdlenip kalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َلِصَب اْلَخاَتُم ِفي ْاِلْصَبِع ِضدُّ َقِلَق
ُج  İki dağ (lâm’ın kesriyle) [el-li§b] اَءّلِصأ
aralığında olan derbend yola denir ki ِلْهٌب 
[lihb] dedikleri yoldan dar ve ِشْعٌب [şi¡b] 
dedikleri yoldan geniş olur; ¡alâ-kavlin de-
renin dar ve sıkı olan yerine denir. Cem¡i 
 لُُصوٌب gelir lâm’ın kesriyle ve [li§âb] ِلَصاٌب
[lu§ûb] gelir.

 (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-la§ib] اَءلَِّصُج
 .envâ¡ından bir nev¡in ismidir [sult] ُسْلٌت
Ve ُسْلٌت [sult] peygâmber arpasına denir 
ki Fârisîde cevv-i bürehne denir. Ve 

 Çetin huylu çepreşik meşrebli [la§ib] َءِصٌج
bahîl ve nâkese denir.

 [nevâ§ib] َنَواِصُب) [el-levâ§ib] اَءلََّواِأُج
vezninde) İçerisi dar olup dibi be-gâyet 
derin olan kuyulara denir. Müfredi الَِصَبٌة 
[lâ§ibet]tir.

َصاُب لأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mil§âb] اَءأ
ninde) Şol kılıca denir ki ekserî kına ilişip 
çıkmaz ola; yukâlu: َسْيٌف ِمْلَصاٌب ِإَذا َكاَن َيْنَشُب 
ِفي اْلِغْمِد َكِثيًرا
َتِصُج لأ ُُ -ism-i fâ¡il bünye) [el-multe§ib] اَءأ
siyle) Daracık yola denir; yukâlu: َطِريٌق 
ٌق ُمْلَتِصٌب أَْي َضّيِ

]ل ع ب[
ُج  lâm’ın fethi ve ¡ayn’ın) [el-la¡b] اَءلَّعأ
sükûnuyla) ve

ُج ve (lâm’ın kesriyle) [el-li¡b] اَءّلِعأ

ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-la¡ib] اَءلَِّعُج

müzâvece olur; yukâlu: َلَزٌب َعَزٌب   Ve َرُجٌل 
.ergen adama denir [azeb¡] َعَزٌب

اُب َْ لأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-milzâb] اَءأ
ninde) Gâyetü’l-gâye bahîl ve cimri ve 
nâkes şahsa denir; yukâlu: أَْي ِمْلَزاٌب   َرُجٌل 
ا َبِخيٌل ِجدًّ

]ل س ب[
ُج  (vezninde [kesb] َكْسٌب) [el-lesb] اَءلَّسأ
Yılan ve ¡akreb makûlesi mûzî cânver 
sokmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُة اْلَحيَّ  َلَسَبْتُه 
 Bâb-ı َوَغْيُرَها َلْسًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َوالثَّاِني ِإَذا َلَدَغْتُه
sâlisten vürûdu َلْسٌع [les¡] ve َلْدٌغ [ledπ] 
mâddeleri i¡tibârına mebnîdir. Ve kamçı 
ile vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَسَب ُفالًَنا 
ْوِط ِإَذا َضَرَبُه ِبالسَّ
-Sıvaşıp ya (fethateynle) [el-leseb] اَءلََّسُج
pışmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَسًبا ِبِه   َلِسَب 
ِبِه َلِصَق  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب   Ve bal ve pekmez ِمَن 
makûlesi nesneyi yalamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلِسَب اْلَعَسَل َوَنْحَوُه ِإَذا َلِعَقُه
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-lesûb] اَءلَُّسوُب
ve

وُب  (vezninde [tennûr] َتنُّوٌر) [el-lessûb] اَءلَّسُّ
Şey™ ma¡nâsına isti¡mâl olunur. Ma¡nâ-
yı ahîrden me™hûz ve nefy makâmına 
mahsûstur; yukâlu: وًبا أَْي َشْيًئا َما َتَرَك َلُسوًبا َوَلسُّ

]ل ش ب[
َشُج  َجْوَهٌر şîn-i mu¡ceme ile) [el-levşeb] اَءلَّوأ
[cevher] vezninde) Kurda denir, ِذْئٌب [≠i™b] 
gibi.

]ل ص ب[
 Kemâl-i (fethateynle) [el-le§ab] اَءلََّصُج
za¡f u hüzâlden nâşî gövdenin derisi ete 
yapışmak ma¡nâsınadır, lâkin kemiğe 
yapışmaktır; yukâlu: َلَصًبا ِباللَّْحِم  اْلِجْلُد   َلِصَب 
ُهَزاالً َلِزَق  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب   لُُصوٌق Bu mâdde ِمَن 
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أُْلُعوَبٌة أَْي َلِعٌب
َعُج لأ َُ -veznin [mekteb] َمْكَتٌب) [el-mel¡ab] اَءأ
de) İsm-i mekândır, oyun oynayacak yere 
denir.

الََعَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mulâ¡abet] اَءأ
vezninde) Bir kimse ile oyun oynaşmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: الََعَب اْلَمْرأََة ِإَذا َلِعَب َمَعَها
َعاُب ءأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-il¡âb] اَإلأ
Oyun oynatmak, ¡alâ-kavlin bir kimseye 
oyuncak getirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْلَعَب اْلَجاِرَيَة ِإَذا َجَعَلَها َتْلَعُب أَْو َجاَء ِبَما َتْلَعُب ِبِه
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-la¡ûb] اَءلَُّعوُب
Şîve ve ¡işve ve dilâli hûb ve dil-keş olan 
mahbûbeye ıtlâk olunur; yukâlu: َجاِرَيٌة 
ّلِ  Ve َلُعوٌب أَْي َحَسَنُة الدَّ

 Bilâ-harf-i ta¡rîf esmâ-i [Le¡ûb] َءُعوٌب
nisvândandır.

َعَبُة لأ ُِ -vez [mil¡a…at] ِمْلَعَقٌة) [el-mil¡abet] اَءأ
ninde) Etfâlin oyun libâsıdır ki yensiz 
olur, oynadıkları vaktte onu giyerler.

َبُة ) [el-lu¡bet] اَءلُّعأ -veznin [zumret] ُزْمَرةٌ
de) Kâğıda ve duvara resm ve nakş olu-
nan mücessem sûrete ıtlâk olunur, ِتْمَثاٌل 
[tim&âl] gibi. Ve oyuncağa denir ki kendi-
siyle oyun oynarlar, nerd ve şatranc gibi. 
Ve şol ahmak ve sebük-magza denir ki 
dâ™imâ sakalına gülüp kendisini hezl ve 
temeshur ederler. Ve oyun nöbetine de-
nir ki harîfine geçen nöbet olacaktır. Ve 
oyuncak gibi dâ™imâ oynatılan kimseye 
denir ve bu tekrâr gibidir; yukâlu: َرُجٌل لُْعَبٌة 
أَْي يُْلَعُب ِبِه
الَِعُج َُ -vez [merâ™ib] َمَراِئُب) [el-melâ¡ib] اَءأ
ninde) َمْلَعٌب [mel¡ab]ın cem¡idir ki oyun 
oynatacak yerlere denir. Bu ma¡nâdandır 
ki ¡Arablar medâric ü medâhil-i rûzgâra 
يِح  ıtlâk ederler ki [√melâ¡ibu’r-rî] َمالَِعُب الّرِ

َعاُب -veznin [te≠kâr] َتْذَكاٌر) [et-tel¡âb] اَءتَّلأ
de) Oynamak, bâzîden ma¡nâsınadır ki 
maksad-ı sahîhe dâll olmayan iş işlemek-
ten ¡ibârettir; ٌِّجد [cidd]in mukâbilidir; 
yukâlu: ُجُل َلْعًبا َوِلْعًبا َوَلِعًبا َوَتْلَعاًبا ِمَن اْلَباِب  َلِعَب الرَّ
َجدَّ ِضدُّ  اِبِع   َهْزٌل i[cidd] ِجدٌّ Lâkin mü™ellif الرَّ
[hezl]e mukâbil tefsîr eylemekle burada 
 i ona mukâbil kılması mülâyim[la¡b] َلْعٌب
olmaz. Nihâyet َهْزٌل [hezl] َلْعٌب [la¡b]den 
bir kısm olmakla burada tefsîri tefsîr-bi’l-
e¡amm olur.

ِعيُج ve (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tel¡îb] اَءتَّلأ

ُج ٌل) [et-tela¡¡ub] اَءتََّلعُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-telâ¡ub] اَءتَّالَُعُج
ninde) Bunlar da oynamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َب َوَتالََعَب ِبَمْعَنى َلِعَب ُجُل َوَتَلعَّ َب الرَّ َلعَّ
 vezninde ki [ketif] َكِتٌف [el-la¡ib] اَءلَِّعُج
vasftır. Ve

ve (kesreteynle) [el-li¡ib] اَءّلِِعُج

ُعَباُن -vez [unfuvân¡] ُعْنُفَواٌن) [el-ul¡ubân] اَألُءأ
ninde) ve

َعَبُة  ُهَمَزةٌ lâm’ın zammıyla) [el-lu¡abet] اَءلُّ
[humezet] vezninde) ve

َعاُب لأ ve (tâ’nın kesriyle) [et-til¡âb] اَءّتِ

َعاَبُة لأ  Bu ikide lâm’ın (hâ’yla) [et-til¡âbet] اَءّتِ
fethiyle de lügattir. Ve

اُب ِلعَّ  kesreteynle ve ¡ayn’ın) [et-tili¡¡âb] اَءّتِ
teşdîdiyle) ve

اَبُة ِلعَّ ve (hâ’yla) [et-tili¡¡âbet] اَءّتِ

ِعيَبُة لأ  (tâ’nın kesriyle) [et-til¡îbet] اَءّتِ
Kesîrü’l-la¡ib olan kişiye denir, gerek 
oyun oynamak ve gerek latîfe ve mizâh 
eylemek olsun.

ُعوَبُة ُءأ -vez [u∂√ûket] أُْضُحوَكٌة) [el-ul¡ûbet] اَألأ
ninde) Oyuna denir ki ismdir; yukâlu: َبْيَنُهْم 
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ninde) Benî ¡Uveyl kabîlesi َحْزٌم [√azm]
inde bir sengistân mevzi¡ adıdır. Ve َحْزٌم 
[√azm] √â’nın fethi ve zâ-yı mu¡cemenin 
sükûnuyla toprağı katı yere denir. Ve 

َباُء  Ba√reyn nâhiyesinde bir [™La¡bâ] َءعأ
ma¡rûf şûre-zârın ismidir ki Kilâb-ı 
La¡bâniyye oraya mensûblardır. Ve ٌة  َلْعَباِنيَّ
[La¡bâniyyet] nûn’ladır, gayr-i kıyâs üze-
re. Ve 

َباُء .Yemen’de bir arzın ismidir [™La¡bâ] َءعأ

َعاُب ِتلأ اأ ِ  Hurmâ ağacından [el-istil¡âb] اَإلأ
hurmâlar kesildikten sonra ba¡zı koruk 
bitmek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
َراِم ِإْسَتْلَعَبِت النَّْخَلُة ِإَذا َنَبَت ِفيَها َشْيٌء ِمَن اْلُبْسِر َبْعَد الّصِ
ُعوُب لأ َُ -vez [ma¡yûb] َمْعُيوٌب) [el-mel¡ûb] اَءأ
ninde) Salyarlı ağıza denir ki dâ™imâ sal-
yarı akar; yukâlu: َثْغٌر َمْلُعوٌب أَْي ُذو لَُعاٍب
يَُّة َِ َب َأ َب اءأ َبُة   [el-lu¡betu’l-berberiyyet] اَءلُّعأ
 a şebîh devâyî bir[sûrincân] ُسوِرْنَجاٌن
nebâttır. Tenâvülü simen îrâs eder. 
Mı§ır’da ona ِتْرَياٌق [tiryâ…] ve Türkîde ök-
süz oğlan çiğdemi derler.

]ل غ ب[
َأُج  lâm’ın fethi ve πayn-ı) [el-laπb] اَءلَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) ve

َُوُب  (vezninde [abûl…] َقُبوٌل) [el-laπûb] اَءلَّ
ve

َُوُب  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-luπûb] اَءلُّ
Ziyâdesiyle yorulup dermânde ve bî-tâb 
olmak ma¡nâsınadır ki tâkati tâk olmak 
ta¡bîr olunur; yukâlu: ُجُل َوَلِغَب َوَلُغَب  َلَغَب الرَّ
اِبِع َواْلَخاِمِس ِإَذا  َلْغًبا َوَلُغوًبا َولُُغوًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َوالرَّ
ْعَياِء  Bunun bâb-ı hâmisten vürûdu أَْعَيا أََشدَّ اْلِ
e™imme-i lügatten Ebû Ca¡fer A√med b. 
Yûsuf el-Fihrî el-Leblî rivâyetidir; En-
delüs kurrâlarından Leble nâm karyeye 
mensûbdur. Ve 

girip cevelân eyleyeceği mahallerdir.

ِه -mîm’in zam) [mulâ¡ibu @illihi] ُمالَِعُج ِظّلِ
mıyla) Gölgesiyle oynayıcı demektir. Bir 
nev¡ kuşta ¡alem olmuştur ki ekserî karada 
gölgesiyle ve su üzerinde ¡aksiyle beri öte 
kapıp vurmak şîvesinde mülâ¡abe eder, 
bâdiye kuşlarındandır ve ona ِه ِظّلِ  َخاِطُف 
[«â†ifu @illihi] dahi derler.

-Yalman [mulâ¡ibu’l-esinnet] ُمالَِعُج اأألَِانَِّة
lar ile oynayıcı demektir. ¡Arabdan üç 
kimsenin lakabıdır: Biri ¡Âmir b. Mâlik 
ve biri ¡Abdullâh b. el-◊u§ayn el-◊âri&î 
ve biri Evs b. Mâlik el-Cermî’dir.

اُب اٌب) [el-La¡¡âb] اَءلَّعَّ -veznin [ke≠≠âb] َكذَّ
de) Bir feres-i ma¡rûf adıdır.

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-lu¡âb] اَءلَُّعاُب
Ağızdan akan salyara denir.

ِل اءنَّحأ  Arının balına [lu¡âbu’n-na√l] ءَُعاُب 
ıtlâk olunur, etıbbânın لَُعاٌب [lu¡âb] ta¡bîr 
ettikleri bundandır ki balı yâhûd şekeri 
müferrihâtın biriyle tabh edip kıvâm gel-
dikte süzerler, meselâ vişne lu¡âbı denir.

ِس ُأ اءشَّ  Harâret-i [lu¡âbu’ş-şems] ءَُعاُب 
hâcirede örümcek ağı gibi semâdan aşa-
ğı doğru hurde hurde akçıl nesnelere ıtlâk 
olunur ki oynar şeklinde mer™î olurlar. Ve 
ona ْيَطاِن الشَّ  dahi [mu«â†u’ş-şey†ân] ُمَخاُط 
derler. Çocuklar şeytân örümceği ta¡bîr 
ederler.

ُج  (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-la¡b] اَءلَّعأ
Ağızdan salyar akmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: الثَّاِلِث اْلَباِب  ِمَن  َلْعًبا  َوَلِعَب  ِبيُّ  الصَّ  َلَعَب 
اِبِع ِإَذا َساَل لَُعابُُه َوالرَّ
َعاُب ءأ ِ  َلْعٌب (hemzenin kesriyle) [el-il¡âb] اَإلأ
[la¡b] ma¡nâsınadır; yukâlu: ُِّبي الصَّ  أَْلَعَب 
ِبَمْعَنى َلَعَب
َباُء -vez [™a√râ§] َصْحَراُء) [™el-La¡bâ] اَءلَّعأ
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yukâlu: َتَلغََّبُه ِإَذا َطَرَدُه طُوَل الطََّرِد
يُج َِ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-laπîb] اَءلَّ
Fâsid ok yeleğine denir, َلْغٌب [laπb] gibi.

َُوُب -veznin [abûr§] َصُبوٌر) [el-laπûb] اَءلَّ
de) Bu dahi za¡îfü’r-re™y ahmak kimseye 
denir. 

Şârih der ki Ebû ¡Amr b. el-¡Alâ™ dedi ki 
bir A¡râbîyi işittim der idi ki ُفالٌَن َلُغوٌب َجاَءْتُه 
َفاْحَتَقَرَها -müzek [kitâb] ِكَتاٌب Ben ona ِكَتاِبي 
kerdir, niçin fi¡li mü™ennes îrâd eyledin 
diye su™âl eylediğimde ِكَتاٌب [kitâb] َصِحيَفٌة 
[§a√îfet] değil midir dedi. Ve َلُغوٌب [laπûb]
un ma¡nâsından su™âl ettiğimde ahmak de-
mektir diye cevâb eyledi. İntehâ.

ََاُب  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-luπâb] اَءلُّ
Bu dahi hoşça yonulmamış nâ-hemvâr 
oka denir.

ََاَبُة ve [el-luπâbet] اَءلُّ

َُوَبُة  (lâm’ların zamlarıyla) [el-luπûbet] اَءلُّ
Humk ve belâhet ve za¡f-ı ¡akl ma¡nâsına 
ismlerdir.

َأجب ِبَل  Bünye-i mechûl [rîşe bi-laπb] ِريَش 
ile mürekkeb olarak َلْغٌب [laπb] dedikle-
ri fâsid yelekle yeleklendi ma¡nâsınadır, 
ba¡dehu bir kimseye telkîb eylediler, 
ا َشرًّ  gibi. Şârihin [Te™ebbe†a şerren] َتأَبََّط 
beyânına göre ا َشرًّ  dedikleri kimsenin َتأَبََّط 
birâderidir. Kumeyt nâm şâ¡ir şi¡rinde 
πayn’ı tahrîk edip َتَعٌب [ta¡ab] vezninde 
îrâd eylemiştir. Harf-i halk olmakla sükûn 
ve fethi câ™izdir, َنْهٌر [nehr] ve َنَهٌر [neher] 
gibi. Ve Cevherî َلْغٍب  unvânında¡ ِريُش 
ya¡nî muzâf olarak resm eylemekle vehm 
eylemiştir.

ََُج  [laπb] َلْغٌب (fethateynle) [el-leπab] اَءلَّ
lafzında lügattir ki fâsid yeleğe denir. Bu 
ma¡nâdandır ki ¡Arablar “filânın ensesin-

َأٌج -Ön diş (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [laπb] َء
lerin aralığında olan ete denir. Ve fâsid 
ve tebâh olmuş ok yeleğine denir ki ok 
yeleğinin içeride kalan tarafları olacaktır 
ki uzunca ve gayr-i makbûldür. Ona بُْطَناٌن 
[bu†nân] dahi derler, niteki taşrada kalan 
tarafına ظُْهَراٌن [@uhrân] derler. Ve 

َأٌج  Fâsid ve kabîh ve bâtıl kelâma [laπb] َء
ıtlâk olunur. Ve za¡îfü’r-re™y ve süst-tedbîr 
olan ahmak ve sebük-magz kimseye ıtlâk 
olunur. Ve hoşça yonulup iyice düzlenme-
mekle isti¡mâle salâhiyyeti olmayan fâsid 
oka ıtlâk olunur. Ve 

َأٌج  Masdar olur, bir şey™e fesâd [laπb] َء
ilkâsıyla tebâh eylemek ma¡nâsına; yukâlu: 
 Ve bir َلَغَب َعَلى اْلَقْوِم َلْغًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أَْفَسَد
kimseye bir fâsid kelâm veyâhûd fâsid ha-
ber söylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَغَب 
َخْلًفا َحِديًثا  َثُهْم  َحدَّ ِإَذا   Ve köpek ağızını اْلَقْوَم 
kaba kacağa sokup yalamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلَغَب اْلَكْلُب ْاِلَناَء ِإَذا َوَلَغ
ََاُب ءأ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-ilπâb] اَإلأ
kimseyi yâhûd dâbbeyi yorup dermânde 
kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُر السَّ  أَْلَغَبُه 
أَْتَعَبُه  Ve oka fâsid yelek geçirmek ِإَذا 
ma¡nâsınadır ki menzile varmayıp beriler-
de kalır olur; yukâlu: ْهَم ِإَذا َجَعَل ِريَشُه  أَْلَغَب السَّ
 Ve bir kimseye zahmet verip rencîde لَُغاًبا
ve âzürde eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur; yukâlu: أَْلَغَب ُفالًَنا ِإَذا أَْنَصَبُه
َُُّج ٌل) [et-telaππub] اَءتََّل -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

يُج َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-telπîb] اَءتَّلأ
Bunlar da yorup bî-tâb u tâkat eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُر َوَلغََّبُه ِإَذا أَْعَياُه  َتَلغََّبُه السَّ
ْعَياِء  Ve أََشدَّ اْلِ

ٌَُّج  Bir kimseyi yâ bir hayvânı [telaππub] َتَل
uzun uzadı kovup götürmek ma¡nâsınadır; 
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-Masdarlar (fetehâtla) [el-levebân] اَءلََّوَباُن
dır, susamak yâhûd susuz insân yâhûd 
hayvân su etrâfını dönüp dolaşmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَبِعيُر أَِو  ُجُل  الرَّ  الََب 
 َيُلوُب لَُواًبا َوَلَوَباًنا ِإَذا َعِطَش أَْو َحاَم َحْوَل اْلَماِء َوُهَو الَ
ِبُل َتُلوُب َحْوَل اْلَماِء أَْيKâle fi’l-Esâs َيِصُل ِإَلْيِه  اَْلِ
َتُحوُم َعَطًشا
 Şol (lâm’ın zammıyla) [el-lûbet] اَءلُّوَبُة
cemâ¡ate denir ki dâ™imâ bir kavm-i âher 
ile konup göçüp lâkin umûrlarında onlar 
ile müzâkere ve müşâvere eylemez olalar. 
Ve 

ةٌ [lûbet] ءُوَبٌة  ma¡nâsınadır ki [arret√] َحرَّ
kara taşlık, yüksekçe yere denir. Cem¡i 
.gelir ki cem¡-i cinsidir [lûb] لُوٌب

 (vezninde [πâbet] َغاَبٌة) [el-lâbet] اَءالََّبُة
Bu dahi لُوَبٌة [lûbet] gibi kara taşlık te-
peye denir. Cem¡-i cinsi الٌَب [lâb] gelir; 
ve minhu’l-hadîsu: الَُة الصَّ َعَلْيِه  النَِّبيُّ  َم   “َحرَّ
الَُم َما َبْيَن الََبَتِي اْلَمِديَنِة”  İki taraflı iki ¡azîm َوالسَّ
kara taşlık beyninde olmakla o havze-i 
mübârekeyi ◊arem-i Mekke gibi tahrîm 
buyurdular. ◊aremeyn ıtlâkı bu cihetten-
dir. Ve 

 Bir araya birikmiş bi’l-cümle [lâbet] الََبٌة
siyâh tüylü deve kümesine ıtlâk olunur. 
Ve 

.Bir mevzi¡ adıdır [Lâbet] الََبٌة

 لُوِبَياُء (lâm’ın zammıyla) [™el-lûbâ] اَءلُّوَباُء
[lûbiyâ™] ismidir ki böğrülce dedikle gal-
ledir, Fârisî ile müfesserdir.

الَُب َُ  Bir (mîm’in fethiyle) [el-melâb] اَءأ
nev™ tîb, ¡alâ-kavlin za¡ferân ismidir.

ِويُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-telvîb] اَءتَّلأ
Bir şey™e zikr olunan َمالٌَب [melâb] katmak 
yâhûd َمالٌَب [melâb] sürmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبُه َتْلِويًبا ِإَذا َخَلَطُه ِباْلَمالَِب أَْو َلَطَخُه ِبِه َلوَّ

den yetişti” diyecek yerde َرَقَبِتِه ِبَلَغِب   أََخَذ 
derler, أَْدَرَكُه ma¡nâsına, gûyâ ki boynunun 
yeleğinden tutmuş olur.

]ل ق ب[
-lâm’ın ve …âf’ın fet) [el-la…ab] اَءلََّقُج
hiyle) Bir adamın ism-i aslîsinden gay-
rı müsemmâ olduğu ismdir, َنْبٌز [nebz] 
ma¡nâsına. Cem¡i أَْلَقاٌب [el…âb] gelir. َلَقٌب 
[la…ab]da cânib-i ma¡nâ mer¡î olup ve 
a¡lâmda mer¡î olmaz. Ve َلَقٌب [la…ab] üç 
gûne olur, lakab-ı teşrîf, lakab-ı ta¡rîf ve 
lakab-ı teshîftir. Mahlas-ı şu¡arâ nev¡-i 
sânîdendir ve menhî olan nev¡-i sâlistir.

ِقيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tel…îb] اَءتَّلأ
Bir kimseye َلَقٌب [la…ab] vaz¡ eylemek 
ma¡nâsınadır.

ُج ٌل) [et-tela……ub] اَءتََّلقُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Lakablanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َب َبُه َتْلِقيًبا َفَتَلقَّ َلقَّ

]ل ك ب[
َكَبُة لأ َُ -vez [mel¡abet] َمْلَعَبٌة) [el-melkebet] اَءأ
ninde) Gövdesi sıkı ve tıknaz olan nâkaya 
denir.

]ل و ب[
ُب  ve (vezninde [evb&] َثْوٌب) [el-levb] اَءلَّوأ

ve (lâm’ın zammıyla) [el-lûb] اَءلُّوُب

وُب َُ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-lu™ûb] اَءلُّ
ve

-veznin [πurâb] ُغَراٌب) [el-luvâb] اَءلَُّواُب
de) Susuzluk, َعَطٌش [¡a†aş] ma¡nâsınadır; 
¡alâ-kavlin susamış insân ve hayvânın su 
etrâfını dönüp dolaşması hâletine denir, 
hâlbuki suya vusûle muktedir olmaya. Ve 
bunlar da ismlerdir.

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-luvâb] اَءلَُّواُب
ve
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ve gerek remliyye olsun lafzları ¡Arabî 
değildir, tedâvül ve tekellümüyle ¡Arab 
kelâmına halt ve tevlîd olunmuştur. 

Ve mütercim-i hakîr hakâyık u dekâyık-ı 
Yunaniyyeye ¡ale’l-kemâl vâkıf olan 
bir zât-ı ¡âriften bir vaktte işbu أُْسطُْرالَب 
[us†urlâb] ile ِإيَساُغوِجي [Îsâπûcî] lafz-
larından istikşâf eylediğimde delâ™il-i 
mukni¡asıyla bu gûne beyân eylemişidi 
ki أَْسطُر [es†ur] kelimesi hemzenin fethiyle 
Yûnânîde yıldıza denir ve الَب [lâb] kelime-
si almak ma¡nâsına masdar olmakla ma¡nâ-
yı terkîbi “yıldız almak” ki murâd yıldızın 
evzâ¡ ve ahkâmını almaktır. Bu ¡alâka ile 
âlet-i ma¡hûde-i irtifâ¡iyyede ¡alem ol-
muştur. Ve ِإيَساُغوِجي sizlerin Îsâπûcî şerh-
lerinde üç kelimeden mürekkeb yâhûd 
penç-berg olan gül ismidir diye gûnâgûn 
vâhî ma¡nâlarınız galat-ı sarîhtir. Belki 
 [™mebâdi] َمَباِدُئ ,lafz-ı müfreddir ِإيَساُغوِجي
müfredi olan ٌ  ma¡nâsınadır [™mebde] َمْبَدأ
ki makâsıd mukâbilidir. Külliyyât-ı hams, 
mebâdî-i mantık olmakla her birine yâhûd 
mecmû¡ i¡tibârıyla cümlesine felâsife-i 
Yûnânî ِإيَساُغوِجي [îsâπûcî] ıtlâk eylediler. 
Ba¡dehu ¡ulemâ-i İslâm ahz ve kitâblarına 
derc eylediler, niteki cogrâfiyye ve mûsîkî 
ve aritmatiki makûlesini dahi ahz ve derc 
eylediler, niteki İ«vânu’§-~afâ™ nâm 
kitâbda mersûmlardır diye cevâb eylemiş-
tir. İntehâ.

الَُب َأ َّ  Şâm (fethateynle) [Keferlâb] َك
diyârında bir beldedir, Hişâm-ı Emevî 
binâ kılmıştır.

 Şol et (lâm’ın zammıyla) [el-lûb] اَءلُّوُب
pâresine denir ki tencere içre beri öte dö-
nüp durur ola. Ve 

 Bal arısına denir. Ve sudan ba¡îd [lûb] ءُوٌب

ُب َلوَّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mulevveb] اَءأ
vezninde) Bükülmüş ve burulmuş demi-
re denir. Bununla cenk libâsından zırh 
mevsûf olur.

 Nûbe memleketinde bir [el-Lâb] اَءالَُّب
belde adıdır. Ve kudemâdan bir kimse 
ismidir ki usturlâb ta¡bîr olunan ma¡rûf 
âlet-i irtifâ¡ın muhteri¡idir. Ve irtifâ¡ hisâbı 
usûlünden birkaç satr yazı yazıp irtifâ¡a 
müte¡allik hisâbı onun üzerine binâ kıl-
makla nefsine izâfetle أُْسطُْرالَب [us†urlâb] 
dediler. 

ٌَ طُ  َسْطٌر ,vezninde [eflus] أَْفُلٌس [es†ur] أَاأ
[sa†r]ın cem¡idir. Ba¡dehu terkîb-i mezcî 
ile mürekkeb olup izâfeti nez¡ olunmak-
la mu¡arraf-bi’l-lâm olarak اَْلُْسطُْرالَُب 
dediler; أُْصطُْرالَب dahi câ™izdir, sîn’in †â™ 
üzere takaddümü için. Ya¡nî muttaride-
dir ki her sîn harfi ki hurûf-ı itbâktan †â-
yı mühmele üzere mukaddem vâki¡ ola, 
§âd-ı mühmeleye tebdîli câ™izdir, gerek 
†â’ya muttasıl ve gerek munfasıl olsun, 
 gibi. Gerçi [†irâ§] ِصَراٌط ve [†sirâ] ِسَراٌط
mü™ellif işbu أُْسطُْرالَب kelimesini bu resme 
¡Arabî olmak üzere kayd ve beyân eyle-
di. Ve ona göre hemzenin zammı lahn 
yâhûd †â’nın zammesine tebe¡iyyet için-
dir, lâkin cemî¡-i kütüb-i hikemiyye ve 
esâtîr-i kudemâda أُْسطُْرالَب lafzı Yûnânî 
olmak üzere mersûmdur. أُْسطُر [us†ur] ke-
limesi hemzenin zammıyla mîzâna ve الَب 
[lâb] güneşe denmekle güneş terazisi de-
mektir. Ve İdrîs Nebî ¡aleyhi’s-selâmın 
Lâb nâm veled-i emcedleri ihtirâ¡ eyledi-
ği dahi menkûldür. Bundan başka şârih, 
Nihâyetu’l-edeb mü™ellifinden nakl eder 
ki medâr-ı ma¡rifet-i evkât olan cemî¡-i 
âlât gerek hisâbiyye ve gerek mâ™iyye 
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yukâlu: َخاِن الدُّ ِمَن  َخاِلَصًة  اْشَتَعَلْت  ِإَذا  النَّاُر   َلِهَبِت 
Ve sânîye göre bu iki ism olur, sâ™irleri 
masdar olur. Ve

 Pek susamak (fethateynle) [leheb] َءَبٌج
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َلِهَب َلَهًبا 
 Ve ِمَن اْلَباِب اْلَمْزبُوِر ِإَذا َعِطَش

 Havâya ağıp çıkan gubâra [leheb] َءَبٌج
denir.

َباُب ءأ ِ  Âteşi (hemzenin kesriyle) [el-ilhâb] اَإلأ
¡alevlendirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْلَهَب 
أَْشَعَلَها ِإَذا   Ve at havâya tozutarak ve النَّاَر 
toz kopararak cidd ü şiddetle seğirtmek 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: أَْلَهَب 
-Ve pey اْلَفَرُس ِإَذا اْجَتَهَد ِفي َعْدِوِه َحتَّى أََثاَر اْلُغَباَر
derpey şimşek çakmak ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: أَْلَهَب اْلَبْرُق ِإَذا َتَتاَبَع
ِتَباُب ءأ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iltihâb] اَإلأ
ninde) Âteş ¡alevlenmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْلَهَب النَّاُر َفاْلَتَهَبْت أَِي اْشَتَعَلْت
ِبيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-telhîb] اَءتَّلأ
Âteşi ¡alevlendirmek ma¡nâsınadır.

ُج ٌل) [et-telehhub] اَءتََّلبُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Âteş ¡alevlenmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبْت أَِي اْشَتَعَلْت َب النَّاَر َفَتَلهَّ  ِإْلِتَهاٌب Pes َلهَّ
[iltihâb] ِإْلَهاٌب [ilhâb]ın ve َتَلهٌُّب [telehhub] 
.in mutâvi¡i olur[telhîb] َتْلِهيٌب

 Âteş hâlis (fetehâtla) [el-lehebân] اَءلََّبَباُن
¡alevlenmek ma¡nâsınadır, niteki zikr 
olundu. Ve harâret-i havâ pek şedîd 
olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur. Ve 
mübâlagaten pek ıssı güne ıtlâk olunur, 

َحارٌّ  ma¡nâsına. Ve susamak ma¡nâsına َيْوٌم 
isti¡mâl olunur.

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-luhâb] اَءلَُّباُب
ve

َبُة  (vezninde [zumret] ُزْمَرةٌ) [el-luhbet] اَءلُّبأ
Bunlar da susuzluk ma¡nâsınadır ki bu iki 

olan susuz hayvânlara denir. Müfredi, لُوَبٌة 
[lûbet]tir.

-vez [nevâ™ib] َنَواِئُب) [el-levâ™ib] اَءلََّواِئُج
ninde) Bu dahi sudan dûr olan susuz 
hayvânlara denir; yukâlu: ِإِبٌل لُوٌب َوَنْحٌل لُوٌب 
َوَلَواِئُب أَْي ِعَطاٌش َبِعيَدةٌ َعِن اْلَماِء
 vezninde ve [lu¡âb] لَُعاٌب [el-luvâb] اَءلَُّواُب
mürâdifidir ki ağız salyarına denir.

 (lâm’ın zammıyla) [el-lûbiyy] اَءلُّوِبيُّ
Kara taşlık ma¡nâsına olan لُوَبٌة [lûbet]
e mensûbdur ki siyâh nesneyi te™kîd için 
îrâd olunur; yukâlu ٌّأَْسَوُد لُوِبي
الََبُة ِ -hemzenin kesriy) [el-ilâbet] اَإلأ
le) Bir kimsenin davarı susuz olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعِطَشْت ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أاَلََب 
ِإِبُلُه

]ل و ل ب[
َءُج َلوأ ُُ  mîm’in zammıyla) [el-mulevleb] اَءأ
 vezninde) Sürme mîline [mufev¡al] ُمَفْوَعٌل
denir, ِمْرَوٌد [mirved] ma¡nâsına.

َءُج  (vezninde [cevher] َجْوَهٌر) [el-levleb] اَءلَّوأ
.mâddesinde zikr olundu “ل،ب،ب”

]ل هـ ب[
ُج ve (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-lehb] اَءلَّبأ

ve (vezninde [ta¡ab] َتَعٌب) [el-leheb] اَءلََّبُج

ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-lehîb] اَءلَِّبيُج

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-luhâb] اَءلَُّباُب
ve

-Âteş tütün (fetehâtla) [el-lehebân] اَءلََّبَباُن
den kurtulup ¡alevlenmek ma¡nâsınadır; 
¡alâ-kavlin َلَهٌب [leheb] âteşin çıkan siv-
ri ¡alevine denir, النَّاِر  [lisânu’n-nâr] ِلَساُن 
ma¡nâsına ki Fârisîde zebâne derler. Ve 
النَّاِر ,âteşin ıssılığına denir [lehîb] َلِهيٌب  َحرُّ 
[√arru’n-nâr] ma¡nâsına. Pes evvele göre 
mecmû¡u masdar olur ki bâb-ı râbi¡dendir; 
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ُءأُبوُب -vez [uslûb] أُْسُلوٌب) [el-ulhûb] اَألأ
ninde) Yeri tozutup ve toz kopararak 
cidd ü şiddetle atın seğirtmesi hâletine 
denir ki ismdir; ¡alâ-kavlin seğirtmesi-
nin ibtidâsına ya¡nî ibtidâ yerinden ko-
pup ¡alev gibi sür¡at ve şiddetle çıkması 
hâletine denir; yukâlu: َوُهَو أُْلُهوٌب  َلُه   َفَرٌس 
اْجِتَهاُد اْلَفَرِس ِفي َعْدِوِه َحتَّى يُِثيَر اْلُغَباَر أَِو اْبِتَداُء َعْدِوِه
َباَبُة  (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-Lihâbet] اَءّلِ
Bâdiyede Şevâcin nâhiyesinde bir vâdî 
ismidir.

َباُء -veznin [™a√râ§] َصْحَراُء) [™el-Lehbâ] اَءلَّبأ
de) Hu≠eyl kabîlesi yurdunda bir mevzi¡ 
adıdır.

 (vezninde [πarîb] َغِريٌب) [el-Lehîb] اَءلَِّبيُج
Bir mevzi¡ adıdır.

َبُج لأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-milheb] اَءأ
de) Bedî¡ü’l-hüsn ve râyi¡ü’l-cemâl ve 
âteşîn-ruhsâr olan mahbûba ıtlâk olunur; 
yukâlu: اِئُع اْلَجَماِل ُغالٌَم ِمْلَهٌب أَِي الرَّ
ُج َلبَّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mulehheb] اَءأ
vezninde) Şol al ve penbe boyalı câmeye 
denir ki boyaya hoşça doymamış ola, 
gûyâ ki boyasını atmış gibi ola; yukâlu: 
ٌب ِإَذا َكاَن َلْم تُْشَبْع ُحْمَرتُُه َثْوٌب ُمَلهَّ

]ل هـ ذ ب[
َذُب  َجْعَفٌر zâl-ı mu¡ceme ile) [el-leh≠eb] اَءلَّبأ
[ca¡fer] vezninde) Lâzım ve sâbit olan 
şey™e denir; yukâlu: ِلَزاًزا أَْي  َواِحًدا  َلْهَذًبا   أَْلَزَمُه 
َوِلَزاًما

]ل ي ب[
 َسَحاٌب yâ-yı tahtiyye ile) [el-leyâb] اَءلََّياُب
[se√âb] vezninde) Ağız dolusundan az 
olan ta¡âma denir; ¡alâ-kavlin bir yalamtık 
ve bir çiynemtik mikdârına denir; tekûlu: 
ِمْنُه لُْعَقٍة  َقْدُر  أَْو  اْلَفِم  ِمْلِء  ِمْن  أََقلَّ  أَْي  َلَياًبا  َوَجْدُت   َما 
ياُلَُك

ismlerdir; mü™ellif müsâmaha eylemiştir; 
yukâlu: ُجُل َلَهَباًنا ِإَذا َعِطَش َوِبِه لَُهاٌب َولُْهَبٌة  َلِهَب الرَّ
 Ve أَْي َعَطٌش

َبٌة  Be-gâyet hâlis ve sâfî ve [luhbet] ءُبأ
pâkîze aklığa ıtlâk olunur ki nûr gibi 
leme¡ân eder ola.

َباُن -vez [a†şân¡] َعْطَشاُن) [el-lehbân] اَءلَّبأ
ninde) Be-gâyet susuz insân ve hayvâna 
denir ki yanıp yakılır ola. Mü™ennesinde 
 vezninde [a†şâ¡] َعْطَشى ,denir [lehbâ] َلْهَبى
ve cem¡leri ِلَهاٌب [lihâb] gelir, ِعَطاٌش [¡i†âş] 
vezninde.

َبَبُة  Bir kabîle (fetehâtla) [el-Lehebet] اَءلَّ
adıdır.

ُج  İki dağın (lâm’ın kesriyle) [el-lihb] اَءّلِبأ
aralığında olan boş fürceye denir; ¡alâ-
kavlin dağlarda olan çatlağa denir, şikâf-ı 
kûh ma¡nâsına. Yâhûd dağ aralığında olan 
küçük ve daracık dağ yoluna denir, şi¡b-i 
sagîr ma¡nâsına. Yâhûd dağın şol yüzüne 
denir ki duvar tarzında yalçın ve sarp ve 
yüksek olmakla oradan yukarı çıkmak 
mümkin olmaya. Cem¡i أَْلَهاٌب [elhâb] ge-
lir ve لُُهوٌب [luhûb] gelir lâm’ın zammıyla 
ve ِلَهاٌب [lihâb] gelir lâm’ın kesriyle ve ٌِلَهاَبة 
[lihâbet] gelir hâ’yla. Ve 

ٌج  Yemen’de Ezd kabîlesinden [Lihb] ِءبأ
münşa¡ib bir kabîle adıdır.

َءَبجب  fethateynle ve) [Ebû Leheb] أَبُو 
hâ’nın sükûnuyla da câ™izdir) A¡mâm-ı 
Hazret-i Mu§†afavî’den ¡Abdul¡uzzâ b. 
¡Abdulmu††alib’in künyesidir. Be-gâyet 
hüsn ü cemâlinden nâşî yâhûd me™âl ü 
masîri nâr-ı cahîm olacağını iş¡âr için tek-
niye kılınmıştır.

َباُب -lâm’ın kesri yâhûd zam) [el-Lihâb] اَءّلِ
mıyla) Bir mevzi¡ adıdır.
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FASLU’L-MÎM 
)َفْصُل اْلِميِم(

]م ر ب[
-veznin [menzil] َمْنِزٌل) [Me™rib] َمأأِرٌب
de) Yemen’de Ezd kabîlesi bilâdıdır 
ki seylü’l-¡arim onları o diyârdan iz¡âc 
eyledi.

]م ل ب[
الَُب َُ -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [el-melâb] اَءأ
de) Bir nev¡ ¡ıtr yâhûd za¡ferâna denir, 
niteki ”ل،و،ب“ mâddesinde zikr olundu. 
Ve burada tekrârı mîm’in asâleti kavline 
mebnîdir.

]م ي ب[
َبُة يأ َُ  mîm’in fethi ve yâ’nın) [el-meybet] اَءأ
sükûnuyla) Edviyeden bir nesnedir ve bu 
mu¡arrebdir. Ma¡lûm ola ki lafz-ı mezbûr 
Fârisîdir, مي [mey] ile به [bih] kelimesin-
den mürekkebdir ki ayva şarâbı demektir. 
Ba¡dehu ta¡rîb olunmakla bâ’yı meftûh 
kılındı. Bu sûrette hâ™ melfûz olmakla hâ™ 
mâddesinde sebt olunmak mülâyimdir. Ve 
şerbet ve sıfat-ı ¡ameli ve menâfi¡i kütüb-i 
tıbbiyyede meşrûhtur.
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ğum başı ile müfesserdir. Ve اْلَجَبِل  أُْنُبوُب 
[unbûbu’l-cebel] dağlarda olan ince yola 
ıtlâk olunur ki çığır ve çoban yolu ta¡bîr 
olunur. Ve 

ُبوٌب  Mistarvârî bir sıra üzere [unbûb] أُنأ
nâbit eşcâr dizisine ıtlâk olunur; yukâlu: 
ِمْنَها -Ve etrâfına müş أُْنُبوٌب ِمَن النَّْخِل أَْي َسْطٌر 
rif yüksek yere ıtlâk olunur. Ve yola ıtlâk 
olunur, tarîk ma¡nâsına.

ُبوَبُة ُنأ -Bu dahi boğu (hâ’yla) [el-unbûbet] اَألأ
ma denir; zâhiren vâhididir.

ُبُج ُنأ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-unbub] اَألأ
 [unbûb] أُْنُبوٌب ,ma¡nâsınadır [unbûb] أُْنُبوٌب
lafzından maksûr olmak gerektir. Ve أُْنُبوٌب 
[unbûb]un cem¡i أََناِبيُب [enâbîb] gelir. Bu 
ma¡nâdandır ki akciğere muttasıl olan so-
luk damarlarına ئَِة  [enâbîbu’r-ri™et] أََناِبيُب الّرِ
ıtlâk ederler.

ُة -veznin [debbet] َدبٌَّة) [en-nebbet] اَءنَّبَّ
de) Râyiha-i kerîheye denir. Garîbdir ki 
bâ’nın takdîmiyle َبنٌَّة [bennet] râyiha-i 
latîfeye denir; yukâlu: ٌٌة أَْي َراِئَحٌة َكِريَهة  ve َلُه َنبَّ
yukâlu: َبنٌَّة أَْي َراِئَحٌة َلِطيَفٌة
ٌل) [et-tenebbub] اَءتََّنبُُّج -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Su kendiliğinden azca akıp git-
mek ma¡nâsınadır ki أُْنُبوٌب [unbûb]dan 
me™hûzdur; yukâlu: َتَنبََّب اْلَماُء ِإَذا َتَسيََّل
ِبيُج -vez [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tenbîb] اَءتَّنأ
ninde) Nebâtın sapları boğumlanmak 
ma¡nâsınadır ki kamışlı nebâtta olur; 
yukâlu: َنبََّب النََّباُت ِإَذا َصاَرْت َلُه أََناِبيُب
َباَبُة  Îrân’da (hemzenin fethiyle) [Enbâbet] أَنأ
Rey nâhiyesinde bir karyedir. Ve Mı§ır ül-
kesinde bir karyedir.

]ن ت ب[
 ُقُعوٌد tâ-yı fevkiyye ile) [en-nutûb] اَءنُُّتوُب
[…u¡ûd] vezninde) Bir nesne tümüp do-

FASLU’N-NÛN 
)َفْصُل النُّوِن(

]ن ب ب[
 nûn’un fethi ve bâ’nın) [en-nebb] اَءنَّجُّ

teşdîdiyle) ve

ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [en-nebîb] اَءنَِّبيُج

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [en-nubâb] اَءنَُّباُب
Teke kısmı keçi üzere tekelenip aşarken 
bağırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ا  َنبَّ التَّْيُس َنبًّ
-Ger َوَنِبيًبا َونَُباًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َصاَح ِعْنَد اْلِهَياِج
çi nüshalarda اَلتَّْيُس lafzı matrûhtur, lâkin 
şârihin ve cemî¡-i ümmehâtın ve şürûh-ı 
kütüb-i ehâdîsin beyânı üzere tekeye 
mahsûstur. Kâle fi’n-Nihâye fî hadîsi’l-
hudûdi: َكَنِبيِب َفَيِنبُّ  النَّاُس  َغَزا  ِإَذا  أََحُدُهْم   “َيْعِمُد 
“ َفاِد  الّسِ ِعْنَد  التَّْيِس  َصْوُت  اَلنَِّبيِب   Ve çebişالتَّْيِس 
ta¡bîr olunan bir yaşındaki keçi yavrusu 
büyüyüp irilenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َر َوَتَعاَظَم َنبَّ َعُتوُد ُفالٍَن ِإَذا َتَكبَّ
َنَبُة -veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [en-nebnebet] اَءنَّبأ
de) Bu dahi teke dişiye aşarken bağırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَمْعَنى َنْبَنَبًة  التَّْيُس   َنْبَنَب 

 Ve bir işi gereği gibi revnaklı ve hûb َنبَّ
ve zîbâ ederek uzatmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َل َعَمَلُه ِفي َتْحِسيٍن ِإَذا َطوَّ ُجُل   Ve َنْبَنَب الرَّ
cimâ¡ hengâmında hırs ve telâşından sar-
hoş gibi sersemâne vaz¡ ile saçma sapan 
herze ve hezeyân söylemek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َهَذى ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َنْبَنَب 
ِعْنَد اْلِجَماِع
ُبوُب ُنأ -veznin [uslûb] أُْسُلوٌب) [el-unbûb] اَألأ
de) Kargının ve kamışın boğumuna de-
nir. Mü™ellif َكْعٌب [ka¡b]ı ْالُْنُبوَبْيِن َبْيَن   ile َما 
ve burada أُْنُبوٌب [unbûb]u َكْعٌب [ka¡b] ile 
tefsîri muztaribdir. Cemî¡-i ümmehâtta 
-bo [ka¡b] َكْعٌب boğum ile ve [unbûb] أُْنُبوٌب
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ninde) Necîb veled doğurmak ¡âdeti olan 
hatuna denir; yukâlu: َرُجٌل ُمْنِجٌب َواْمَرأَةٌ ُمْنِجَبٌة 
 َوَلٌد َنِجيٌب Burada َوِمْنَجاٌب ِإَذا َكاَنْت َوَلَدِت النَُّجَباَء
[veledun necîbun], güzîde demektir. Ve 

 .Süst ve za¡îf adama denir [mincâb] ِمنأَباٌب
Ve yeleksiz ve temrensiz oka denir ki gez 
oku ta¡bîr olunur. Ve âteş tahrîk olunacak 
demire denir, maşa ve kürek dedikleridir.

َتَبُج نأ ُُ  [munte«ab] ُمْنَتَخٌب [el-munteceb] اَءأ
vezninde ve mürâdifidir ki güzîde ve 
muhtâr olan şey™e denir, ِإْنِتَجاٌب [inticâb] 
 َشْيٌء :ma¡nâsınadır; yukâlu [inti«âb] ِإْنِتَخاٌب
ُمْنَتَجٌب أَْي ُمْخَتاٌر
نأُبوُب َُ  [mendûb] َمْنُدوٌب) [el-mencûb] اَءأ
vezninde) İçerisi vâsi¡ olan kaba kacağa 
denir. Ve َنَجٌب [neceb] ile dibâgatlanmış 
deriye denir, ke-mâ se-yuzkeru.

-Ağacın so (fethateynle) [en-neceb] اَءنََّبُج
yulmuş kabuğuna denir; ¡alâ-kavlin kök-
lerinin yer altına sürmüş damarları kabu-
ğuna denir yâhûd salâbetli olan damarları-
nın kabuğuna denir. Ve 

 Mu√ârib diyârında Mâvân [Neceb] َنَبٌج
nâm mevzi¡ verâsında iki vâdî adıdır.

ُج  nûn’un fethi ve cîm’in) [en-necb] اَءنَّبأ
sükûnuyla) Ağacın soyulmuş kabuğunu 
yâhûd kökleri damarlarının kabuğunu al-
mak ma¡nâsınadır, ihtilâf-ı mezkûr üzere; 
yukâlu: أََخَذ ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َنْجًبا  َجَر  الشَّ  َنَجَب 
 Ve ِقْشَرُه

ٌج  Sehî ve civân-merd ve kerîm [necb] َنبأ
olan adama denir. Ve 

ٌج -Benî Kelb diyârında bir mev [Necb] َنبأ
zi¡ adıdır.

 (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tencîb] اَءتَّنأِبيُج
ve

ِتَباُب نأ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-inticâb] اَإلأ

malmak ve kabarıp kalkmak ma¡nâsınadır, 
yer elması ve kız memesi gibi; yukâlu: َنَتَب 
ِل ِإَذا َنَهَد َوَنَتأَ ْيُء نُُتوًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ الشَّ

]ن ج ب[
-vez [emîr] أَِميٌر cîm’le) [en-necîb] اَءنَِّبيُج
ninde) Soyu pâk, hasîb ve kerîm ve asîl 
olan insân ve hayvâna denir. Cem¡i أَْنَجاٌب 
[encâb] gelir, أَْشَراٌف [eşrâf] gibi ve نَُجَباُء 
[nucebâ™] gelir, ُكَرَماُء [kuremâ™] gibi ve نُُجٌب 
[nucub] gelir, َنِذيٌر [ne≠îr] ve نُُذٌر [nu≠ur] 
gibi; ve yukâlu: َوَنِجيَبٌة َنِجيٌب   Bunun َناَقٌة 
cem¡i َنَجاِئُب [necâ™ib] gelir. Ve 

 .Esâmîdendir: Necîb b [Necîb] َنِبيٌج
Meymûn ve Ebû’n-Necîb ez-Zâhid es-
Suhreverdî muhaddislerdir.

 hemzenin zammıyla) [en-nucebet] اَءنَُّبَبُة
 َنِجيٌب vezninde) Bu dahi [humezet] ُهَمَزةٌ
[necîb] ma¡nâsınadır.

-vez [kerâmet] َكَراَمٌة) [en-necâbet] اَءنََّباَبُة
ninde) َنِجيٌب [necîb] ve َعِريٌق [arî…] olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َنَجاَبًة  اْلَوَلُد   َنُجَب 
اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َصاَر َنِجيًبا
نأَباُب ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-incâb] اَإلأ
dahi َنَجاَبٌة [necâbet] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َنُجَب ِبَمْعَنى   Ve necîb ve kerîm evlâd أَْنَجَب 
sâhibi olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْنَجَب 
النَُّجَباَء َوَلَد  ِإَذا  ُجُل   Ve korkak evlâd sâhibi الرَّ
olmak ma¡nâsına olmakla azdâddan olur; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َوَلَد َوَلًدا َجَباًنا  Şârih der أَْنَجَب الرَّ
ki mütezâd olduğu müsellem değildir, 
zîrâ ahyânen necîb, cebân ve cebân, necîb 
olur, necâbet şecâ¡ati müstelzim değildir.

نأِبُج ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-muncib] اَءأ
ninde) Necîb evlâd sâhibi kişiye denir.

ِبَبُة نأ ُُ  [mu√sinet] ُمْحِسَنٌة) [el-muncibet] اَءأ
vezninde) ve

نأَباُب ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mincâb] اَءأ
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َنَجاِئِب ِمْن  “اَلَْنَعاُم  َمْسُعوٍد  اْبِن  َحِديِث  َوِفي  ِفيِه   َوَقاَل 
َنِجيَبٍة َجْمُع  َوالنََّجاِئُب  ُسَوِرِه  أََفاِضِل  ِمْن  أَْي   اْلُقْرآِن” 
ا النََّواِجُب َفِعَتاُقُه ِمْن َقْوِلِهْم َنَجْبُتُه أَْي  َتْأِنيُث النَِّجيِب َوأَمَّ
َوَخاِلَصُه لَُباَبُه  َوَتَرْكُت  َوِقْشُرُه  ِلَحاُؤُه  َوُهَو  َنَجَبُه   َقَشْرُت 
Pes َنَجاِئُب [necâ™ib] yâ kemâl-i fesâhat 
ü i¡câz cihetiyle olur; ﴾َماَءِك اْبَلِعي  أَْرُض   ﴿َيا 
âyeti gibi veyâhûd cem¡iyyet-i ahkâm ile 
yâhûd bi’n-nisbe halâvet ve talâvet yâhûd 
hâssa cihetiyle olur.

َبُة -veznin [nu«bet] نُْخَبٌة) [en-Nucbet] اَءنُّبأ
de) Benû Selûl cemâ¡atine mahsûs bir su 
adıdır.

َنَبجب  (fethayteynle) [û Neceb±] ُذو 
Mu√ârib kabîlesine mahsûs bir dere-
dir ki onda ¡Arabların bir yevm ya¡nî bir 
vak¡aları olmuştur.

]ن ح ب[
ُج  nûn’un fethi ve √â-yı) [en-na√b] اَءنَّحأ
mühmelenin sükûnuyla) ve

-veznin [emîr] أَِميٌر) [en-ne√îb] اَءنَِّحيُج
de) Feryâd u zârî ile bükâ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنْحًبا ُجُل  الرَّ  َنَحَب 
اْلُبَكاِء أََشدَّ  َبَكى  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن   Lâkin َوَنِحيًبا 
Mi§bâ√’ta َنِحيٌب [ne√îb] ism olmak üzere 
mersûmdur ki şiddetle ya¡nî zârî ve feryâd 
ile olan bükâya denir. Ve Esâs’ta bu ma¡nâ 
mecâz olmak üzere müsebbettir, nezr ve 
vücûb ma¡nâsından müteferri¡dir. Ve 

ٌج  Bahs olunan mâdde zımnında [na√b] َنحأ
vaz¡ ve ta¡yîn kılınan girân-bahâ ödüle de-
nir. Hatar-ı ¡azîm ma¡nâsına ismdir. Ve bir 
mâdde zımnında bahs edip ödül komak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َنْحًبا  ِبِه   َنَحَب 
-Esâs’ta mufâ¡ale bâbından olالثَّاِلِث ِإَذا َراَهَن
mak üzere mersûmdur. Ve 

ٌج  .Himmet ve ¡azm ma¡nâsınadır [na√b] َنحأ
Ve burhân ve huccet ma¡nâsınadır. Ve 

ninde) َنْجٌب [necb] ile ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdiflerdir; yukâlu: َبُه َوَنجَّ َجَر  الشَّ  َنَجَب 
َواْنَتَجَبُه ِإَذا أََخَذ ِقْشَرُه
نأُبوُب َُ  [mendûb] َمْنُدوٌب) [el-mencûb] اَءأ
vezninde) ve

نأَبُج ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-minceb] اَءأ
de) ve

) [en-necebiyy] اَءنََّبِبيُّ -vez [arabiyy¡] َعَرِبيٌّ
ninde) Zikr olunan َنَجٌب [neceb] ile ya¡nî 
ağaç kabuğuyla ¡alâ-kavlin َطْلٌح [†al√] 
dedikleri ağacın özdekleri kabuğuyla 
dibâgat olunmuş deriye denir. Ve َطْلٌح 
[†al√] mevz ağacına ve mugaylân ağacına 
denir; yukâlu: أَْي َوَنَجِبيٌّ  َوِمْنَجٌب  َمْنُجوٌب   ِسَقاٌء 
 [Ve] َمْدبُوٌغ ِبالنََّجِب أَْو ِبُقُشوِر ُسوِق الطَّْلِح

آِن َأ ُق  Fur…ân-ı [necâ™ibu’l-¢ur™ân] َنَباِئُباءأ
mübînde olan sûrelerden ve âyetlerden 
birbirine nisbetle mahz ve efdal olan 
sûreye ve âyete ıtlâk olunur, sûre-i En¡âm 
ve İ«lâ§ ve Ba…ara ve Fâti√a ve Âyete’l-
kürsî gibi. Tevhîd ve sıfât-ı ¡aliyye gibi 
celâ™ili muhtevî olmakla sâ™ire nisbetle 
fazl ve sevâbı ezyed olur. Ve bu keyfiy-
yet, sâ™irin mefdûliyyetle noksânını mûcib 
değildir. 

آِن َأ ُق -Lübâbü’l [nevâcibu’l-¢ur™ân] َنَواِجُباءأ
¢ur™ân’dır ki nazm ve elfâzdan mütemah-
hid olan ma¡nâ ve mantûk ve medlûl-i 
sırftan ¡ibârettir ki ”َوَبْطٌن َظْهٌر  ِمْنَها  آَيٍة   “ِلُكّلِ 
hadîsinin mantûku olan batnı olacak-
tır, gûyâ ki neceb ve kışrdan ki murâd 
elfâzdır, mu¡arrâdır. ¡Alâ-kavlin َنَواِجُب 
[nevâcib], ِعَتاٌق [¡itâ…] ya¡nî Mekke-i 
mükerreme’de nâzil olan sûre ve âyâttan 
¡ibârettir, ke-mâ kâle fi’n-Nihâye ve min-
hu hadîsu İbn Mes¡ûd: ِإنَُّهنَّ أَْي آُل َحاِميم ِمَن“ 
َوَر السُّ ِباْلِعَتاِق  أََراَد  ِتالَِدي”  ِمْن  َوِإنَُّهنَّ  ْالَُوِل   اْلِعَتاِق 
ِل َما َتَعلََّم ِمَن اْلُقْرآِن الً ِبَمكََّة َوِإنََّها ِمْن أَوَّ  الَِّتي أُْنِزَلْت أَوَّ
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َس َشِديًدا ُجُل ِإَذا َتَنفَّ الرَّ
 (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ten√îb] اَءتَّنأِحيُج
Bir işte cidd ü cehd eylemek, ¡alâ-kavlin 
suya yetişmek için gece sabaha kadar dur-
mayıp gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َب  َنحَّ
َقُربُوا َحتَّى  َساُروا  أَْو  َعَمِلِهْم  ِفي  وا  ِإَذا َجدُّ َتْنِحيًبا   اْلَقْوُم 
اْلَماِء -kelimesi mazmûmü’l َقُربُوا [Ve] ِمَن 
¡ayndır, mâddesinde beyân olundu. Ve 

-Seyr ü sefer bir kimseyi be [ten√îb] َتنأِحيٌج
gâyet bî-tâb u tüvân eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفُر ُفالًَنا ِإَذا أَْجَهَدُه َب السَّ َنحَّ
ُج َنّحِ ُُ ٌث) [el-muna√√ib] اَءأ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Sür¡atli yürüyüşe denir ki 
ma¡nâ-yı mezbûrdan mübâlagaten 
mecâzdır; yukâlu: ٌب أَْي َسِريٌع َسْيٌر ُمَنّحِ
َبُة  (vezninde [nu«bet] نُْخَبٌة) [en-nu√bet] اَءنُّحأ
Kur¡a ma¡nâsınadır ki bir nizâ¡ı fasl için 
isti¡mâl ederler, ma¡rûftur.

َناَطَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-munâ√abet] اَءأ
vezninde) Bir kimse hasmını fasl-ı 
mâdde-i müdde™â için hâkime götürmek, 
muhâkeme ve mürâfa¡a ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحاَكَمُه ِإَذا   Ve müfâharet َناَحَبُه 
ma¡nâsınadır ki bir kimse ile fahr ile ya¡nî 
kerem ve cûd ve fazl ve hüner ve fezâ™il-i 
neseb gibi meziyyet ta¡dâdıyla münâza¡a 
ve mücâdele eylemekten ¡ibârettir; yukâlu: 
َفاَخَرُه ِإَذا   Ve ödül ile bahs eylemek َناَحَبُه 
ve miyâneye ödül komak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َناَحَبُه ِإَذا َراَهَنُه
-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tenâ√ub] اَءتََّناُطُج
de) İki ¡asker cenk için bir vakt-i ma¡hûd 
ta¡yîniyle va¡adleşmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَلى َوْقٍت َما ِلْلِقَتاِل  َتَواَعُدوا  ِإَذا   Ve َتَناَحُبوا 
bu cenge mahsûs değildir, gâhca gayrı 
husûs için dahi isti¡mâl olunur.

hâcet ve mühimmeye denir. Ve öksü-
rüğe denir, ُسَعاٌل [su¡âl] ma¡nâsına ve bu 
ma¡nâda masdar olur; yukâlu: اْلَبِعيُر  َنَحَب 
َعاُل  Ve َنْحًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا أََخَذُه السُّ

ٌج  [mevt] َمْوٌت ,Ölüme denir [na√b] َنحأ
ma¡nâsına. Ve müddet-i mahdûdenin 
gâyetine denir, أََجٌل [ecel] ma¡nâsına ki 
murâd gâyet-i müddet-i hayâttır. Ve 

ٌج  Nefs-i nâtıkaya ve nefs-i [na√b] َنحأ
hayvânîye denir. Ve nezr ma¡nâsınadır ki 
kişinin kendi nefsine vâcib kıldığı nesne-
den ¡ibârettir; yukâlu: ُهَو َنْحٌب َعَلْيِه أَْي َنْذٌر Ve 
bu ma¡nâda masdar olur: ِمَن َنْحًبا  ُفالٌَن   َنَحَب 
ِل ِإَذا َنَذَر أَْي أَْوَجَب َعَلى َنْفِسِه أَْمًرا  Ve اْلَباِب ْالَوَّ

ٌج  Sür¡atle yürümek, ¡alâ-kavlin [na√b] َنحأ
âheste ve hafîf yürümek ma¡nâsınadır. 
Ve uzamak, tûl ma¡nâsınadır. Ve müd-
det ve vakt ve hengâm ma¡nâlarınadır. 
Ve katılık, şiddet ma¡nâsınadır. Ve ku-
mar ma¡nâsınadır ki la¡ib-i ma¡rûftur. Ve 
uyumak, َنْوٌم [nevm] ma¡nâsınadır. Ve 
semirmek, ِسَمٌن [simen] ma¡nâsınadır. 
Ve ¡azîmü’l-cüsse dızman deveye denir. 
Mü™ellif Ba§â™ir’de َنْحٌب [na√b] lafzının 
işbu ebyât-ı selâsede ma¡nâlarını derc ve 
nazm eylemiştir: 

طُوٌل َوَنْوٌم َوبُْرَهاٌن ُمَراَهَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة

ْيُر َواْلَخَطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر ةٌ َوالسَّ َوَحاَجٌة ُمدَّ

ةٌ أََجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌل َنْذٌر أََشدُّ بَُكاٍء ِشدَّ

َوالنَّْفُس َواْلَمْوُت َواْذُكْر ِفْعَل َمْن َقَمُروا

ُة ِسَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌن َواْلَوْقُت ثُمَّ ُسَعاٌل ِهمَّ

َضْخُم اْلِجَماِل َمَعاِني النَّْحِب َفاْخَتِبُروا

ِتَحاُب نأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-inti√âb] اَإلأ
de) Bu dahi şiddetle ya¡nî zârîlıkla ağla-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  ِإْنَتَحَب 
َنَحَب  Ve şiddetle teneffüs eylemek ِبَمْعَنى 
ma¡nâsınadır ki şiddet-i bükâdan yâhûd 
zîk-i nefesten hâdis olur; yukâlu: ِإْنَتَحَب 
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ma¡nâsına.

ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [en-na«ib] اَءنَِّبُج

ُج ve (vezninde [a¡b§] َصْعٌب) [en-na«b] اَءنَّبأ

َبُة ve (hâ’yla) [en-na«bet] اَءنَّبأ

َبُة  (vezninde [zumret] ُزْمَرةٌ) [en-nu«bet] اَءنُّبأ
ve

) [en-ni«abb] اَءنَِّبجُّ -veznin [hiceff] ِهَجفٌّ
de) ve

َتَبُج نأ ُُ  mîm’in zammı ve) [el-munte«ab] اَءأ
«â’nın fethiyle) ve

نأُبوُب َُ  [mendûb] َمْنُدوٌب) [el-men«ûb] اَءأ
vezninde) ve

 nûn’un fethi ve «â’nın) [en-na«ibb] اَءنَِّبجُّ
kesri ve bâ’nın teşdîdiyle) ve

َينأُبوُب -vez [ya¡…ûb] َيْعُقوٌب) [el-yen«ûb] اَءأ
ninde) ve

ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [en-na«îb] اَءنَِّبيُج

-veznin [te≠kâr] َتْذَكاٌر) [et-ten«âb] اَءتَّنأَباُب
de) Yüreksiz, korkak kişiye denir, cebân 
ma¡nâsına. Ve َنِخيٌب [na«îb] lafzının cem¡i 
.gelir zammeteynle [nu«ub] نُُخٌب

 (vezninde [ketif] َكِتٌف) [Na«ib] َنِبٌج
‰â™if’te bir dere adıdır.

نأُبوُب َُ  (mîm’in fethiyle) [el-men«ûb] اَءأ
Vücûdunda lahm u şahm eseri kalmamış 
zebûn ve mehzûl insân ve hayvâna denir.

نأَباُب ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-min«âb] اَءأ
ninde) Şol za¡îf ve nahîfe denir ki ken-
diden aslâ hayr ya¡nî ¡amel ve isti¡mâl 
melhûz olmaya.

ِتنأَباُب اأ ِ  ¡Hatun kızıp cimâ [el-istin«âb] اَإلأ
taleb eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْسَتْنَخَبِت اْلَمْرأَُة ِإَذا َطَلْبْت أَْن تَُجاَمَع
نأَباُب ِ  (hemzenin kesriyle) [el-in«âb] اَإلأ
Korkak veled sâhibi olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َجاَء ِبَوَلٍد َجَباٍن -Ve yürek أَْنَخَب الرَّ

]ن خ ب[
َبُة  nûn’un zammı ve «â-yı) [en-nu«bet] اَءنُّبأ
mu¡cemenin sükûnuyla) ve

 nûn’un zammıyla) [en-nu«abet] اَءنَُّبَبُة
 ,vezninde) Üründülenmiş [humezet] ُهَمَزةٌ
güzîde ve muhtâr olan şey™e denir; yukâlu: 
ْيِء َونَُخَبُتُه أَْي ُمْخَتاُرُه ُهَو نُْخَبُة الشَّ
ِتَباُب نأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-inti«âb] اَإلأ
de) Üründülemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْنَتَخَبُه أَِي اْخَتاَرُه
ُج  nûn’un fethi ve «â’nın) [en-na«b] اَءنَّبأ
sükûnuyla) Cimâ¡ eylemek, ¡alâ-kavlin 
cimâ¡ envâ¡ından bir türlü cimâ¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَخَب اْلَمْرأََة َنْخًبا ِمَن اْلَباِب 
ِل ِإَذا َنَكَحَها أَْي َجاَمَعَها أَْو ُهَو َنْوٌع ِمْنُه  Ve الثَّاِلِث َوْالَوَّ

ٌج  :Isırmak ma¡nâsınadır; yukâlu [na«b] َنبأ
ْت ِل ِإَذا َعضَّ  Ve bir َنَخَبِت النَّْمَلُة َنْخًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
nesneyi çekip taşra çıkarmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا َنَزَعُه َنَخَب الشَّ
Esâs’ın beyânına göre ٌج  mâddesi [na«b] َنبأ
bu ma¡nâya mevzû¡ ve ma¡ânî-i sâ™ire bun-
dan müteferri¡dir, meselâ َبٌة  ki [nu«bet] نُبأ
güzîde ve muhtâr olan şey™e denir, gûyâ 
ki emsâli beyninde intizâ¡ olunmuştur. Ve 
ٌج  ki korkak [men«ûb] َمنأُبوٌب ve [na«b] َنبأ
adama denir, gûyâ ki zehresi nez¡ olun-
makla bî-zehre kalmıştır. Sâ™irlerinde dahi 
birer münâsebet melhûzdur. İntehâ. Ve 

ٌج  ِإْسٌت ,Dübüre ve mak¡ada denir [na«b] َنبأ
[ist] ma¡nâsına. Ve َعِظيَمٌة  şerbetun] َشْرَبٌة 
¡azîmet] ma¡nâsınadır ki yârân-ı bezm-i 
¡işretin birbiri yâhûd ma¡şûku ¡aşkına 
nûş eylediği doludan ¡ibârettir, Fârisîde 
dostgânî denir; yukâlu: ْرَبَة  َسَقاُه النَّْخَب أَِي الشَّ
اْلَعِظيَمَة َوِهَي ِباْلَفاِرِسيَِّة ُدوْستَكاِني
َبَبُة نأ َُ -vez [mertebet] َمْرَتَبٌة) [el-men«abet] اَءأ
ninde) Bu dahi dübüre denir, ِإْسٌت [ist] 
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olunur. Cem¡-i cinsi َنَدٌب [nedeb] gelir 
hâ’sız ve cem¡-i kesreti أَْنَداٌب [endâb] ve 
.gelir [nudûb] نُُدوٌب

ُب ََ  Onulmuş (fethateynle) [en-nedeb] اَءنَّ
yaranın ve çıbanın yeri katılanıp pekiş-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَدًبا اْلُجْرُح   َنِدَب 
اِبِع ِإَذا َصُلَبْت َنَدَبُتُه  Ve ِمَن اْلَباِب الرَّ

ٌب ََ  ve (fethateynle) [nedeb] َن

وٌب َُ  ve [nudûb] نُ

وَبٌة َُ -nûn’un zammeleriy) [nudûbet] نُ
le) Mecrûh olan ¡uzvda yaranın ve çı-
banın ba¡de’l-bür™ eseri ve yeri kalmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َونُُدوَبًة َنَدًبا  الظَّْهُر   َنِدَب 
 Ve َونُُدوًبا ِمَن اْلَباِب اْلَمْزبُوِر ِإَذا َصاَرْت ِفيِه النََّدَبُة

ٌب ََ  ma¡nâsınadır ki […riş] ِرْشٌق [nedeb] َن
tîr-endâzlar bir semte üslûb-ı vâhid üze-
re tîr bârân eylemek hâletinden ¡ibârettir; 
tekûlu: َرَمْيَنا َنَدًبا أَْي ِرْشًقا Ve 

ٌب ََ  Ödüle denir ki kumar gibi [nedeb] َن
ve bahs gibi mâddelerde meydâna vaz¡ ve 
ta¡yîn eyledikleri nesneden ¡ibârettir; َخَطٌر 
[«a†ar] dahi denir; yukâlu: َبْيَنُهْم َنَدٌب أَْي َخَطٌر 
Ve 

ٌب ََ  .bir kabîle adıdır [Nedeb] َن
Muhaddisînden Bişr b. Cerîr ve 
Mu√ammed b. ¡Abdurra√mân en-Nedebî 
o kabîledendir. Ve 

ٌب ََ  Bahsle ok atışmak [nedeb] َن
ma¡nâsınadır; َضاِل: َنَدبَُنا َيْوَم َكَذا أَْي  َيُقوُل أَْهُل النِّ
ْمِي ِللرَّ اْنِتَداِبَنا  -nüshaları galat ِإْبِتَداِئَنا [Ve] َيْوُم 
tır ve bu zikr olunan ِرْشٌق mâddesi olmak 
aglebdir.

اُب ََ نأ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-indâb] اَإلأ
dahi yaranın yeri onulduktan sonra müh-
relenip pekişmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve yara madrûbun أَْنَدَب اْلُجْرُح ِإَذا َصُلَبْت َنَدَبُتُه
bedenine te™sîr eylemek ma¡nâsınadır; 

li bahâdır veled sâhibi olmak ma¡nâsına 
olmakla azdâddan olur; yukâlu: ِإَذا  أَْنَخَب 
 dan ve[men«ûb] َمْنُخوٌب Birisi َجاَء ِبَوَلٍد ُشَجاٍع
biri نُْخَبٌة [nu«bet]ten me™hûzdur.

]ن خ ر ب[
وُب َُ -nûn’un zammıy) [en-nu«rûb] اَءنُّبأ
la) Taşlarda ve kayalarda olan çatlağa 
ve yarığa denir, şikâf ma¡nâsına. Ve her 
nesnede olan deliğe denir. Cem¡i َنَخاِريُب 
[ne«ârîb] gelir. Ve 

-Bal gömecinde olan de [ne«ârîb] َنَباِريُج
liklere denir ki şeş-hâne olur, onda arılar 
bal yaparlar.

َبُة ََ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [en-na«rebet] اَءنَّبأ
vezninde) Ağaç kurdu ağacı delmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَرَة ِإَذا  َنْخَرَب اْلَقاِدُح الشَّ
َثَقَبَها
َبُة َِ َب نأ ُُ ve [el-mun«aribet] اَءأ

َبُة ََ َب نأ ُُ  ism-i fâ¡il ve) [el-mun«arabet] اَءأ
ism-i mef¡ûl bünyeleriyle) Şol ağaca de-
nir ki çürümekle delik delik olmuş ola; 
yukâlu: َوَصاَرْت َبِلَيْت  ِإَذا  َوُمْنَخَرَبٌة  ُمْنَخِرَبٌة   َشَجَرةٌ 
ِفيَها َنَخاِريُب

]ن خ ش ب[
َشُج  َجْعَفٌر şîn-i mu¡ceme ile) [Na«şeb] َنبأ
[ca¡fer] vezninde) Bir belde adıdır. Nis-
betinde ٌَّنْخَشِبي [Na«şebiyy] denir ve ٌَّنَسِفي 
[Nesefiyy] denir, tagyîr-i neseb üzere 
ki murâd mu¡arrebi demektir. Bu belde 
Mâverâünnehr’de vâki¡dir. İbn Mu…ni¡ de-
dikleri hakîm mâh-ı müzevviri orada bir 
çâhtan irâ™et eylemiştir.

]ن د ب[
َبُة ََ  Bedende deri (fetehâtla) [en-nedebet] اَءنَّ
üzere kalan yaranın ve çıban makûlesinin 
eser ü nişânına denir ki yara yeri ta¡bîr 
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-Ve bu hass ve igrâ ile da¡vet eyle ُمْسَتَحبٌّ
mek ma¡nâsındandır. Mi§bâ√’ın beyânına 
göre asl mendûbün-ileyhtir ki işlemesi-
ne hass ve igrâ ile da¡vet olunan emrden 
¡ibârettir. Ba¡dehu ma¡nâ münfehim ol-
mak hasebiyle sıla hazf olunup mendûb 
kalmıştır. Ve 

وٌب َُ  Ebû ‰al√a Zeyd b. Sehl [Mendûb] َمنأ
Ensârî’nin feresi ismidir, Server-i Ekrem 
sallallâhu ¡aleyhi ve sellem hazretleri ona 
süvâr olup ve hakkında ”َلَبْحًرا َوَجْدَناُه   “ِإْن 
buyurdular. ِإْن kelimesi َما [mâ]-i nâfiye ve 
lâm َِّإال ma¡nâsına olmakla َبْحًرا ِإالَّ  َوَجْدَناُه   َما 
sebkindedir. Ve 

وٌب َُ  .Kezâlik Muslim b [Mendûb] َمنأ
Rebî¡a el-Bâhilî feresinin adıdır. Ve bir 
mevzi¡ adıdır.

َبُة َأ -veznin [amzet√] َحْمَزُة) [Nedbet] َن
de) Esâmî-i nisvândandır. Ezvâc-ı mu-
tahharadan Meymûne bint el-◊âri&’in 
câriyeleri ismidir ki sahâbiyyedir. Ve 
muhaddisînden ◊asan b. Nedbe’nin 
vâlidesi ismidir, pederi ◊abîb’dir. Ve 

َبٌة َأ  At ve katır ve deve makûlesi [nedbet] َن
dâbbelerden hâlet-i vâhide ya¡nî sîret-i 
vâhide üzere sâbit olmayan dâbbeye denir 
ki gâh mülâyim ve gâh serkeş olup ve gâh 
güzel eşip ve gâh kâhillik eden hayvân 
olacaktır.

َبُة َأ  (vezninde [πurbet] ُغْرَبٌة) [en-nudbet] اَءنُّ
Nedb-i meyyit ma¡nâsından ismdir ki zikr 
olundu. Ve 

َبٌة َأ  Fasîh ve belîg kimeseye ve [nudbet] نُ
fasîh ve belîg kelâma denir; yukâlu: ٌَّعَرِبي 
 Ve نُْدَبٌة أَْي َفِصيٌح

َبُة َأ  Ashâbdan »ufâf nâm [Nudbet] نُ
zâtın vâlidesi ismidir ve nûn’un fethiyle 

yukâlu: ِفيِه أَثََّر  ِإَذا  اْلُجْرُح  أَِي  اْلَكْلُم   Ve bir أَْنَدَبُه 
kimse bir ümniyye yâhûd ibrâz-ı şecâ¡at 
zımnında nefsini hatar ve mehlekeye ilkâ 
eylemek ma¡nâsınadır ki cânıyla oynamak 
ta¡bîr olunur, gûyâ ki nefsini meydâna َنَدٌب 
[nedeb] ya¡nî ödül vaz¡ etmiş olur; yukâlu: 
أَْنَدَب َنْفَسُه َوأَْنَدَب ِبَنْفِسِه ِإَذا َخاَطَر ِبَها
يُج َِ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [en-nedîb] اَءنَّ
Kendide yara onulduktan sonra eseri ve 
yeri kalmış ¡uzva denir; yukâlu: َنِديٌب  َظْهٌر 
ِإَذا َصاَرْت ِفيِه نُُدوٌب
ُب َأ  (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [en-nedb] اَءنَّ
Bir kimseyi bir husûs için hass ve igrâ 
ederek çağırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل ِإَذا َدَعاُه َوَحثَُّه  َنَدَب ُفالًَنا ِإَلى ْالَْمِر َنْدًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
Ve bir kimseyi bir mâddeye tevcîh ile ona 
mübâşir kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَدَبُه 
َهُه  Ve meyyit üzere mehâsin ü ِإَلى ْالَْمِر ِإَذا َوجَّ
mehâmidini zikr ü ta¡dâd ederek bükâ ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَمّيَِت   َنَدَب 
َد َمَحاِسَنُه َبَكاُه َوَعدَّ
َبُة َأ  (vezninde [πurfet] ُغْرَفٌة) [en-nudbet] اَءنُّ
Ma¡nâ-yı ahîrden ismdir, meyyit üzere o 
gûne ağlamağa denir. Ve 

ٌب َأ  Her husûsta cüst ve çîre ve [nedb] َن
zarîf ve necîb ve kâr-güzâr adama denir. 
Cem¡i نُُدوٌب [nubûb] gelir, ُضُروٌب [∂urûb] 
gibi ve نَُدَباُء [nudebâ™] gelir ki َظِريٌف [@arîf] 
veznine mahmûldür; yukâlu: أَْي َنْدٌب   َرُجٌل 
َخِفيٌف ِفي اْلَحاَجِة َظِريٌف َنِجيٌب
اَبُة ََ  Bir (nûn’un fethiyle) [en-nedâbet] اَءنَّ
kimse َنْدٌب [nedb] olmak ya¡nî cüst ve çîre 
ve zarîf olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َنُدَب 
ُجُل َنَداَبًة ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َصاَر َنْدًبا الرَّ
وُب َُ نأ َُ  [ma√bûb] َمْحُبوٌب) [el-mendûb] اَءأ
vezninde) Müstehab demektir ki ahkâm-ı 
fıkhiyyeden hükm-i ma¡rûftur, hakâyık-ı 
şer¡iyyedendir; yukâlu: أَْي َمْنُدوٌب   َعَمٌل 
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اٌب ََ ِت نأ ٌِ  [intidâb] Mütekellimin kelâmına 
mu¡âraza eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َكالَِمِه ِفي  َعاَرَضُه  ِإَذا  ِلُفالٍَن  ُفالٌَن  -Ve ¡Arabِإْنَتَدَب 
lar, اْنَتَدَب َما  َر ,derler ُخْذ  َوَتَيسَّ َنضَّ  َما   ُخْذ 
ma¡nâsına, ya¡nî “Azca azca ve kolaya 
geldikçe al” demektir ki zikr olunan icâbet 
ma¡nâsından me™hûzdur.

َبى َِ نأ ُِ  ِهْنِدَبى kasr ile) [el-mindibâ] اَءأ
[hindibâ] vezninde) Kâr u ¡amelde cüst ü 
çâlâk olan kişiye denir; yukâlu: َرُجٌل ِمْنِدَبى 
ِباْلَقْصِر أَْي َخِفيٌف ِفي اْلَحاَجِة

]ن ر ب[
َبُة ََ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [en-neyrebet] اَءنَّيأ
ninde) Koğuculuk ve gammâzlık eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َُّجُل ِإَذا َسَعى َوَنم  َنْيَرَب الرَّ
Ve halt-ı kelâm eylemek ma¡nâsınadır ki 
kelâmı sıdk ve kizble şûrîde kılmaktan 
¡ibârettir; yukâlu: اْلَكالََم َخَلَط  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َنْيَرَب 
Ve nesc-i makâl eylemek ma¡nâsınadır ki 
kelâm-ı kâzibi tezyîn ve tanzîm ve tertîb 
eyleyerek sûret-i sıdkta ifrâg etmekten 
¡ibârettir; yukâlu: ُجُل اْلَقْوَل ِإَذا َنَسَجُه أَْي  َنْيَرَب الرَّ
َرُه َوَزيََّنُه -Ve yel iki taraftan karşılıklı dola َزوَّ
şık esmekle toprağı savurup talazı havâda 
birbirine çarpıp giriştirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu. يُح تَُنْيِرُب التَُّراَب َفْوَقُه ِإَذا َنَسَجْتُه اَلّرِ
ُب ََ -veznin [ay…al§] َصْيَقٌل) [en-neyreb] اَءنَّيأ
de) Şerr ve nemîme ma¡nâsına ismdir ki 
koğuculuk ve gammâzlıkla şerr ü mazar-
rat peydâ eylemek hâletinden ¡ibârettir. 
Ve 

ٌب ََ -Celâdetli, çâlâk ve dilîr ada [neyreb] َنيأ
ma denir. Ve 

ٌب ََ  Dimaş… kazâsında bir karye [Neyreb] َنيأ
adıdır. Kezâlik ◊aleb kazâsında bir karye 
adıdır. Ve bir mevzi¡ adıdır. Ve 

ٌب ََ  Şirrîr ve muzır olan kişiye [neyreb] َنيأ

zebân-zeddir.

ِب ََ نأ َُ اءأ  مْطَلٌب) [Bâbu’l-Mendeb] َباُب 
[ma†lab] vezninde) Bahr-i Yemen’de bir 
liman adıdır. Bu liman Ba√ru ¢ulzum’dan 
Ba√ru Mu√î†’e çıkacak boğazda vâki¡dir.

اُب ََ ِت نأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-intidâb] اَإلأ
de) Zikr olunan َنْدٌب [nedb] kelimesinden 
ifti¡âldir, hass ve igrâ ile bir işe da¡vet olu-
nan kimse da¡veti kabûlle icâbet eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَدَبُه ِإَلى ْالَْمِر َفاْنَتَدَب أَْي 
ِإَلْيِه َفأََجاَب  “ِإْنَتَدَب اهللُ :ve minhu’l-hadîsu َدَعاُه 
 ِلَمْن َخَرَج ِفي َسِبيِلِه” اَْلَحِديث، َمْعَناُه أََجاَبُه ِإَلى ُغْفَراِنِه
أَْو َجَزاِئِه  َوُحْسِن  ِبَثَواِبِه  َساَرَع  أَْو  َلُه  َل  َوَتَكفَّ َضِمَن   أَْو 
َذِلَك َلُه  يُْنِجَز  أَْن  َوأَْحَكَم  َق  َحقَّ أَْي  الً  َتَفضُّ  أَْوَجَب 
Mefhûm-ı hadîs budur ki “Hazret-i Bârî 
¡azze şânuhu fî sebîlillâh gazâ ve cihâda 
hurûc ve ¡azîmet eden mücâhid hakkında 
magfiretle icâbet eder, zîrâ lisân-ı hâlle 
mücâhid-i merkûm gufrân-ı ilâhîyi da¡vet 
eylemiştir” yâhûd “magfûr olmasına 
dâmin ve kefîl olur» yâhûd “mukâbilinde 
hüsn-i ¡ivaz ve mesûbâtını îfâya müsâra¡at 
eder, ecr ve ganîmet cihetiyle” yâhûd 
“âhirette hüsn-i cezâ ve idhâl-ı cennet gibi 
¡ivaz ve mükâfât ihsân eylemeği tahkîk ve 
îcâb eder.” Bunların mecmû¡u te™essür ve 
icâbet ma¡nâlarından me™hûzdur. 

Mütercim der ki hadîs-i merkûmu işbu 
hadîs müfessirdir. أَبُو َرَوى  اْلُبَخاِرّيِ  ِفي  َما   َوُهَو 
َسِبيِل ِفي  َجاَهَد  ِلَمْن  اهللُ  َل  “َتَكفَّ َعْنُه  اهللُ  َرِضَي   ُهَرْيَرَة 
 اهلِل الَ يُْخِرُجُه ِمْن َبْيِتِه ِإالَّ اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اهلِل َوَتْصِديُق
َناَل ِبَما  َمْسَكِنِه  ِإَلى  ُه  َيُردَّ أَْو  اْلَجنََّة  يُْدِخَلُه  أَْن   َكِلَماِتِه 
َغِنيَمٍة” أَْو  أَْجٍر  -Tekeffül-i ilâhî temsîl ci ِمْن 
hetiyledir. Ve cümle-i menfiyye hâldir. 
Ve َكِلَماٌت [kelimât]tan murâd mücâhidîn 
kâ¡idîn üzere tafdîl ile haklarında mev¡ûd 
olan mesûbât ve ref¡-i derecât gibi 
tafaddulâttır. İntehâ. Ve 
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[neseb] ve ٌِنْسَبة [nisbet] ebeveyn cihetlerin-
den olan iştirâk ve ittisâle denir. O dahi iki 
nev¡dir. Biri َنَسٌب ِبالطُّوِل [neseb bi’t-†ûl]dur 
ki âbâ™ ve ebnâ™ beynlerinde olan iştirâk ve 
ittisâldır. Ve biri ِباْلَعَرِض -neseb bi’l] َنَسٌب 
¡ara∂]dır ki ihve ve beni’l-ihve ve beni’l-
a¡mâm beynlerinde olan karâbet gibi. Ve 
gâh olur ki ِنْسَبٌة [nisbet] ba¡zı tecânüsle 
birbirine mütecânis olan mikdârında 
dahi isti¡mâl olunur, َنِسيٌب [nesîb]-i şi¡r bu 
ma¡nâdandır ki kasîdede ¡aşk ve hevâsını 
yâd ederek mahbûbeye gûyâ ki intisâb 
eylemekten ¡ibârettir. Ve Mi§bâ√’ın 
beyânına göre asl َنَسٌب [neseb] ve ِنْسَبٌة [nis-
bet] bir kabîleye yâhûd bir beldeye i¡tizâ 
ve izâfe ma¡nâsına mevzû¡ olup ba¡dehu 
vuslat-ı karâbette isti¡mâl olundu. Ve eğer 
nisbette ¡âmm ve hâssın ikisi de mezkûr ise 
¡âmm, hâss üzere takdîm olunur; yukâlu: 

 Zîrâ hâss takdîm olunsa ¡âmm ُقَرِشيٌّ َهاِشِميٌّ
hemân te™kîdi müfîd olur, lâkin ¡âmmın 
takdîmi te™sîs olur. Kezâlik kâbîle, belde 
üzere takdîm olunmak ensebdir, zîrâ onun 
nisbeti zâtiyyedir; yukâlu: ٌّي

َمّكِ  Ve ُقَرِشيٌّ 
 َسَبٌب dır[ensâb] أَْنَساٌب in cem¡i[neseb] َنَسٌب
[sebeb] ve أَْسَباٌب [esbâb] gibi ve nûn’un 
kesriyle ِنْسَبٌة [nisbet]in cem¡i ِنَسٌب [niseb]
dir ِعَنٌب [¡ineb] vezninde. Ve nûn’un zam-
mıyla نُْسَبٌة [nusbet]in cem¡i نَُسٌب [nuseb]
dir, ُغْرَفٌة [πurfet] ve ُغَرٌف [πuref] gibi. Ve 
-mâddesi dahi bundan [munâsebet] ُمَناَسَبٌة
dır ki ُمَقاَرَبٌة [mu…ârebet] ma¡nâsınadır. 
İntehâ. Ve 

 ve [neseb] َنَسٌج

َبٌة  Masdar olur, bir kimse bir [nisbet] ِنسأ
âhere kendi soyunu ve nesebini zikr ve 
beyân eylemek ma¡nâsına; yukâlu: َنَسَبُه َنَسًبا 
َنَسَبُه َذَكَر  ِإَذا  َوالثَّاِني  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن   Ve bir َوِنْسَبًة 

denir. Mü™ennesi َنْيَرَبٌة [neyrebet]tir hâ’yla; 
yukâlu: ٌيٌر َويَُقاُل ِإْمَرأَة  َرُجٌل َنْيَرٌب َوُذو َنْيَرٍب أَْي ِشّرِ
َنْيَرَبٌة
َبُة ََ نأ َُ -vez [meşrebet] َمْشَرَبٌة) [el-menrebet] اَءأ
ninde) Bu dahi şerr ve nemîme ma¡nâsına 
ismdir, َنْيَرٌب [neyreb] gibi; yukâlu: أَْفَسَد ُفالٌَن 
ّرِ َوالنَِّميَمِة َبْيَنَنا ِبالنَّْيَرِب َواْلَمْنَرَبِة أَْي ِبالشَّ
َبى ََ  nûn’un fethi ve elif’in) [en-neyrebâ] اَءنَّيأ
kasrıyla) Âfet ve dâhiyeye denir.

]ن ز ب[
ُب ْأ  nûn’un fethi ve zâ-yı) [en-nezb] اَءنَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) ve

يُج ِْ  (vezninde [necîb] َنِجيٌب) [en-nezîb] اَءنَّ
ve

اُب َْ -veznin [πurâb] ُغَراٌب) [en-nuzâb] اَءنُّ
de) Âhû ve geyik kısmı seslenip mele-
mek ma¡nâsınadır; ¡alâ-kavlin erkeğine 
mahsûstur; yukâlu: َونَُزاًبا َوَنِزيًبا  َنْزًبا  الظَّْبُي   َنَزَب 
ُكوِر َت أَْو َخاصٌّ ِبالذُّ ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َصوَّ
ُب َْ -veznin [ayder√] َحْيَدٌر) [en-neyzeb] اَءنَّيأ
de) Erkek geyiğe ve erkek öküze denir ki 
boğa ta¡bîr olunur.

ُب َْ  Lakab (fethateynle) [en-nezeb] اَءنَّ
ma¡nâsınadır ki ism-i aslîsinden ziyâde 
olan ismdir.

-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tenâzub] اَءتََّناُزُب
ninde) Birbirine lakab vaz¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَناَزبُوا أَْي َتَناَبُزوا

]ن س ب[
ve (fethateynle) [en-neseb] اَءنََّسُج

َبُة سأ -nûn’un kesri ve zammıy) [en-nisbet] اَءنِّ
la) Hısımlığa denir, karâbet ma¡nâsınadır; 
¡alâ-kavlin peder tarafından olan karâbete 
mahsûstur; yukâlu. َنَسٌب ِفي َبِني ُفالٍَن َوِنْسَبٌة أَْي 
ًة َقَراَبٌة أَْو ِفي ْالَباِء َخاصَّ
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre نَسٌب 
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yâhûd gâyet ve nihâyet murâd olunur.

َنأَسُج -veznin [a…reb] أَْقَرُب) [el-enseb] اَألأ
de) Nesîb ve tagazzülü be-gâyet rakîk 
ve nâzük ve eltaf ve rengîn olan şi¡r ve 
kasîdeye denir; yukâlu: أَْي أَْنَسُب  ْعُر  الّشِ  َهَذا 
.Bunda ef¡al-i tafdîl kâsırdır أََرقُّ َنِسيًبا

 kelimesini [nesîb] َنِسيٌب [en-nâsib] اَءنَّاِاُج
te™kîd için îrâd olunur; yukâlu: َناِسٌب  َنِسيٌب 
َكِشْعٍر َشاِعٍر َعَلى َوْجِه اْلُمَباَلَغِة أَْي أََرقُّ َوأَْلَطُف
نأَساُب ِ  Yel (hemzenin kesriyle) [el-insâb] اَإلأ
pek şedîd esmekle taşı toprağı tozutup 
havâya savurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْت َواْسَتاَفِت التَُّراَب َواْلَحَصى يُح ِإَذا اْشَتدَّ أَْنَسَبِت الّرِ
َسُج -veznin [ayder√] َحْيَدٌر) [en-neyseb] اَءنَّيأ
de) Açık ve doğru yola denir, câdde ve 
şâh-râh ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin bulunan 
yol eserine ve ¡alâmetine denir. Ve yoldan 
peyderpey gelen karınca katarına denir. 
Ve karınca yoluna denir. Ve 

َسٌج .Bir recül adıdır [neyseb] َنيأ

 (vezninde [abîbet√] َحِبيَبٌة) [Nesîbet] َنِسيَبُة
Esâmî-i nisvândandır: Nesîbe bint Ka¡b ve 
Nesîbe bint Simâk sahâbiyyelerdir.

َبُة  (musaggar bünyesiyle) [Nuseybet] نَُسيأ
Bu dahi esâmî-i nisvândandır: Nuseybe 
bint Niyâr ve Nuseybe bint Umm ¡A†iyye 
ve Nuseybe bint Şeddâd sahâbiyyelerdir. 
Ve ¢ays b. Nuseybe ashâbdandır. Ve 
¡Â§ım b. Nuseyb, Şu¡be’nin şeyhidir.

َسَباُن  nûn’un ve sîn’in) [en-neysebân] اَءنَّيأ
fethiyle) Bu dahi açık ve doğru câddeye 
denir.

 (vezninde [a√med] أَْحَمُد) [Enseb] أَنأَسُج
Yemen’de bir hısn ismidir.

ُج ٌل) [et-tenessub] اَءتََّنسُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir kimse senin soyundanım diye 
iddi¡â eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َب  َتَنسَّ

kimse âherin kendiye intisâb eylemesini 
istemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َسأََلُه أَْي   َنَسَبُه 
 Ve أَْن َيْنَتِسَب ِبأَْن َقاَل َلُه ِإْنَتِسْب َلَنا

 ve [neseb] َنَسٌج

 ve (vezninde [ne√îb] َنِحيٌب) [nesîb] َنِسيٌج

َسَبٌة -vez [meşrebet] َمْشَرَبٌة) [mensebet] َمنأ
ninde) Şâ¡ir kasîdesinde mahbûbesini ve 
ona olan ¡aşk ve hevâsını zikr ile tagazzül 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اِعُر الشَّ  َنَسَب 
ْعِر الّشِ ِفي  ِبَها  َشبََّب  ِإَذا  َوَمْنَسَبًة  َوَنِسيًبا  -Üdebâ َنَسًبا 
yı ¡Arabın zen-dosta ٌَّنِسيِبي [nesîbiyy] ıtlâkı 
bundandır.

ِتنأَساُب اأ ِ -Bir kimse münte [el-istinsâb] اَإلأ
sib olduğu nesebini zikr ve beyân eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  ِإْسَتْنَسَب 
 Mü™ellifin ânifen sülâsîyi su™âl-i ِإَذا َذَكَر َنَسَبُه
intisâb ile bu mâddeyi zikr-i neseb ile 
tefsîri tab¡a mülâyimce değildir, zîrâ 
muktezâ-yı mâdde bu mâdde su™âl ile ve 
sülâsî zikr-i neseb ile müfesser olmaktır.

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [en-nesîb] اَءنَِّسيُج
Masdardır, niteki zikr olundu. Ve 

 Bir nesneye münâsib ve [nesîb] َنِسيٌج
çesbân olan şey™e denir; yukâlu: َنِسيٌب  ُهَو 
 Ve soy ve neseb sâhibi adama َلُه أَْي ُمَناِسٌب
denir; yukâlu: ُهَو َنِسيٌب أَْي ُذو َنَسٍب
نأُسوُب َُ -Bu dahi sâhib-i ne [el-mensûb] اَءأ
seb kimseye denir. Ve َنِسيٌب [nesîb]i müş-
temil olan şi¡re denir; yukâlu: َمْنُسوٌب  ِشْعٌر 
أَْي ِفيِه َنِسيٌب
اُب اٌد) [en-nessâb] اَءنَّسَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) ve

اَبُة  İlm-i ensâba¡ (hâ’yla) [en-nessâbet] اَءنَّسَّ
be-gâyet âşinâ ve dânâ olan kişiye denir; 
yukâlu: ِباْلَْنَساِب َعاِلٌم  أَْي  اَبٌة  َوَنسَّ اٌب  َنسَّ  Ve ُهَو 
اَبٌة  ,in hâ’yı mübâlaga içindir[nessâbet] َنسَّ
 gibi, gûyâ ki onunla dâhiye [allâmet¡] َعالََّمٌة
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edip mübâşir ve meşgûl olmak ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َم ْيِء ِإَذا َنشَّ َب ِفي الشَّ َنشَّ
َبُة ) [en-nuşbet] اَءنُّشأ  (vezninde [zumret] ُزْمَرةٌ
Masdardır, niteki zikr olundu. Ve 

َبٌة  Şol ilişken kimseye denir ki [nuşbet] نُشأ
bir işte yâhûd bir kimseye iliştikte pıtrak 
dikeni gibi ondan değme hâlle münhal ve 
münfekk olmaz ola ve minhu’l-meselu: 
ُعْقَبًة” َفِصْرُت  نُْشَبًة   Ya¡nî “Mukaddemâ “ُكْنُت 
ben نُْشَبٌة [nuşbet] idim ki bir kimseye ası-
lıp iliştikte elbette benden şerr ü mazar-
rat müşâhede eder idi, lâkin şimdi ben o 
haslet ve keyfiyyetten ¡âciz ve fürû-mânde 
kaldım.” Meydânî’nin beyânına göre نُْشَبٌة 
[nuşbet] kelimesi ٌُهَمَزة [humezet] vezninde 
-ke [u…bet¡] ُعْقَبٌة olup lâkin [nuşebet] نَُشَبٌة
limesine izdivâc için tahfîf olunmuştur. 
Ve ُعْقَبٌة [¡u…bet] ُعْقَبٍة -takdîrindedir. Kal َذا 
dı ki نُْشَبٌة [nuşbet] kelimesi fi’l-asl masdar 
olmakla mübâlagaten ıtlâk olunması dahi 
muhtemeldir. Ve mesel-i mezbûr ¡izz ve 
menâ¡atten sonra zelîl ve bîçâre olan kim-
se hakkında darb olunur. Ve 

َبٌة  .Sibâ¡dan kurdun ismidir [nuşbet] نُشأ
Ve ¢ays kabîlesinden bir şu¡benin pede-
ri ismidir. Nisbetinde ٌّنَُشِبي [Nuşebî] denir, 

 vezninde. Muhaddisînden [sulemî] ُسَلِميٌّ
¡Alî b. el-Mu@affer ed-Dimaş…î en-Nuşebî 
onlardandır.

 Bir nesneye ilişici [en-nâşibet] اَءنَّاِشَبُة
şey™e denir. Bu münâsebetle اْلَمَحاِل  َناِشَبُة 
[nâşibetu’l-ma√âl] makaraya denir ki 
murâd tekerleği olacaktır.

اُب اٌن) [en-nuşşâb] اَءنُّشَّ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) ¡Arabların kullandıkları oka denir, َنْبٌل 
[nebl] ma¡nâsına. Müfredi اَبٌة [nuşşâbet] نُشَّ
tir hâ’yla. Mü™ellif şöhretine mebnî vez-
niyle takyîd eylememiştir; yukâlu: َتَراَمْوا 

َنِسيُبَك أَنَُّه  َعى  ادَّ ِإَذا   :Ve minhu’l-meselu ُفالٌَن 
َب” َب الَ َمْن َتَنسَّ “اَْلَقِريُب َمْن َتَقرَّ
َناَاَبُة ُُ  [muşâkelet] ُمَشاَكَلٌة [el-munâsebet] اَءأ
vezninde ve mürâdifidir ki bir nesne âhere 
yâ iki nesne birbirine şebîh ve mesîl ol-
mak ma¡nâsınadır ki karâbet ma¡nâsından 
me™hûzdur; yukâlu: َناَسَبُه ِإَذا َشاَكَلُه َوَماَثَلُه
َسَبُة -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [en-neysebet] اَءنَّيأ
ninde) Bir kimse iki adam arasında beri 
öte ya¡nî gâh birine ve gâh dîgerine tered-
düd ile gidip gelmek ma¡nâsınadır, gerek 
koğuculuk ile ve gerek pezevenklik ile ve 
gerek maslahat-güzârlıkla olsun; yukâlu: 
َنْيَسَب َبْيَنُهَما َنْيَسَبًة ِإَذا أَْقَبَل َوأَْدَبَر ِبالنَِّميَمِة َوَغْيِرَها

]ن ش ب[
 nûn’un ve şîn-i) [en-neşeb] اَءنََّشُج
mu¡cemenin fethiyle) ve

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [en-nuşûb] اَءنُُّشوُب
ve

َبُة -veznin [πurbet] ُغْرَبٌة) [en-nuşbet] اَءنُّشأ
de) Bir nesneye ilişip tutulup kalmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنِشَب اْلَعْظُم ِفي َحْلِقِه َنَشًبا 
اِبِع ِإَذا َلْم َيْنُفْذ  Ve َونُُشوًبا َونُْشَبًة ِمَن اْلَباِب الرَّ

 ,ma¡nâsınadır [neşebet] َنَشَبٌة [neşeb] َنَشٌج
ke-mâ se-yuzkeru.

نأَشاُب ِ  (hemzenin kesriyle) [el-inşâb] اَإلأ
Bir şey™i bir nesneye iliştirip tutturmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِفيِه  ْيَء  الشَّ  أَْنَشَب 
 ma¡nâsınadır ki zikr [insâb] ِإْنَساٌب Ve أَْعَلَقُه
olundu; yukâlu: أَْنَسَبْت ِبَمْعَنى  يُح  الّرِ  Ve أَْنَشَبِت 
sayyâd şikârı ağa iliştirip giriftâr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْعَلَق ِإَذا  اِئُد  الصَّ  أَْنَشَب 
ْيَد ِبِحَباَلِتِه الصَّ
-veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tenşîb] اَءتَّنأِشيُج
de) ِإْنَشاٌب [inşâb] ile ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdifdir; yekûlu: أَْنَشَبُه ِبَمْعَنى  ِفيِه  َبُه   Ve َنشَّ
şerr ü fesâdı mutazammın bir işe müdâhale 
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sûretleri menkûş ola; yukâlu: أَْي ٌب  ُمَنشَّ  بُْرٌد 
اِب َمْوِشيٌّ َعَلى ُصوَرِة النُّشَّ
ِتَشاُب نأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-intişâb] اَإلأ
de) Bir nesne kendiliğinden bir şey™e ilişip 
tutulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَتَشَب ِفيِه ِإَذا 
 ;Ve odun biriktirmek ma¡nâsınadır اْعَتَلَق
yukâlu: َجَمَعُه ِإَذا  اْلَحَطَب   Ve oradan ِإْنَتَشَب 
buradan gılâl cem¡ edip ondan mâl ittihâz 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالٌَن  ِإْنَتَشَب 
ُه َواتََّخَذ ِمْنُه َنَشًبا اَلطََّعاَم ِإَذا َلمَّ
-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tenâşub] اَءتََّناُشُج
ninde) Nâs müctemi¡ olmak ve birbirine 
munzam ve müterâkim olup sıkışmakla 
şebeke tarzında birbirine ilişip kısılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: وا َتَضامُّ ِإَذا  اْلَقْوُم   َتَناَشَب 
َوَتَعلََّق َبْعُضُهْم ِبَبْعٍض
 vezninde [luzûm] لُُزوٌم [en-nuşûb] اَءنُُّشوُب
ve mürâdifidir; yukâlu: ِمَن نُُشوًبا  ْالَْمُر   َنِشَبُه 
اِبِع ِإَذا َلِزَمُه  َما َنِشْبُت أَْفَعُل َكَذا Ve ¡Arablar اْلَباِب الرَّ
derler, ِزْلُت  ma¡nâsına. Bunun hakîkati َما 
ma¡nâ-yı evveldendir ki “Bir şey™e ilişip 
tutulmayarak işledim” demektir. Kâle’ş-
şârih: ثُمَّ َلْم َيْنَشْب أَْن َماَت” أَْي َلْم“ :  َوِفي اْلُبَخاِرّيِ
ْرَعِة َوأَْصُل  َيْلَبْث َوَهَذا اللَّْفُظ ِعْنَد اْلَعَرِب ِعَباَرةٌ َعِن السُّ
النُُّشوِب التََّعلُُّق َيْعِني َلْم َيَتَعلَّْق ِبَشْيٍء

]ن ص ب[
 Renc ü (fethateynle) [en-na§ab] اَءنََّصُج
ta¡abdan nâşî ¡âciz, fürû-mânde olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َنَصًبا  ُجُل  الرَّ  َنِصَب 
أَْعَيا ِإَذا  اِبِع  الرَّ  Ve bir işe renc ü zahmet اْلَباِب 
çekerek çabalayıp cidd ü cehd eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْالَْمِر  ِفي  ُفالٌَن   َنِصَب 
َجدَّ َواْجَتَهَد
نأَصاُب ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-in§âb] اَإلأ
kimseyi renc ü ta¡ab îrâsıyla dermânde 
kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْنَصَبُه ِإْنَصاًبا ِإَذا 
 Ve bir kimseyi bir maraz u ¡illet أَْتَعَبُه َوأَْعَياُه
rencûr ve derd-nâk eylemek ma¡nâsınadır; 

اِب أَِي النَّْبِل ِبالنُّشَّ
اُب اٌد) [en-neşşâb] اَءنَّشَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) اٌب -ittihâz eden kimseye de [nuşşâb] نُشَّ
nir ki اٌب  .düzen adam olacaktır [nuşşâb] نُشَّ
Kezâlik اٌب  kullanan kimseye [nuşşâb] نُشَّ
denir.

اَبُة اٌب (hâ’yla) [en-neşşâbet] اَءنَّشَّ  [nuşşâb] نُشَّ
kullanan cemâ¡ate denir; yukâlu: اَبٌة َنشَّ  َقْوٌم 
اِب أَْي َيْرُموَن ِبالنُّشَّ
اٌب [en-nâşib] اَءنَّاِشُج  sâhibine [nuşşâb] نُشَّ
denir.

ve (fethateynle) [en-neşeb] اَءنََّشُج

ve (hâ’yla) [en-neşebet] اَءنََّشَبُة

َشَبُة نأ َُ -vez [mertebet] َمْرَتَبٌة) [el-menşebet] اَءأ
ninde) Nâtık ve sâmitten bir kimsenin 
asîl ve kadîm olan mâlına denir. Nâtıktan 
murâd agnâm ve en¡âm ve sâmitten murâd 
sîm ve zer makûlesidir. Ve minhu’l-
meselu: َِّإال أَْنُتْم  َما  َنَشٌب  َلُكْم  َوَما  َنَسٌب   “َلُكْم 
 Ve َخَشٌب”

 ¡Bâdiye eşcârından bir nev [neşeb] َنَشٌج
şecer ismidir ki ¡Arablar ondan yay ittihâz 
ederler. Ve 

 .Muhaddisînden ¡Alî b [Neşeb] َنَشٌج
¡O&mân Dimyâ†î’nin ceddi lakabıdır.

نأَشُج ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-minşeb] اَءأ
de) Kemter hurmâ koruğuna denir ki bo-
ğaza durur. Cem¡i َمَناِشُب [menâşib] gelir.

نأَشُج َُ -vez [ma†lab] َمْطَلٌب) [el-menşeb] اَءأ
ninde) İsm-i mekândır, şol yere denir ki 
ona ilişip yâhûd kısılan bir vechile halâs 
olmaya. Ve bu emr-i kerîhe mahsûstur; 
yukâlu: َال ِفيَما  َوَقَع  ِإَذا  َسْوٍء  َمْنَشَب  ُفالٌَن   َنِشَب 
َمْخَلَص َعْنُه
ُج َنشَّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muneşşeb] اَءأ
vezninde) Şol alaca kumaşa ve perdeye 
denir ki onda اٌب  dedikleri ok [nuşşâb] نُشَّ
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mesmû¡ olarak bir husûsun hemm ü kas-
dı sâhibine ta¡ab vermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا أَْتَعَبُه  Ve َنَصَبُه اْلَهمُّ َنْصًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ

ٌج  Maraz u ¡illete ve belâ™ ve [na§b] َنصأ
âfete ıtlâk olunur; yukâlu: أََصاَبُه َنْصٌب أَْي َداٌء 
 Ve bir kimseyi bir maraz rencûr ve َوَبالٌَء
derd-nâk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve bir َنَصَبُه اْلَمَرُض َنْصًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا أَْوَجَعُه
nesneyi yere vaz¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُْيَء ِإَذا َوَضَعه -Ve yukarı kaldır َنَصَب الشَّ
mak ma¡nâsına olmakla zıdd olur; yukâlu: 
َرَفَعُه ِإَذا  َفَرَفَعُه Burada َنَصَبُه   nüshaları َوَضَعُه 
galattır. Ve cidd ü ikdâm ile yürümek, 
¡alâ-kavlin âhestece nerm ve mülâyemetle 
bütün gündüz yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: طُوَل َيِسيَر  أَْن  ُهَو  أَْو  َرَفَعُه  ِإَذا  ْيَر  السَّ  َنَصَب 
ِإَذا َساُروا َيْوَمُهْم َفُيَقاُل َنَصَب اْلَقْوُم  ٌن  َلّيِ  َيْوِمِه َوُهَو َسْيٌر 
ٍن َلّيِ -Ve bir kimse ile düşmanlık eyle ِبَسْيٍر 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِلُفالٍَن   َنَصَب 
 Ve ¡Arabların develeri teşvîk ve tatrîb َعاَداُه
için terennüm eyledikleri nagamâttan bir 
nev¡ ile terennüm ve tegannî eylemek 
ma¡nâsınadır ki nagamât-ı mezbûreden 
bu bülend âvâz olur; yukâlu: اْلَحاِدي  َنَصَب 
اْلُحَداِء ِمَن  َضْرًبا  َحَدى   Ve miyâneye cenk ِإَذا 
ilkâ eylemek ma¡nâsınadır ki murâd cenk 
peydâ eylemektir; yukâlu: اْلَحْرَب َلُه   َنَصَب 
َوَضَعَها  Ve bir nesneyi karşısına dikip ِإَذا 
dikine durdurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُرِفَع َما  َوُكلُّ  ِبِه  ُمْسَتْقِبالً  َوأََقاَمُه  َرَفَعُه  ِإَذا  اْلَعَلَم   َنَصَب 
ِبَناِء اْلَمْجُهوِل َوَنَصَبُه ِبِه َشْيٌء َفَقْد نُِصَب َعَلى   َواْسُتْقِبَل 
أََقْمُتُه Mü™ellif Ba§â™ir’de ُهَو أَْي  ْيَء  الشَّ  َنَصْبُت 
¡ibâretiyle resm eylemekle bundan câmi¡ 
ve müfîddir. Ve 

ٌج  Yollarda nişân için dikilen [na§b] َنصأ
mîle denir, ¡alem-i mansûb ma¡nâsına. Ve 
bunda fethateynle câ™izdir. Ve 

ٌج  Gâyet ve ser-encâm [na§b] َنصأ

yukâlu: أَْنَصَبُه اْلَمَرُض ِإَذا أْوَجَعُه Ve bir kimseye 
bir nesneden hisse ve nasîb ifrâz eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنِصيًبا َلُه  َجَعَل  ِإَذا   أَْنَصَبُه 
Ve bıçağa sap geçirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: يَن ِإَذا َجَعَل َلُه ِنَصاًبا ّكِ أَْنَصَب الّسِ
 ُمْنِصٌب (âd’ın kesriyle§) [en-nâ§ib] اَءنَّاِأُج
[mun§ib] ma¡nâsınadır ki ُذو َنَصٍب demektir, 
neseb üzere ya¡nî ta¡ab ve mihnet sâhibi 
ki ta¡ablı ve zahmet ve mihnetli demektir, 
 gibi, ism-i fâ¡il-i [lâbin] الَِبٌن ve [âhir†] َطاِهٌر
nesebîdir yâhûd sülâsî mezîd ma¡nâsına 
vârid olan emsiledendir; yukâlu: َناِصٌب  َهمٌّ 
ُسِمَع: أَْو  النََّصِب  َفاِعُل  أَْو  َنَصٍب  ُذو  َيْعِني  ُمْنِصٌب   أَْي 
أَْتَعَبُه ِإَذا  اْلَهمُّ   Ya¡nî bu vech-i mezkûr َنَصَبُه 
üzere ism-i fâ¡ildir. Yâhûd ba¡zı ¡Arab-
dan ِاْلَهّم  [it¡âb] ِإْتَعاٌب [na§bu’l-hemm] َنْصُب 
ma¡nâsına vürûdu mesmû¡ olmakla ona 
hâcet olmayıp şâh-râhtan َناِصٌب [nâ§ib] on-
dan ism-i fâ¡il ve ُمْتِعٌب [mut¡ib] ma¡nâsına 
vârid olur. 

Şârih der ki mâdde-i mezkûrenin vürûdu 
¡Arabdan mesmû¡ olduğu menkûldür. 
Vech-i evvele göre fâ¡il bi-ma¡nâ muf¡il 
olur, niteki َمَكاٌن َباِقٌل derler, ُمْبِقٌل ma¡nâsına 
ki َبْقٍل  demektir yâhûd fâ¡il bi-ma¡nâ ُذو 
mef¡ûlun-bih olur, niteki َناِئٌم  ,derler َلْيٌل 
ِفيِه َعاِصٌف ma¡nâsına ve َمنُوٌم   dahi bu َيْوٌم 
kabîldendir. İntehâ. Ve 

 Renc ve mihnetle kesb ü [nâ§ib] َناِأٌج
tahsîl olunan dirliğe vasf olur; yukâlu: 
َوَجْهٌد َكدٌّ  ِفيِه  أَْي  َناِصٌب   Şârih der ki َعْيٌش 
ba¡zılar bunları أَْيَفَع َفُهَو َياِفٌع ve أَْصَبَح َفُهَو َصاِبٌح 
kabîlinden i¡tibâr eylemişlerdir. Lâkin 
vech-i evvel müveccehtir. İntehâ. Ve 

-uvay§ b. Buceyr nâm kim◊ [Nâ§ib] َناِأٌج
senin feresi ismidir.

ُج -veznin [arb∂] َضْرٌب) [en-na§b] اَءنَّصأ
de) Vech-i mezkûr üzere ba¡zı ¡Arabdan 
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 (vezninde [ketif] َكِتٌف) [en-na§ib] اَءنَِّصُج
Rencûr ve hasta ve derd-mend kimseye 
denir; yukâlu: ُهَو َنِصٌب أَْي َمِريٌض َوِجٌع
-veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ten§îb] اَءتَّنأِصيُج
de) Bu dahi bir nesneyi yukarı kaldırmak 
ma¡nâsınadır.

ِتَصاُب نأ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-inti§âb] اَإلأ
ninde) Bir nesne yükseğe kaldırmak ve 
dikilip durmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبُه  َنصَّ
َتْنِصيًبا َفاْنَتَصَب
ُج ٌل) [et-tena§§ub] اَءتََّنصُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ِإْنِتَصاٌب [inti§âb] ma¡nâsınadır. Ve toz 
havâya ağıp yükselmek ma¡nâsınadır ki 
direk gibi evc-i havâya dikilmek sûretinde 
olur; yukâlu: َب اْلُغَباُر ِإَذا اْرَتَفَع  Ve dikilip َتَنصَّ
durmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْالُتُُن َبِت   َتَنصَّ
َحْوَل اْلِحَماِر ِإَذا َوَقَفْت
-veznin [abîbet√] َحِبيَبٌة) [en-na§îbet] اَءنَِّصيَبُة
de) Yollarda nişân için dikilen mîle denir.

َنأَصاُب -veznin [a√bâb] أَْحَباٌب [el-en§âb] اَألأ
de ki işbu الية َواْلَْنَصاُب﴾  َواْلَمْيِسُر  اْلَخْمُر   ﴿ِإنََّما 
kerîmesinde vâki¡dir, murâd şol taştan 
masnû¡ putlardır ki zamân-ı Câhiliyyet’te 
Ka¡be-i mükerreme’nin etrâfına nasb olup 
onlara menâsik-i hacc gibi telbiye ve on-
lar için zebh-i karâbîn ederler idi. Bunun 
müfredi, نُُصٌب [nu§ub]dur, ُعنٌُق [¡unu…] 
ve أَْعَناٌق [a¡nâ…] gibi. Ve o putları ehl-i 
Câhiliyyet o kurbânların kanıyla rengîn 
ederler idi. Ve 

 arem-i şerîf hudûdunda◊ [en§âb] أَنأَصاٌب
olan mîllere ve nişânlara ıtlâk olunur.

َبُة -veznin [πurfet] ُغْرَفٌة) [en-nu§bet] اَءنُّصأ
de) Dikilmiş direğe denir, َساِرَيٌة [sâriyet] 
ma¡nâsına.

 [necâ™ib] َنَجاِئُب) [en-ne§â™ib] اَءنََّصاِئُج
vezninde) Şol taşlara denir ki havuzun 

ma¡nâsınadır. Ve ¡arûziyyûn ıstılâhında 
 kâfiye-i şi¡rin fesâddan sâlim [na§b] َنْصٌب
ve binâsı tâm olmaktan ¡ibârettir. Ve 
nahviyyûn ıstılâhında َنْصٌب [na§b] mu¡rebe 
mahsûs bir i¡râbdır ki mebnî olan kelime-
nin fethası menzilindedir, َرْفٌع [ref¡] ve ٌّجر 
[cerr] mukâbilidir; lisân-ı etfâl-ı mekteb-
de iki üstün ta¡bîr olunur, ¡ulüvv ü rif¡at 
ma¡nâsından me™hûzdur.

ِب ََ َع اءأ ُج   Zikr olunan [na§bu’l-¡Arab] َنصأ
nagmedir ki ُحَداٌء [√udâ™] dediklerinden 
erakk olur, usûl-i hicâzda bir mü™essir 
nagmedir. َنْصٌب [na§b] bunda masdar ol-
duğu gibi ism dahi olur. Ve 

ٌج  Şerr ü fitne peydâ eylemek [na§b] َنصأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: رَّ ِإَذا أَْظَهَرُه َنَصَب الشَّ
َصَبٌة نأ َُ  [mertebet] َمْرَتَبٌة) [el-men§abet] اَءأ
vezninde) Renc ü zahmet ü meşakkat 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعْيٌش َناِصٌب َكَما َمرَّ َوُذو 
َمْنَصَبٍة أَْي ِفيِه َكدٌّ َوَجْهٌد
ُج  nûn’un zammı ve §âd’ın) [en-nu§b] اَءنُّصأ
sükûnuyla) ve

 Derd ve (zammeteynle) [en-nu§ub] اَءنُُّصُج
¡illete ve belâ™ ve âfete denir; yukâlu: أََصاَبُه 
 Ve نُْصٌب َونُُصٌب أَْي َداٌء َوَبالٌَء

 Yollarda (zammeteynle) [nu§ub] نُُصٌج
nişân için dikilen mîllere denir. Ve put-
perestlerin ma¡bûd ittihâz eyledikleri nes-
nelere denir ki taştan ve ağaçtan tırâş edip 
yere nasb ve ona perestiş ederler. Ve bun-
da §âd’ın sükûnuyla da lügattir, يُْسٌر [yusr] 
ve يُُسٌر [yusur] gibi. Ve 

ٌج -Göz önün (âd’ın sükûnuyla§) [nu§b] نُصأ
de dikilip duran şey™e denir; tekûlu: َهَذا 
 Ve bunda nûn’un نُْصُب َعْيِني أَِي اْلَقاِئُم ِفي َنَظِري
fethiyle de lügattir; ¡alâ-kavlin fethi 
lahndir.
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Her şey™in asl ve esâs ve merci¡ine denir; 
yukâlu: ُهَو ِنَصابُُه أَْي أَْصُلُه َوَمْرِجُعُه Ve güneşin 
gurûb eylediği yere ıtlâk olunur; yukâlu: 
َمِغيِبَها أَْي  ِنَصاِبَها  ِإَلى  ْمُس  الشَّ  Ve bıçağın َجاَءِت 
sapına ıtlâk olunur. Cem¡i نُُصٌب [nu§ub] 
gelir, ُكُتٌب [kutub] gibi. Ve 

 Örf-i şer¡de mâldan şol¡ [ni§âb] ِنَصاٌب
mikdâra ıtlâk olunur ki mâl ona bâlig ol-
dukta zekâtı vâcib olur, meselâ gümüş iki 
yüz dirheme ve deve beş ¡adede eriştikte 
zekâtları vâcib olur. Pes gümüşün nisâbı 
iki yüz dirhem olur. Ve 

 Mâlik b. Nuveyre’nin feresi [Ni§âb] ِنَصاٌب
ismidir.

نأِصُج َُ -vez [meclis] َمْجِلٌس) [el-man§ib] اَءأ
ninde) Bu dahi asl ve bünyâd ve merci¡ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْصُلُه أَْي  ْيِء  الشَّ  َمْنِصُب 
ِفيِه نُِصَب  الَِّذي  َيْعِني   Câh ma¡nâsına َوَمْرِجُعُه 
olan َمْنِصٌب [man§ib] şârihin beyânına göre 
müvelleddir.

ve [en-Nevâ§ib] اَءنََّواِأُج

ُة ve [en-Nâ§ibiyyet] اَءنَّاِأِبيَّ

ِج اءنُّصأ ُل  -nûn’un zam) [Ehlu’n-Nu§b] أَهأ
mıyla) Havâric’den şol tâ™ifeye ıtlâk olu-
nur ki Emîrü’l-mü™minîn ve ya¡sûbu’d-dîn 
İmâm ¡Alî el-Murta∂â kerremallâhu vec-
hehu hazretlerinin taraf-ı eşreflerine bugz 
ve ¡adâvetle mütedeyyin olmuşlardır. 
İzhâr-ı ¡adâvet ma¡nâsından me™hûzdur.

ََناِأيُج ve [el-enâ§îb] اَألأ

 (tâ-yı fevkiyye ile) [et-tenâ§îb] اَءتََّناِأيُج
Yollarda nişân için nasb olunan mîllere ve 
minârelere denir. Ve 

.Bir mevzi¡ adıdır [Enâ§îb] أََناِأيُج

ve [Na§îbûn] َنِصيُبوَن

-nûn’un fethalarıy) [Na§îbîn] َنِصيِبيَن
la) Bilâd-ı Rebî¡a’nın kâ¡idetü’l-mülkü 

etrâfına nasb olunup ve aralıkları yoğrul-
muş çamur ile ve lökün ile sedd ü bend 
olunur. Vâhidi َنِصيَبٌة [na§îbet]tir.

َناَأَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-munâ§abet] اَءأ
vezninde) Bir kimse için cenk ve kıtâl 
gibi şerr ü fitne ikâme ve izhâr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َر ِإَذا أَْظَهَرُه َلُه َناَصَبُه الشَّ
َنأَصُج -veznin [a√mer] أَْحَمُر) [el-en§ab] اَألأ
de) Boynuzları dik ve doğru olan hayvâna 
denir ki ok gibi olur; yukâlu: َتْيٌس أَْنَصُب أَْي 
اْلَقْرَنْيِن  [™na§bâ] َنْصَباُء Mü™ennesinde ُمْنَتِصُب 
denir. Ve 

َباُء  Göğüsü yukarıya doğru [™na§bâ] َنصأ
yüksek olan nâkaya denir ki göğüslü ta¡bîr 
olunur; yukâlu: ْدِر َناَقٌة َنْصَباُء أَْي ُمْرَتِفَعُة الصَّ
نأَصُج ُِ -vez [minber] ِمْنَبٌر) [el-min§ab] اَءأ
ninde) Demirden olan saç ayağına denir 
ki üzerine tencere vaz¡ olunur, se-pâye-i 
âhenîn ma¡nâsına. Niteki ٌة  [u&fiyyet] أُْثِفيَّ
taştan olan se-pâyedir ki iki taş vaz¡ edip 
bir tarafını bir mürtefi¡ yere dayarlar ve 
ona َثاِلَثُة ْالََثاِفي [&âlisetu’l-e&âfî] derler.

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [en-na§îb] اَءنَِّصيُج
Pây ve hisse ma¡nâsınadır ki hazz-ı mansûb 
u müşahhastır. Cem¡i أَْنِصَباُء [en§ibâ™] gelir 
ve أَْنِصَبٌة [en§ibet] gelir ki cem¡-i kılletidir; 
yukâlu: ٌَّما َلُه ِفيِه َنِصيٌب أَْي َحظ Ve 

 Havuza ıtlâk olunur, etrâfı [na§îb] َنِصيٌج
 ile mansûb olduğu için. Ve [ne§â™ib] َنَصاِئُب
kurulmuş ağa ve tuzağa denir, َشَرٌك َمْنُصوٌب 
[şerekun man§ûb] ma¡nâsına.

ُج  Bu dahi (nûn’un kesriyle) [en-ni§b] اَءنِّصأ
hisse ve nasîb ma¡nâsınadır; tekûlu: ِلي ِمْنُه 
ِنْصٌب َوَنِصيٌب أَْي َحظٌّ َمْنُصوٌب
ٌج  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Nu§ayb] نَُصيأ
Bir şâ¡irin adıdır.

َصاُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [en-ni§âb] اَءنِّ
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mak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; ¡alâ-kavlin 
nâkanın gözüne mahsûstur; yukâlu: َنَضَبْت 
َعْينُُه ِإَذا َغاَرْت أَْو َخاصٌّ ِبَعْيِن النَّاَقِة
-vez [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ten∂îb] اَءتَّنأِضيُج
ninde) Bu dahi su yere sinişip batmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َغاَر ِإَذا  اْلَماَء  َب   Ve َنضَّ
davarın sütü çekilip azalmakla sağdıkta 
geç hâsıl olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: تَُها َبِت النَّاَقُة ِإَذا َقلَّ َلَبنَُها َوَبطَُؤ ِدرَّ َنضَّ
نأَضاُب ِ  (hemzenin kesriyle) [el-in∂âb] اَإلأ
Yayın âvâzı çıkıp tıngırdamak için sehl-
ce kirişini çekip salıvermek ma¡nâsınadır, 
ِإَذا :gibi; yukâlu [∂inbâ] ِإْنَباٌض اْلَقْوَس   أَْنَضَب 
َت َكأَْنَبَضَها َجَذَب َوَتَرَها ِلُتَصّوِ
Şârih der ki أَْنَضَب [en∂abe] أَْنَبَض 
[enbe∂a] lafzında lügattir. Gerçi ba¡zılar 
maklûbiyyetine zâhib oldular, lâkin eğer 
maklûb olsa kendi sîgasından masdarı 
vürûd eylemez idi. Pes savâb olan lügat-ı 
müstakilledir. İntehâ.

-veznin [ten§uru] َتْنُصُر) [et-ten∂ub] اَءتَّنأُضُج
de) Bir nev¡ şecer-i ◊icâzî ismidir, diken-
leri َعْوَسٌج [¡avsec]in ya¡nî sincan dikeni 
ve mûsâ ağacı dedikleri şecerin dikenine 
şebîh olur. Ve 

-Mekke-i mükerreme kur [Ten∂ub] َتنأُضُج
bünde bir karye adıdır. Bu َتْنُضُب [Ten∂ub] 
kelimesi ¡alemiyyet ve vezn-i fi¡l ile gayr-i 
munsarıftır, lâkin mü™ellifin harf-i ta¡rîf 
idhâli ba¡zı mahalde Cevherî’yi tevhîm 
ederken kendisini îkâ¡ eylemiştir.

]ن ط ب[
َطاُب  (vezninde [itâb»] ِخَطاٌب) [en-ni†âb] اَءنِّ
Başa denir, َرْأٌس [re™s] ma¡nâsına; yukâlu: 
َرْأَسُه أَْي  ِنَطاَبُه  -Ve boyun damarına de َضَرَب 
nir, َحْبُل اْلُعنُِق [√ablu’l-¡unu…] ma¡nâsına.

نأَطُج ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-min†ab] اَءأ

olan bir belde-i ma¡rûfe ismidir. Nisbe-
tinde ٌَّنِصيِبيِني [Na§îbîniyy] denir ve ٌَّنِصيِبي 
[Na§îbiyy] denir, nûn’un iskâtıyla. 

Şârih der ki bu kelimede iki mezheb var-
dır. Biri budur ki ism-i vâhid kılıp esmâ-i 
müfrede-i gayr-i munsarıfa i¡râbı gibi i¡râb 
verirler; yekûlûne َنِصيِبيَن َوَرأَْيُت  َنِصيِبيُن   َهِذِه 
َوِفَلْسِطيَن َيْبِريَن  ِفي  اْلَقْوُل  َوَكَذِلَك  ِبَنِصيِبيَن   َوَمَرْرُت 
 Ve mezheb-i sânî budur ki onu َوِقنَّْسِريَن
cem¡ mecrâsına icrâ ederler; fe-yekûlûne: 
ِبَنِصيِبيَن َومَرْرُت  َنِصيِبيَن  َوَرأَْيُت  َنِصيُبوُن   Ve َهِذِه 
nisbetinde misâl-i evvel mezheb-i evvele 
ve misâl-i sânî mezheb-i sânîye nâzırdır, 
zîrâ kâ¡idedir ki nisbette tesniye ve cem¡ 
¡alâmetleri iskât olunur. İntehâ.

ُج َنصَّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muna§§ab] اَءأ
vezninde) Kıvırcık nesneye denir; yukâlu: 
ٌد ٌب أَْي ُمَجعَّ  Ve düz ve hemvâr olan َثًرى ُمَنصَّ
muntazam dişlere ıtlâk olunur; yukâlu: َثْغٌر 
ْبَتِة النِّ ُمْسَتِوى  أَْي  ٌب   Gûyâ ki el ile düz ve ُمَنصَّ
berâber nasb olunmuştur.

ِج اءنُّصأ -nûn’un zam) [âtu’n-Nu§b±] َذاُت 
mıyla) Medîne kurbünde bir mevzi¡ adıdır.

]ن ض ب[
ُج -nûn’un fethi ve ∂âd) [en-na∂b] اَءنَّضأ
ı mu¡cemenin sükûnuyla) Su akmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَضَب اْلَماُء َنْضًبا ِمَن اْلَباِب 
ِل ِإَذا َساَل َوَجَرى ْالَوَّ
-veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [en-nu∂ûb] اَءنُُّضوُب
de) Su yere geçip batmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َغاَر ِإَذا  نُُضوًبا  اْلَماُء   Ve ölmek َنَضَب 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َنَضَب 
َماَت ِإَذا   Ve dâbbenin yağırı ve cıdavı ُفالٌَن 
pekişip müştedd olmak ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur ki rutûbeti gitmekle pekişir; 
yukâlu: ْت َبَرُة ِإَذا اْشَتدَّ  Ve ba¡îd olmak َنَضَبِت الدَّ
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َنَضَبِت 
-Ve göz çukurlanıp içeri bat اْلَمَفاَزُة ِإَذا َبُعَدْت
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rümek, ¡alâ-kavlin bir gûne yürümek 
ma¡nâsınadır ki murâd başını oynatarak 
şevk ve sür¡atle eşip yürümesidir; yukâlu: 
ْيِر أَْو ُهَو َضْرٌب ِمْن َسْيِرِه  َنَعَب اْلَبِعيُر َنْعًبا ِإَذا أَْسَرَع ِفي اْلسَّ
ْرَعِة ْيِر ِبالسُّ َك َرْأَسُه ِفي السَّ  Ve َيْعِني َحرَّ

ٌج  Be-gâyet sür¡atle mürûr eden [na¡b] َنعأ
yele ıtlâk olunur; yukâlu: ِريٌح َنْعٌب أَْي َسِريَعُة 
 Burada fi’l-asl masdar olmakla tezkîr اْلَمَمّرِ
ve te™nîsi müsâvîdir.

نأَعُج ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-min¡ab] اَءأ
de) Şol yüğrük ve eşkin ve hûb yürüyüşlü 
ata denir ki karga gibi boynunu sündürüp 
uzatarak eşip ve koşup gider ola. Ve şol 
ata denir ki yürürken başıyla hamle ve sat-
vet eder ola; yukâlu: َفَرٌس ِمْنَعٌب أَْي َيْسطُو ِبَرْأِسِه 
Ve çağırgan, şaltak, ahmak ve bî-magz 
kimseye denir. Ve çabuk nâkaya denir, 
ke-mâ se-yuzkeru.

 (vezninde [kâ¡ibet] َكاِعَبٌة) [en-nâ¡ibet] اَءنَّاِعَبُة
ve

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [en-na¡ûb] اَءنَُّعوُب
ve

اَبُة اَبٌة) [en-na¡¡âbet] اَءنَّعَّ -vez [ke≠≠âbet] َكذَّ
ninde) ve

نأَعُج ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-min¡ab] اَءأ
de) Çabuk ve çâlâk olan nâkaya denir; 
yukâlu: َسِريَعٌة أَْي  َوِمْنَعٌب  اَبٌة  َوَنعَّ َوَنُعوٌب  َناِعَبٌة   َناَقٌة 
Cem¡i نُُعٌب [nu¡ub] gelir zammeteynle. 
Mü™ellif beyân-ı cem¡de ibhâm eylemiştir, 
zîrâ نُُعٌب [nu¡ub] َنُعوٌب [na¡ûb]un cem¡idir, 
 َناِعَبٌة gibi. Ve [ubur§] ُصُبٌر ve [abûr§] َصُبوٌر
[nâ¡ibet]in cem¡i َنَواِعُب [nevâ¡ib]dir ve ٌب  نُعَّ
[nu¡¡ab]dır, ُركٌَّع [rukka¡] vezninde.

.Bir kabîle adıdır [Benû Nâ¡ib] َبنُو َناِعجب

َناِعَبَة  O kabîleden bir [Benû Nâ¡ibet] َبنُو 
batndır.

 Bir (vezninde [ka¡b] َكاِعٌب) [Nâ¡ib] َناِعٌج

de) ve

َطَبُة نأ ُِ ve (hâ’yla) [el-min†abet] اَءأ

 Süzgüye (â’nın kesriyle†) [en-nâ†ib] اَءنَّاِطُج
denir, ٌِمْصَفاة [mi§fât] ma¡nâsına.

َطَبُة نأ َُ  [ma§†abet] َمْصَطَبٌة) [el-men†abet] اَءأ
vezninde) Oğuz ve ahmak kişiye denir.

 (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [en-na†b] اَءنَّطأُج
Parmakla bir kimsenin kulağına vurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِل  َنَطَبُه َنْطًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
ِإَذا َضَرَب أُُذَنُه ِبِإْصَبِعِه
 (nûn’un fethiyle) [en-nevâ†ib] اَءنََّواِطُج
Süzgüde olan deliklere denir ki onlardan 
nesne süzülür. İsm olmakla müfredi َناِطٌب 
[nâ†ib]dir.

َناَطَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-munâ†abet] اَءأ
vezninde) Nâsı birbirine kışkırtıp 
miyânelerinde şerr ü fitne ve fesâd peydâ 
eylemek ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْي  َناَطْبُتُهْم 
َهاَرْشُتُهْم

]ن ع ب[
ُج  nûn’un fethi ve ¡ayn’ın) [en-na¡b] اَءنَّعأ
sükûnuyla) ve

 (vezninde [ne√îb] َنِحيٌب) [en-na¡îb] اَءنَِّعيُج
ve

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [en-nu¡âb] اَءنَُّعاُب
ve

َعاُب -veznin [te≠kâr] َتْذَكاٌر) [et-ten¡âb] اَءتَّنأ
de) Karga ve kuzgun ve tâvus ve horoz 
makûlesi kuş ötmek ma¡nâsınadır; ¡alâ-
kavlin boynunu uzatıp başını oynatarak 
ötmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلُغَراُب  َنَعَب 
ِإَذا الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َوَتْنَعاًبا  َونَُعاًبا  َوَنِعيًبا  َنْعًبا   َوَغْيُرُه 
ُن َك َرْأَسُه ِفي ِصَياِحِه َوَكَذا اْلُمَؤّذِ َت أَْو َمدَّ ُعنَُقُه َوَحرَّ  َصوَّ
Şârihin beyânına göre asl mâdde kargaya 
mahsûstur, sâ™irinde müste¡ârdır. Ve 

ٌج -Deve kısmı sür¡atle eşip yü [na¡b] َنعأ
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ismdir. Ve masdar olur, delik delmek 
ma¡nâsına, niteki mü™ellif Ba§â™ir’de tasrîh 
eylemiştir; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َنْقًبا  اْلَحاِئَط   َنَقَب 
ِل ِإَذا َخَرَقُه ْالَوَّ
Mütercim der ki ümmehâttan istinbât ol-
duğu üzere َثْقٌب [&a…b] &â-yı müsellese ile 
nâfiz ve sagîr olan delik delmektir, ِمْثَقٌب 
[mi&…ab] ile deldikleri delik gibi. Ve َنْقٌب 
[na…b] nûn’la ¡amîk ve nâfiz ve ¡azîm ola-
rak delik delmektir, duvarlarda ve dağlar-
da deldikleri delik ve lağım gibi. Ve َخْرٌق 
[«ar…] bir nesneyi min-gayri tefekkürin 
ve lâ-tedebbürin fesâd ve tebâh eylemek 
üzere delip yırtmağa denir, niteki Râπıb 
dahi اْلَخَشِب ِفي  َكالثَّْقِب  َوَغْيِرِه  اْلَحاِئِط  ِفي   اَلنَّْقُب 
¡ibâretiyle beyân eylemiştir. İntehâ. Ve 

ٌج  ismidir ki [ar√at…] َقْرَحةٌ ¡Bir nev [na…b] َنقأ
insânın cenbinde zuhûr eder. Bu yara cev-
fe doğru oyulup delinir. Türkîde kabarcık 
ve yanı kara dedikleri olacaktır ki arkada 
zuhur ederse şîr-pençe ıtlâk ederler. Ve 

ٌج  ,Uyuz ¡illetine ıtlâk olunur [na…b] َنقأ
nakb-ı cild eylediği için. Nûn’un zammıy-
la da lügattir. ¡Alâ-kavlin bölük bölük zu-
hur eden uyuzluğa ıtlâk olunur, aralıkla-
rına nisbetle delik delik olmak hasebiyle. 
Ve 

ٌج  At kısmı ellerini ve ayaklarını [na…b] َنقأ
açıp döşeyerek ve gerimleyerek seğirtme-
yip belki her alışta toplayıp pertâv eyle-
yerek seğirtmesine ıtlâk olunur. Onun üs-
tünde durmak hayli müşkildir, gûyâ ki َوْثَبٌة 
[ve&bet]leri aralıklarını nakb eder; yukâlu: 
 Ve اَْلَفَرُس َيْنُقُب أَْي َيْجَمُع َقَواِئَمُه ِفي ُحْضِرِه

ٌج  Dağda olan yola denir. Cem¡i [na…b] َنقأ
 gelir [ni…âb] ِنَقاٌب gelir ve [en…âb] أَْنَقاٌب
nûn’un kesriyle. Mü™ellif اْلَجَبِل ِفي   اَلطَِّريُق 
¡ibâretiyle tefsîr eylemekle dağ yolu ol-

mevzi¡dir.

جب َنعأ -veznin [ka¡b] َكْعٌب) [û Na¡b±] ُذو 
de) اَْذَواٌء [e≠vâ™] ta¡bîr olunan mülûk-i 
◊imyer’den birinin lakabıdır ki Elhân b. 
Mâlik şu¡besindendir.

]ن غ ب[
َأُج  nûn’un fethi ve πayn-ı) [en-naπb] اَءنَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) Yutmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: يَق َنْغًبا ِمَن اْلَباِب  َنَغَب الّرِ
ِل َوالثَّاِني ِإَذا اْبَتَلَعُه  Ve kuş su içmek الثَّاِلِث َوْالَوَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَسا ِإَذا  الطَّاِئُر   َنَغَب 
اْلَماِء  Ve bu hasâ™istendir, ya¡nî kuşa ِمَن 
mahsûstur, az olup tîz münkazî olduğu 
için. Ve kuşun içmesinde َشِرَب mâddesi 
isti¡mâl olunmaz, zîrâ َشِرَب kesîr olarak 
mass ile içmeğe mahsûstur. Ve 

َأٌج  İnsân kuş gibi yudum yudum [naπb] َن
yutarak içmek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: ْرِب ِإَذا َجَرَع ُجُل ِفي الشُّ َنَغَب الرَّ
َبُة َأ  nûn’un fethi ve zammı) [en-naπbet] اَءنَّ
ve πayn’ın sükûnuyla) Bir içim suya de-
nir, ُجْرَعٌة [cur¡at] ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin 
nûn’un fethiyle binâ-i merredir ve zam-
mıyla ismdir, niteki ُجْرَعٌة [cur¡at] dahi bu 
resmedir. Ve 

َبٌة َأ -Açlığa de (nûn’un fethiyle) [naπbet] َن
nir. Ve kavm ve kabîlenin zâd u zahîresi 
kalmayıp boş anbâr gibi bî-tûşe vü kût ol-
dukları hâlete denir; yukâlu: أَْي َنْغَبٌة   ِباْلَحّيِ 
ِإْقَفاٌر
َبُة َأ -veznin [cur¡at] ُجْرَعٌة) [en-nuπbet] اَءنُّ
de) Yaramaz ve nâ-sezâ işe denir, fa¡le-i 
kabîha ma¡nâsına.

]ن ق ب[
ُج  nûn’un fethi ve …âf’ın) [en-na…b] اَءنَّقأ
sükûnuyla) Deliğe denir, َثْقٌب [&a…b] 
ma¡nâsına ki Fârisîde sûrâh denir ve bu 
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َبُة  (vezninde [nu«bet] نُْخَبٌة) [en-nu…bet] اَءنُّقأ
Renk ve levn ma¡nâsınadır. Ve pâsa de-
nir ki kılıç ve ayna makûlesinin yüzüne 
çökmüş ola. Ve fistan ta¡bîr olunan ayak 
donuna denir ki hemân uçkurluğu olur, 
ağı ve çapuğu olmaz. Eğer ağı ve paçası 
olursa َسَراِويُل [serâvîl] olur. Ve 

َبٌة  نُْقٌب ,Uyuz ¡illetine denir [nu…bet] نُقأ
[nu…b] lafzının müfredidir. Ve 

َبٌة  [vech] َوْجٌه ,Yüze denir [nu…bet] نُقأ
ma¡nâsına.

َبُة قأ -Hatun (nûn’un kesriyle) [en-ni…bet] اَءنِّ
ların nikâb tutunmaları hey™etine denir ki 
binâ-i nev¡dir; yukâlu: ْقَبِة أَْي َهْيَئِة  ِإنََّها َلَحَسُن النِّ
اْنِتَقاِبَها
-veznin [abîbet√] َحِبيَبٌة) [en-na…îbet]اَءنَِّقيَبُة
de) Nefs-i nâtıkaya denir; yukâlu: ُهَو َمْيُموُن 
 .Ve ¡akl ve hûş ma¡nâsınadır النَِّقيَبِة أَِي النَّْفِس

Şârih der ki gerçi nüshalarda َواْلَعْقُل 
¡unvânıyla mersûmdur, lâkin galattır, 
savâb olan اْلِفْعِل -olmaktır ki bir kim َويُْمُن 
senin kâr u ¡ameli meymenetli olmak de-
mektir, her ne matlûba mübâşeret ve her 
ne ¡amele mübâderet eder ise mûcib-i neyl 
ü zafer olmaktan ¡ibârettir, ke-mâ kâle 
fi’n-Nihâye: ُر ُمَظفَّ اْلِفَعاِل  ُمْنَجُح  أَْي  النَِّقيَبِة   َمْيُموُن 
 Ve اْلَمَطاِلِب

 Danışığa denir, meşveret [na…îbet] َنِقيَبٌة
ma¡nâsına. Ve nefâz-ı re™y ya¡nî re™y-i 
nâfîz ve tedbîr-i müntic ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: َما َلُهْم ِمْن َنِقيَبٍة أَْي َنَفاُذ َرْأٍي Ve 

 Tabî¡at ve halîkat [na…îbet] َنِقيَبٌة
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهَو َكِريُم النَِّقيَبِة أَِي الطَِّبيَعِة 
Ve memesi büyük olan nâkaya denir ki 
sütü çok idrâr eder.

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [en-nakîb] اَءنَِّقيُج
Düdüğe ve nâya ve kavala denir, ِمْزَماٌر 

mak münfehim olur, lâkin Nihâye’de 
اْلَجَبَلْيِن َبْيَن  -unvânıyla müfesser ol¡ اَلطَِّريُق 
makla iki dağ aralığında olan dar derbend 
yolu demek olur ki bu dahi mecâzdır. Ve 

ٌج  ;Gezip yürümek ma¡nâsınadır [na…b] َنقأ
yukâlu: َذَهَب ِإَذا  ْالَْرِض  ِفي   Fi’l-asl َنَقَب 
-dedikleri dağ yoluna git [na…b] َنْقٌب
mek ma¡nâsına olup ba¡dehu tevessü¡an 
¡umûmda isti¡mâl olunur. Ve 

ٌج  Haber teftîş eylemek ma¡nâsına [na…b] َنقأ
isti¡mâl olunur, gûyâ ki nakb-ı ahbâr ey-
lemiş olur; ¡alâ-kavlin ihbâr-ı haber eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْالَْخَباِر َعِن   َنَقَب 
ِبَها أَْخَبَر  أَْو  َعْنَها  َبَحَث   Ve yırtık çizmeye ِإَذا 
ve yeprimiş deve tabanına yama vurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَقَب اْلُخفَّ ِإَذا َرَقَعُه Ve 
bir kimseye nekbet ve idbâr isâbet eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَقَبِت النَّْكَبُة ُفالًَنا ِإَذا 
أََصاَبْتُه
 (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [en-nu…ab] اَءنَُّقُج
Bu dahi uyuz ¡illetine, ¡alâ-kavlin bedende 
bölük bölük olan uyuzluğa denir.

نأَقُج َُ -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-men…ab] اَءأ
de) ve

َقَبُة نأ َُ ve (hâ’yla) [el-men…abet] اَءأ

ُج -Bun (nûn’un zammıyla) [en-nu…b] اَءنُّقأ
lar da dağ yoluna denir. Ve 

ةٌ ,Göbeğe denir [men…ab] َمنأَقٌج  [surret] ُسرَّ
ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin göbeğin ön tarafına 
denir. Ve dürüşt ve haşin olan sarp yola 
denir.

ٌج  nûn’un fethi ve …âf’ın) [Na…b] َنقأ
sükûnuyla) Yemâme’de bir karye adıdır.

نأَقُج ُِ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-min…ab] اَءأ
Şol demir neştere denir ki baytâr onunla 
davarın bi-hasebi’l-iktizâ™ göbeğini delip 
cevfinde olan sarı suyu ihrâc ederler.
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cemî¡-i eşyâyı nakb ve bahsle idrâk ey-
lediği için; yukâlu: َعالََّمٌة أَْي  ِنَقاٌب   Ve َرُجٌل 
hatunların yüz örtülerine denir. Sâhib-i 
Nihâye beyânına göre onda iki göz yeri 
olmakla yüzünün mecmû¡unu ihâta edip 
o iki delikten gözleri açık kalıp hârice 
nazar ederler. Vâkı¡â bilâd-ı ¡Arabda 
meşhûdumuz olmuştur. Onunla yüzleri ve 
çeneleri mestûr olup fakat o iki delikten 
gözlük gibi gözleri leme¡ân eder. Ve 

 Dürüşt ve galîz olan sert yola [ni…âb] ِنَقاٌب
denir. Ve Medîne kurbünde bir mevzi¡ 
adıdır. Ve 

 [ba†n] َبْطٌن ,Karına denir [ni…âb] ِنَقاٌب
ma¡nâsına ve minhu’l-meselu: َفْرَخاِن  “ُهَما 
 Ya¡nî “Bir karnda neş™et etmiş iki ِفي ِنَقاٍب”
yavrulardır.” İki adam birbirine pek şebîh 
ve mânend oldukta darb olunur. Ve 

 ,İki kimse rû-be-rû buluşmak [ni…âb] ِنَقاٌب
¡alâ-kavlin min-gayri mî¡âdin ya¡nî ha-
bersiz nâgehânî buluşmak ma¡nâsınadır 
ki ismdir; tekûlu: ِمْن أَْو  ُمَواَجَهًة  أَْي  ِنَقاًبا   َلِقيُتُه 
ِنَقاًبا أَْي َهَجْمُت :Ve tekûluَغْيِر ِميَعاٍد   َوَرْدُت اْلَماَء 
َطَلٍب ِبالَ   Ya¡nî “Cüst ü cû etmeksizin َعَلْيِه 
hemân bagteten suyun üzerine çıkagel-
dim.” Ve ma¡nâ-yı evvelde ِنَقاٌب [ni…âb] 
mufâ¡aletten masdar olur; tekûlu: َناَقْبُتُه ِنَقاًبا 
أَْي َلِقيُتُه ُمَواَجَهًة أَْو ِمْن َغْيِر ِميَعاٍد
َقاُب نأ ِ -hemzenin kesriy) [el-in…âb] اَإلأ
le) Yer yüzünde seyr ü sefer eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي ُجُل  الرَّ  أَْنَقَب 
َذَهَب ِإَذا  َساَر Ba§â™ir’deْالَْرِض   unvânında¡ ِإَذا 
mersûmdur. Ve devenin ayağı aşın-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَبِعيُر   أَْنَقَب 
أَْخَفاُفُه -Ve bir kimse ¡uzamâdan biri َرقَّْت 
ne perdeci ve kapıcı olmak, ¡alâ-kavlin 
bir cemâ¡ate nakîb olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َنِقيًبا أَْو  َحاِجًبا  َصاَر  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve أَْنَقَب 

[mizmâr] ma¡nâsına. Ve terazi dilci-
ğine denir, اْلِميَزاِن  [lisânu’l-mîzân] ِلَساُن 
ma¡nâsına. Ve boğazı delinmiş köpeğe 
denir ki murâd bâdiye-nişîn tâ™ifesinden 
ba¡zı nâkes ve edânî köpeklerinin boğaz-
larını nakb ederler ki âvâzı pek çıkmakla 
hâneye mihmân celbine dâ¡î olmayalar. 
İşte o köpeğe َنِقيٌب [na…îb] derler. Ve 

 Bir cemâ¡atin şâhid ve nâzırı [na…îb] َنِقيٌج
ve ahvâllerinin damîn ve kefîli ve ¡arîfi 
olan kimseye denir ki dâ™imâ umûr u 
ahvâllerine nezâret ve keyfiyyetlerini bahs 
ve tenkîr edip iktizâ eden mesâlihlerinin 
rü™yet ve tesviye ve temşîtinde takayyüd 
ve ihtimâm eder ola. Bu re™îsten başka-
dır. Hattâ kârbânın nakîbi olur ki leyl ü 
nehâr kâfilenin umûr u mesâlihlerinde 
ve harekât ve sekenâtlarında nezâret ve 
tertîb ve tesviye ve noksanlarını tekmîl 
makûlesi mühimmâtlarında sa¡y ve dik-
kat eder ve bu kârbân başıdan başka olur. 
Ve hâlen nakîbü’l-eşrâf efendi bundandır; 
yukâlu: ُهَو َنِقيُبُهْم أَْي َشاِهُدُهْم َوَضِمينُُهْم َوَعِريُفُهْم
َقاَبُة  Bir (nûn’un kesriyle) [en-ni…âbet] اَءنِّ
kimse bir cemâ¡ate nakîblik eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِنَقاَبًة اْلَقْوِم  َعَلى   َنَقَب 
َماَن َوالضَّ ُهوَد  الشُّ َيْعِني  َذِلَك  َفَعَل  ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب   ِمَن 
َواْلِعَراَفَة
-vez [kerâmet] َكَراَمٌة) [en-na…âbet] اَءنََّقاَبُة
ninde) Bir kimse mukaddem nakîb değil 
iken sonradan nakîb olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَخاِمِس اْلَباِب  ِمَن  َنَقاَبًة  َوَنِقَب  ُفالٌَن   َنُقَب 
َفَصاَر َنِقيًبا  َيُكْن  َلْم  ِإَذا  اِبِع   Alâ-kavlin kesr-i¡ َوالرَّ
nûn’la ِنَقاَبٌة [nikâbet] ismdir ve fethle mas-
dardır, ٌِوالََية [vilâyet] ve ٌَوالََية [velâyet] gibi.

َقاُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [en-ni…âb] اَءنِّ
Ziyâdesiyle ¡âlim ve dânâ ve her fünûn 
ve eşyâya âşinâ olan kişiye ıtlâk olunur, 
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Tebûk ile Ma¡ân beyninde bir mevzi¡dir.

-Ece™ nâm ce (fetehâtla) [Na…abânet] َنَقَباَنُة
bel yanında bir su adıdır.

َُِج َنا َُ  Bir (mîm’in fethiyle) [el-Menâ…ib] اَءأ
dağ adıdır ki onda niçe sarp belenler ve 
Yemâme’ye ve Yemen’e ve sâ™ir semtlere 
yollar vardır. Ve 

َُِج  â™if’ten Mekke’ye mûsil‰ [Menâ…ib] َمَنا
bir yol adıdır.

]ن ك ب[
ُج ve (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [en-nekb] اَءنَّكأ

ve (vezninde [ta¡ab] َتَعٌب) [en-nekeb] اَءنََّكُج

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [en-nukûb] اَءنُُّكوُب
Yoldan sapmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَكَب 
ِل ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َونُُكوًبا  َوَنَكًبا  َنْكًبا  َوَنِكَب  الطَِّريِق   َعِن 
اِبِع ِإَذا َعَدَل َعْنُه  Ve َوالرَّ

ٌج  (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [nekb] َنكأ
Bir nesneyi elden atıp yere bırakmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َنْكًبا  ِبِه   َنَكَب 
َطَرَحُه ِإَذا  ِل  -Mü™ellif bunu tekrâr eyle ْالَوَّ
miştir. Ve bir kabı baş aşağı çevirip için-
de olan nesneyi boşaltmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِفيِه َما  َهَراَق  ِإَذا  ْاِلَناَء   :ve yukâlu َنَكَب 
ِفيَها َما  َنَثَر  ِإَذا  اْلِكَناَنَة  -Ya¡nî “Ok gibi ku َنَكَب 
burunu ser-nigûn edip içinde olan okları 
perîşân eyledi.” Ve ayağı taş yaralamak, 
¡alâ-kavlin taş dokunmakla taşırkamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِرْجَلُه  اْلِحَجاَرُة   َنَكَبِت 
 Ve َلَثَمْتَها أَْو أََصاَبْتَها

ٌج  [nekbet] َنْكَبٌة ,Musîbete denir [nekb] َنكأ
gibi. Ve 

ٌج  ve [nekb] َنكأ

ٌج  Zamân bir (nûn’un zammıyla) [nukb] نُكأ
kimseyi fart-ı mihnet ü meşakkate uğrat-
mak yâhûd bir musîbete dûçâr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َونُْكًبا  َنْكًبا  ْهُر  الدَّ  َنَكَبُه 
َبَلَغ ِمْنُه أَْو أََصاَبُه ِبَنْكَبٍة

bir kimsenin devesinin tabanları aşınmış 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  أَْنَقَب 
َنَقَب َبِعيَرُه
ِقيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ten…îb] اَءتَّنأ
 gibi bu dahi her [in…âb] ِإْنَقاٌب ve [na…b] َنْقٌب
yeri dolaşıp gezmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإَذا َذَهَب َب ِفي ْالَْرِض   Ve bu mecâz olduğu َنقَّ
-mâddesinde ânifen zikr olun [na…b] َنْقٌب
du. Yâhûd ma¡nâ-yı lâzımıyla ki gâyetidir, 
müfesserdir.

 Çizme (fethateynle) [en-na…ab] اَءنََّقُج
ve sâ™ir ayakkabı delinmek ve yırtılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَمْلُبوُس أَِي  اْلُخفُّ   َنِقَب 
َق َتَخرَّ  Ve devenin tabanı taşırkamak ِإَذا 
yâhûd aşınmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َنِقَب 
اْلَبِعيُر ِإَذا َحِفَي أَْو َرقَّْت أَْخَفاُفُه
َقَبُة نأ َُ  mîm’in ve …âf’ın) [el-men…abet] اَءأ
fethiyle) Mefharet ma¡nâsınadır ki bâ¡is-i 
iftihâr olacak fazl ve hüner ve meziyyet 
makûlesine denir, mevki¡-i bahs olacak 
mahâbir ve me¡âsir-i mefâhirden ¡ibârettir 
ki َمْثَلَبٌة [me&lebet]nin zıddıdır; yukâlu: ُهَو 
 Ve ُذو َمْنَقَبٍة أَْي َمْفَخَرٍة

َقَبٌة  İki hâne aralığında olan [men…abet] َمنأ
daracık sokağa denir ki dehlîz gibi olur. 
Ve hâne ve bostân makûlesinin çevresin-
de olan duvara denir.

َقاُب َنأ -Ku (hemzenin fethiyle) [el-en…âb] اَألأ
laklara denir, آَذاٌن [â≠ân] ma¡nâsına. Bu-
nun müfredi mesmû¡ değildir.

َُِج ve [en-nâ…ib] اَءنَّا

َبُة َِ  Bir (âf’ların kesriyle…) [en-nâ…ibet] اَءنَّا
¡illettir ki insân yanı üzere uzun uzadı yat-
maktan nâşî yanlarında hâdis olur. Murâd 
müddet-i medîde esîr-i firâş olan hastanın 
yanları berelenip delinmek ¡ârızasıdır.

ٌج  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Nu…ayb] نَُقيأ
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beyninden hübûb eden eden yele denir. 

Ve ba¡zılar ¡indinde نُُكٌب [nukub]-i riyâh 
ya¡nî eğri olan yeller dörttür. Biri أَْزَيُب 
[ezyeb]dir ki َصَبا [§abâ] ile َجنُوٌب [cenûb] 
nekbâ™sıdır, ya¡nî onların beyninde olan 
kerteden hübûb eder. Sânî َصاِبَيٌة [§âbiyet]
tir ki نَُكْيَباُء [nukeybâ™] dahi denir, musag-
gar bünyesiyle ki tekbîri mutazammındır. 
Ve bu sabâ ile şimâl beyninde hübûb eder. 
Sâlis ِجْرِبَياُء [cirbiyâ™]dır ki şimâl ile َدبُوٌر 
[debûr] meyânında hübûb eder ve bu أَْزَيُب 
[ezyeb] mukâbilidir. Râbi¡ َهْيٌف [heyf]tir ki 
cenûb ve debûr arasında hübûb eder ve bu 
 .mukâbilidir [™nukeybâ] نَُكْيَباُء

Ma¡lûm ola ki usûl-i riyâh ¡inde’l-¡Arab 
dörttür. Evvelen َجنُوٌب [cenûb]dur, ¢u†b-ı 
Süheyl cânibinden hübûb eder, bu diyârda 
ona kıble yeli ta¡bîr olunur. Sâniyen َمْشِرٌق 
[maşri…]tır ki matla¡ asldır, gün doğu-
su ta¡bîr olunur. Sâlisen َشَماٌل [şemâl]dir, 
¢u†b-ı Câh cânibinden hübûb eder, yıldız 
ta¡bîr olunur. Râbi¡an َمْغِرٌب [maπrib]dir ki 
magrib-i asldır, batı ta¡bîr olunur. Bun-
ların her birinin aralıklarında birer kerte 
vardır ki َنْكَباُء [nekbâ™] olacaktır. Ve her bi-
rinin vech-i mezkûr üzere ismi vardır. Biri 
-dir ki Türkîde keşişleme der[ezyeb] أَْزَيُب
ler. Sânî َصاِبَيٌة [§âbiyet]tir ki poyraz ta¡bîr 
olunur. Sâlis ِجْرِبَياُء [cirbiyâ™]dır ki kara yel 
denir. Râbi¡ َهْيٌف [heyf]tir ki lodos ta¡bîr 
olunur. 

Ve َصَبا [§abâ] istivâ-i leyl ü nehâr 
hengâmında maşrık-ı hakîkî tarafından 
hübûb eder. Evkât-ı sâ™irede maşrıkın şimâl 
cânibinden olan kertelerinden ¿üreyyâ 
matla¡ından Benâtu Na¡ş matla¡ına kadar-
dır. Bu sûrette poyraz, sabâdan bir kısm 
olur. Ve Latinî ve Romanîler mutlakan 

 (vezninde [ta¡ab] َتَعٌب) [en-nekeb] اَءنََّكُج
Bir tarafa doğru meyl edip eğilmeğe şebîh 
olan hâlete denir ki vaz¡-ı hılkîsinden sa-
pıklık hâletidir, Türkîde verep ve kaçıklık 
ta¡bîr olunur; yukâlu: ِفيِه َنَكٌب أَْي ِشْبُه َمْيٍل Ve 
devenin ayağına ¡ârız olan aksaklığa denir 
ki topuk çalmaktan yâhûd taşırkamaktan 
bir tarafa yeğdirerek yürür. ¡Alâ-kavlin 
 bir ¡illet adıdır ki devenin [nekeb] َنَكٌب
omuzunda zuhûr edip o sebeble deve ak-
sayarak bir tarafa münharif yürür. İnde’l-
ba¡z َنَكٌب [nekeb] hemân devenin ketifine 
ya¡nî küreğine mahsûstur.

 (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tenkîb] اَءتَّنأِكيُج
Bu dahi yoldan sapmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َنكََّب َعِن الطَِّريِق ِإَذا َعَدَل Ve bir kimseyi 
saptırıp alarga eylemek ma¡nâsına olmak-
la müte¡addî ve lâzım olur; yukâlu: َبُه ِإَذا  َنكَّ
اُه  mâddesi vech-i [tenkîb] َتْنِكيٌب Ve işbu َنحَّ
mezkûr üzere mef¡ûl-i vâhide ta¡diye eder 
ve mef¡ûleyne dahi ta¡diye eder ve bâ™ har-
fiyle sılalanır; yukâlu: َبُه الطَِّريُق َوَنكََّب ِبِه َعْنُه  َنكَّ
َعْنُه َنكََّب  ْالََساِس  ِفي  َقاَل  َكَما  َعْنُه  َعَدَلُه  أَْي  َعَدَل   ِإَذا 
َبْتُه ِإيَّاُه َبْتُه َعْنُه َوَنكَّ َبُه َوَنكَّ َوَنكَّ
ٌل) [et-tenekkub] اَءتََّنكُُّج -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi yoldan sapmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَنكََّب َعِن الطَِّريِق ِإَذا َعَدَل َعْنُه Ve bir nes-
neyi omuza almak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَنكََّب َقْوَسُه ِإَذا أَْلَقاُه َعَلى َمْنِكِبِه
َينأُكوُب -veznin [ya¡fûr] َيْعُفوٌر) [el-yenkûb] اَءأ
de) Doğru olmayıp her tarafa sapık olan 
yola denir; yukâlu: َغْيِر َعَلى  أَْي  َيْنُكوٌب   َطِريٌق 
َقْصٍد
َباُء -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™en-nekbâ] اَءنَّكأ
de) Eğri yel demektir ki murâd şol yeldir 
ki mehebb-i aslîden sapıp usûlden olan iki 
yelin aralığında olan kerteden hübûb eyle-
ye; ¡alâ-kavlin َنْكَباُء [nekbâ™] sabâ ile şimâl 
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Ve 

 Cem¡ bünyesiyle kuşun [menâkib] َمَناِكُج
kanadında َقَواِدُم […avâdim] ıtlâk olunan 
yeleklerden sonra olan yeleklere ıtlâk 
olunur. Ve bunun müfredi yoktur. Hafî 
olmaya ki kuşun kanatlarında yirmi yelek 
olur. Her dördünün birer ismi vardır. Ön 
tarafında olan dört yeleğe َقَواِدُم […avâdim] 
derler, ba¡dehu َمَناِكُب [menâkib] ve أََباِهُر 
[ebâhir] ve َخَواِفي [«avâfî] ve ُذَناَبى [≠unâbâ]
dır.

نأُكوُب َُ ve [el-menkûb] اَءأ

 (vezninde [ketif] َكِتٌف) [en-nekib] اَءنَِّكُج
Ayağı taştan yaralanmış yâhûd taşırkamış 
olan insân ve hayvâna denir. Fi¡lleri zikr 
olunmuştur.

َبُة  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [en-nukbet] اَءنُّكأ
Yığılmış buğday harmanına denir, ٌُصْبَرة 
[§ubret] gibi taş yığınına da ıtlâk olunur.

َبُة  (vezninde [nezlet] َنْزَلٌة) [en-nekbet] اَءنَّكأ
Musîbet ma¡nâsınadır ki hâdise-i şedîde 
ve nâ™ibe-i mü™essireden ¡ibârettir, َنْكَباُء ِريٍح 
[nekbâ™u rî√]ten me™hûzdur; َنْكٌب [nekb] 
dahi denir, mübâlagaten cem¡i نُُكوٌب 
[nukûb] gelir. Ba§â™ir’de َنَكَباٌت [nekebât] 
ile mersûmdur, harekâtla; yukâlu: أََصاَبُه 
َنْكٌب َوَنْكَبٌة أَْي ُمِصيَبٌة
َنأَكُج  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-enkeb] اَألأ
Üzerinde yayı olmayan kişiye denir, bî-
kemân ma¡nâsına ki murâd silâhsız kimse 
olacaktır; yukâlu: َرُجٌل أَْنَكُب أَْي الَ َقْوَس َمَعُه
ِتَكاُب نأ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-intikâb] اَإلأ
ninde) Bir kimse kuburunu yâhûd yayı-
nı omuzuna alıp götürmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْنَتَكَب ِكَناَنَتُه أَْو َقْوَسُه ِإَذا أَْلَقاُه َعَلى َمْنِكِبِه
َتِكُج نأ ُُ -ism-i fâ¡il bünye) [el-Muntekib] اَءأ
siyle) İki şâ¡ir lakabıdır. Biri »uzâ¡î ve 

mehebb-i riyâh dâ™iresini on altı i¡tibâr 
ederler ve Cermanîler otuz iki taksîm 
ederler. Ve ehl-i İslâm seffânları on iki 
i¡tibâr ederler, tafsîli kütüb-i cogrâfiyyede 
mebsûttur. İntehâ.

نأِكُج َُ -vez [mescid] َمْسِجٌد) [el-menkib] اَءأ
ninde) Bedende kürek dedikleri kemiğin 
ucuyla kol başının kavuştuğu ¡uzva denir 
ki omuz ta¡bîr olunur. Fârisîde dûş derler. 
Ve işbu َمْنِكٌب [menkib] lafzı müzekkerdir. 
Ve 

 Her nesnenin alargaca bir [menkib] َمنأِكٌج
semtine denir, yolun bir tarafı gibi. Omuza 
 ıtlâkı bu ma¡nâdandır. Ve [menkib] َمْنِكٌب

 Bir cemâ¡atin ¡arîfine ıtlâk [menkib] َمنأِكٌج
olunur ki umûr u mesâlihlerini müte¡ahhid 
olan kimsedir; ikinci re™îs olacaktır. ¡Alâ-
kavlin َمْنِكٌب [menkib] bir cemâ¡atin zahîr 
ve mu¡âvini olan kimseye ıtlâk olunur ki 
mu¡temed ve müstened olmakta omuz 
mesâbesinde olur, niteki َرْأٌس [re™s] َرِئيٌس 
[re™îs] ve َيٌد [yed] َناِصٌر [nâ§ir] için müste¡âr 
olur. Müfredât-ı Râπıb’da اْلُعَرَفاِء  ile َرْأُس 
müfesserdir; yukâlu. أَْو َعِريُفُهْم  أَْي  َمْنِكُبُهْم   ُهَو 
َعْونُُهْم
 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [en-nukûb] اَءنُُّكوُب
Yel asl mehebbinden ¡udûlla eğri esmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن نُُكوًبا  يُح  الّرِ  َنَكَبِت 
َها ِل ِإَذا َماَلْت َعْن َمَهّبِ  Ve اْلَباِب ْالَوَّ

.ma¡nâsınadır [nikâbet] ِنَكاَبٌة [nukûb] نُُكوٌب

َكاَبُة -veznin [ni…âbet] ِنَقاَبٌة) [en-nikâbet] اَءنِّ
de) Bir cemâ¡atin ve zümrenin ¡arîfi olmak, 
¡alâ-kavlin yâver ve zahîri ve mu¡temed ve 
müstenedi olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا  َنِكَب ُفالٌَن َعَلى َقْوِمِه ِنَكاَبًة َونُُكوًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ
َكاَن َمْنِكًبا َلُهْم أَْي َعِريًفا أَْو َعْوًنا
َناِكُج َُ  [menâ§ib] َمَناِصُب) [el-menâkib] اَءأ
vezninde) َمْنِكٌب [menkib] lafzının cem¡idir. 
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-vez [urad§] ُصَرٌد lafzından ki [nuveb] نَُوٌب
nindedir, müfred olur ki ٌُمَناَوَبة [munâvebet]
ten ismdir. Lisânımızda dahi nevbet ta¡bîr 
olunur; “Değirmene gelen nevbetini bek-
ler”; tekûlu: َجاَءْت َنْوَبُتَك َوِنَياَبُتَك
 Zengî (nûn’un zammıyla) [en-Nûb] اَءنُّوُب
tâ™ifesinden bir fırka ismidir. ٌّنُوِبي [Nûbiyy] 
müfredidir, ُروٌم [Rûm] ve ٌُّروِمي [Rûmiyy] 
gibi. Ve 

 ,Bal arısına ıtlâk olunur [nûb] نُوٌب
mekânına ric¡at eder olduğu için. Müfredi 
 dir. Ve[nâ™ib] َناِئٌب

 ™Yemen’de şehr-i ~an¡a [Nûb] نُوُب
kazâsında bir karye adıdır.

َياَبُة  (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [en-niyâbet] اَءنِّ
 َجاَءْت :ma¡nâsınadır; tekûlu [nevbet] َنْوَبٌة
-kâ™im [niyâbet] ِنَياَبٌة Mi§bâ√’taَنْوَبُتَك َوِنَياَبُتَك
makâm olmakla da müfesserdir, lâkin 
mü™ellif sükût eylemiştir.

 (nûn’un zammıyla) [en-Nûbet] اَءنُّوَبُة
~a¡îd-i Mı§r’ın cenûb tarafında vâki¡ bir 
ülkenin adıdır, karalar vilâyeti ta¡bîr olu-
nur; halkı zengîlerdir, Bilâl-i ◊abeşî ora-
dandır. Ve 

 .Bir sahâbiyye ismidir [Nûbet] نُوَبُة
Ve ¡Abdullâh b. A√med en-Nûbî ve 
Hibetullâh b. Mu√ammed b. Nûbâ en-
Nûbî muhaddislerdir.

َناُب َُ -Mas (mîm’in fethiyle) [el-menâb] اَءأ
dardır, niteki zikr olundu. Ve 

 Suya vürûd edecek yola [menâb] َمَناٌب
ıtlâk olunur, merci¡ olduğu için.

َناَبُة ِ  (vezninde [i…âmet] ِإَقاَمٌة) [el-inâbet] اَإلأ
Bir kimseyi âher kimseye kâ™im-makâm 
eylemek ma¡nâsınadır; tekûlu: ِفي َعْنُه   أََنْبُتُه 
 Ve merreten ba¡de-uhrâ َكَذا أَْي أََقْمُتُه ِفيِه َمَقاَمُه
rücû¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أََناَب 

dîgeri Sulemî’dir.

-At ve katır ve eşek tırna [en-nekîb] اَءنَِّكيُج
ğının dâ™iresine denir.

]ن و ب[
ُب  nûn’un fethi ve vâv’ın) [en-nevb] اَءنَّوأ
sükûnuyla) ve

َبُة -Bir kimse (hâ’yla) [en-nevbet] اَءنَّوأ
ye bir emr-i müşkil nâzil ve hâdis ol-
mak ma¡nâsınadır, belâ™ ve musîbet gibi; 
yukâlu: َناَبُه ْالَْمُر َينُوُب َنْوًبا َوَنْوَبًة ِإَذا َنَزَل َعَلْيِه Ve 

ٌب  lafzından [nâ™ib] َناِئٌب kelimesi [nevb] َنوأ
cem¡ olur ki kâ™im-makâm ma¡nâsınadır. 
Ve 

ٌب  Bir adamın bulunduğu yerden [nevb] َنوأ
bir gün bir gecelik mesâfe yere denir. Ve 
zor ve kuvvet ma¡nâsınadır. Ve yakınlık, 
 ma¡nâsınadır. Ve [urb…] ُقْرٌب

ٌب  ve [nevb] َنوأ

-Bir kim (mîm’in fethiyle) [menâb] َمَناٌب
seye nâ™ib ya¡nî kâ™im-makâm olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َناَب َعْنُه َنْوًبا َوَمَناًبا ِإَذا َقاَم 
 Ve َمَقاَمُه

ٌب  ¡Merreten ba¡de-uhrâ rücû [nevb] َنوأ
eylemek ma¡nâsınadır. َحاِدَثٌة [√âdi&et] 
ma¡nâsına olan َناِئَبٌة [nâ™ibet] bundan-
dır, zîrâ bi’d-defe¡ât rücû¡ eylemek 
şânındandır; yukâlu: ًة َمرَّ َرَجَع  ِإَذا  َنْوًبا  ِإَلْيِه   َناَب 
َتاَب ِبَمْعَنى  َتَعاَلى  اهلِل  ِإَلى  َناَب  يَُقاُل  َوِمْنُه  أُْخَرى   َبْعَد 
Ve Hak ta¡âlâ dergâhına rücû¡ ve teveccüh 
ile tâ¡at ve ¡ibâdete dürüşmek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur ki ma¡nâ-yı lâzımıdır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َلِزَم الطَّاَعَة َناَب الرَّ
َبُة -Masdardır, nite (hâ’yla) [en-nevbet] اَءنَّوأ
ki zikr olundu. Ve 

َبٌة -Fırsat ma¡nâsınadır. Ve dev [nevbet] َنوأ
let ma¡nâsınadır. Ve insân gürûhuna de-
nir; yukâlu: النَّاِس أَْي َجَماَعٌة ِمَن  َنْوَبٌة   Ve َجاَءْت 
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ُت نُوَبى -veznin [ûbâ†] طُوَبى) [Beyt Nûbâ] َبيأ
de) Files†în eyâletinde bir belde adıdır.

[niyâbet] ِنَياَبةٌ ve [nevb] َنْوٌب [en-nâ™ib] اَءنَّاِئُج
ten ism-i fâ¡ildir. Ve 

 ,Kesîr olan mâl u menâla denir [nâ™ib] َناِئٌج
¡avd ve rücû¡u mültemis olduğuna mebnî; 
yukâlu: َخْيٌر َناِئٌب أَْي َكِثيٌر
ِتَياُب نأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-intiyâb] اَإلأ
de) Bir kimseye yâhûd bir yere merreten 
ba¡de-uhrâ gelmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ًة َبْعَد أُْخَرى ِإْنَتاَبُهْم ِإْنِتَياًبا ِإَذا أََتاُهْم َمرَّ
َتاٌب  (mîm’in zammıyla) [Muntâb] ُمنأ
Esâmîdendir.

]ن هـ ب[
ُج  nûn’un fethi ve hâ’nın) [en-nehb] اَءنَّبأ
sükûnuyla) Gâret ve tâlân cihetiyle alı-
nan ganîmet mâlına denir, masdar ile 
müsemmâdır. Cem¡i ِنَهاٌب [nihâb] gelir 
nûn’un kesriyle; yukâlu: أَِي النَّْهَب   أََخُذوا 
 Ve اْلَغِنيَمَة

ٌج  Masdar olur, mâlı gâret ve [nehb] َنبأ
tâlan edip ganîmet almak ma¡nâsına; 
yukâlu: الثَّاِلِث اْلَباِب  ِمَن  َنَهًبا  َوَنِهَب  النَّْهَب   َنَهَب 
ِل ِإَذا أََخَذُه اِبِع َوْالَوَّ  Ve َوالرَّ

ٌج  Bir gûne at oynatıp seğirtmeğe [nehb] َنبأ
denir, fürsân-ı ¡Arab beyninde ma¡rûftur. 
Zâhiren gârete hücûm eder gibi keskin 
üzengiyle çıkıp seğirttirmek olacaktır. 
Ve târâc ve tâlân ettikleri mâla denir; 
gerçi ganîmet dahi bu ma¡nâyadır, lâkin 
ganîmeti ta¡mîm eylemeğe muhtâcdır ki 
tekrârdan tafassî oluna. Ve 

ٌج  Bir kimseyi sû-i zikr ile lisâna [nehb] َنبأ
alıp dillemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki 
nâmûsunu târâc etmiş olur; yukâlu: َنَهُبوُه 
-Ve köpek bir adamın aya أَْي َتَناَولُوُه ِبِلَساِنِهْم
ğı sinirinden kavrayıp kapmak ma¡nâsına 

أُْخَرى َبْعَد  ًة  َمرَّ َرَجَع   Ve terk-i me¡âsî ile ِإَلْيِه 
dergâh-ı ilâhîye bi’l-ihlâs rücû¡ ve tevec-
cüh eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: أََناَب ِإَلى اهلِل َتَعاَلى ِإَذا َتاَب
َناَوَبُة ُُ  [mu¡â…abet] ُمَعاَقَبٌة [el-munâvebet] اَءأ
vezninde ve mürâdifidir ki merkûb olan 
dâbbenin ensesine binmekte nöbetleşmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َناَوَبُه أَْي َعاَقَبُه َيْعِني َصاَر 
 Şârih gerçi böyle bast َيْرَكُب َهَذا َعِقَبُه َوَذاَك َعِقَبُه
eylemiştir, lâkin takyîde hâcet yoktur, zîrâ 
-ma¡nâsına olmak [nevbet] َنْوَبةٌ [u…bet¡] ُعْقَبٌة
la ُمَعاَقَبٌة [mu¡â…abet] ve ُمَناَوَبٌة [munâvebet] 
mutlakan bir işte nöbetleşmek ma¡nâsına 
sahîhtir.

ِنيُج ُُ -veznin [mucîb] ُمِجيٌب) [el-munîb] اَءأ
de) ِإَناَبٌة [inâbet]ten ism-i fâ¡ildir. Ve 

 ¡Güzel yağışlı, çok ve nâfi [munîb] ُمِنيٌج
yağmura ıtlâk olunur, َجْوٌد  ma†arun] َمَطٌر 
cevdun] ma¡nâsına. Zâhiren merre-
ten ba¡de-uhrâ rücû¡u mütefe™™il olmak 
¡alâkasıyladır; yukâlu: َجْوٌد أَْي  ُمِنيٌب   Ve َمَطٌر 
be-gâyet latîf ve hoşter ve feyz ve tarâvet 
ve âb u tâbı firâvân olan bahâr mevsimine 
ıtlâk olunur; yukâlu: َرِبيٌع ُمِنيٌب أَْي َحَسٌن Ve 

 Bir recül adıdır. Ve ∞abbe [Munîb] ُمِنيٌج
kabîlesine mahsûs bir suyun adıdır.

-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tenâvub] اَءتََّناُوُب
de) ¡Arablar َحَصاُة َقْسٍم [√a§âtu …asm] ile suyu 
nöbetle bölüşmek ma¡nâsınadır ki fi’l-
asl mutlakan nöbetleşmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحَصاِة َعَلى  َتَقاَسُموُه  ِإَذا  اْلَماِء  َعَلى   َتَناَوبُوا 
 َمْقَلٌة ki [a§âtu’l-…asm√] َحَصاُة اْلَقْسِم Ve اْلَقْسِم
[ma…let] dahi derler, şol hurde taşlardır ki 
beriyyede su az olduğu vaktte beynlerinde 
suyu taksîm eylemeğe mecbûr olmalarıyla 
o taşları bir kâse içre vaz¡ edip onları örtüp 
kaplayacak mikdârı üzerlerine su dökerler 
ve herkese o kadarca taksîm ederler.
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seyi makâle getirip dillemek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َناَهُبوُه أَْي َتَناَولُوُه ِبَكالٍَم
 (vezninde [mun≠ir] ُمْنِذٌر) [Munhib] ُمنأِبٌج
Bir kabîle pederinin adıdır. Ve Zeydu’l-
»ayl b. Munhib ¡alâ-kavlin İbn Muhelhil 
en-Nehbânî sahâbî şâ¡irdir.

 (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [Minheb] ِمنأَبٌج
¡Uveyye b. Selmâ nâm kimsenin feresi is-
midir. Ve 

 Be-gâyet yüğrük ata ıtlâk [minheb] ِمنأَبٌج
olunur; yukâlu: َفَرٌس ِمْنَهٌب أَْي َفاِئٌق ِفي اْلَعْدِو
 Bir (vezninde [emîr] أَِميٌر) [Nehîb] َنِبيٌج
mevzi¡ adıdır.

 َحُروٌن (mîm’in fethiyle) [Menâhib] َمَناِهُج
[√arûn] nâm feresin neslinden Benî 
¿a¡lebe’ye mahsûs bir feres adıdır.

َتَبُج نأ ُُ  [munte«ab] ُمْنَتَخٌب) [el-Munteheb] اَءأ
vezninde) Vâdi’l-¢urâ kurbünde bir 
beldedir.

نأُبوُب َُ  Mu¡accelen matlûb [el-menhûb] اَءأ
olan şey™e ıtlâk olunur ki edâ ve i¡tâ 
olunmaz ise nehb edecektir; yukâlu: ُهَو 
الً ُمَعجَّ َمْطُلوٌب  أَْي   Ve bu mecâz-ı evlâ َمْنُهوٌب 
kabîlindendir.

]ن ي ب[
-Ağız (vezninde [bâb] َباٌب) [en-nâb] اَءنَّاُب
da َرَباِعَيٌة [rebâ¡iyet]in enselerinde olan dört 
dişe denir ki azı dişi ve köpek dişi ta¡bîr 
olunur. Ve َرَباِعَيٌة [rebâ¡iyet] ön dişlerin 
verâsında olan dört diş olacaktır. Ve َناٌب 
[nâb] lafzı mü™ennestir. Cem¡i أَْنُيٌب [en-
yub] gelir, أَْفُلٌس [eflus] vezninde ve أَْنَياٌب 
[enyâb] gelir, أَْقَواٌل [a…vâl] vezninde ve 
-veznin [uyûb¡] ُعُيوٌب ,gelir [nuyûb] نُُيوٌب
de Ve cem¡ü’l-cem¡i أََناِييُب [enâyîb] gelir, 
 .vezninde [e¡âcîb] أََعاِجيُب

Lâkin Mi§bâ√’ta der ki َناٌب [nâb]-ı insân 

isti¡mâl olunur; yukâlu: أََخَذ ِإَذا  اْلَكْلُب   َنَهَب 
ِبُعْرُقوِب ْاِلْنَساِن
ِتَباُب نأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-intihâb] اَإلأ
de) Bu dahi gâret ve târâcla mâl-ı ganîmet 
almak ma¡nâsınadır ki kapışmak ta¡bîr olu-
nur; yukâlu: ِإْنَتَهَب النَّْهَب ِإَذا أََخَذُه Ve ¡Arablar 
at kısmı seğirtmekte nihâyet-i meydân ve 
mesâfeye bir dizginde müstevlî olsa; ِإْنَتَهَب 
ْوَط الشَّ َعَلْيِه ,derler اْلَفَرُس   ,ma¡nâsına ِإْسَتْوَلى 
gûyâ ki seğirtmenin mecmû¡unu yâhûd 
gâyet-i mecâli kendisi igtinâm eylemiştir.

َبُة  (vezninde [nu«bet] نُْخَبٌة) [en-nuhbet] اَءنُّبأ
ve

َبى  (vezninde [ublâ√] ُحْبَلى) [en-nuhbâ] اَءنُّبأ
ve

َبى ve (tasgîr bünyesiyle) [en-nuheybâ] اَءنَُّبيأ

 yâ-yı müşeddede) [en-nuheyyebâ] اَءنَُّبيََّبى
ile) İsmlerdir, nehb ve yağmaya denir. 
Kezâlik nehb ve yağma olunan mâla de-
nir, ânifen َنْهٌب [nehb] kelimesi tesmiye 
bi’l-masdar olduğu zikr olunmuştur.

َباِن  (tesniye bünyesiyle) [Nehbân] َنبأ
Tihâme’de iki dağdır.

-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tenâhub] اَءتََّناُهُج
ninde) Mâlı gâret ve tâlân edip kapışmak 
ma¡nâsınadır. Ve develer cidd ü sür¡atle 
eşip yürümekle çok yer aldıklarında َتَناَهَبِت 
ْالَْرَض َكِثيًرا ,derler ْاِلِبُل  ِبَقَواِئِمَها  ِمْنَها   أََخَذْت 
ma¡nâsına.

َناَهَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-munâhebet] اَءأ
vezninde) Bu dahi kapışmak ma¡nâsınadır. 
Bundandır ki ¡Arablar bir at hem-pâsı 
olan atla yarışıp tefâvütsüz berâberce se-
ğirtse َناَهَب اْلَفَرُس اْلَفَرَس derler, َباَراُه ِفي ُحْضِرِه 
ma¡nâsına, birisi maglûb olmamakla gûyâ 
ki yekdîgeri nehb eylemiştir. Ve 

-gibi, bir kim [nehb] َنْهٌب [munâhebet] ُمَناَهَبٌة
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َياِب اأألَنأ  .ays b¢ [u’l-Enyâb±] ُذو 
Ma¡dîkereb ve Suheyl b. ¡Amr b. ¡Abduş-
şems hazerâtının lakablarıdır, radıyallâhu 
¡anhumâ.

müzekkerdir, mâ-dâm bu ismle zikr 
olundukça. Pes bu, lafzına nazar edip ve 
mü™ellif ٌِّسن [sinn] ma¡nâsını i¡tibâr eyle-
miş olur. Ve İbn Sînâ’dan nakl eder ki bir 
hayvânda َناٌب [nâb] ile َقْرٌن […arn] müctemi¡ 
olmaz. İntehâ. Ve 

 Yaşlı, koca nâkaya denir. Bunun [nâb] َناٌب
cem¡i أَْنَياٌب [enyâb] gelir ve نُُيوٌب [nuyûb] 
gelir ve ِنيٌب [nîb] gelir nûn’un kesriyle. Ve 

 Esâmîdendir: Nâb b. ◊uneyf ki [Nâb] َناٌب
ashâbdan ¡İtbân b. Mâlik’in vâlidesi olan 
Leylâ hatunun pederidir. Ve 

 Bir kavm ve cemâ¡atin ulusuna [nâb] َناٌب
ve a¡yân ve mihterine ıtlâk olunur; yukâlu: 
ُدُهْم َهَذا َناُب اْلَقْوِم أَْي َسّيِ
َنابب  َُ  Baπdâd’da Evânâ [Nehru Nâb] َنبأ

nâm nâhiye kurbünde bir ırmaktır.

 (vezninde [tennûr] َتنُّوٌر) [en-neyyûb] اَءنَّيُّوُب
Bu dahi yaşlı nâkaya denir.

َيُج َنأ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-enyeb] اَألأ
Azı dişi yoğun ve galîz olan hayvâna de-
nir; yukâlu: َكْلٌب أَْنَيُب أَْي َغِليُظ النَّاِب
ُج  Bir (vezninde [ayb¡] َعْيٌب) [en-neyb] اَءنَّيأ
kimsenin azı dişine vurmak yâ dokunmak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ِنْبُتُه َنْيًبا أَْي أََصْبُت َناَبُه
ِييُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tenyîb] اَءتَّنأ
Bir nesnenin huşûnet ve mülâyemetini 
idrâk için azı dişiyle ısırıp yoklamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْهَم ِإَذا َعَجَم ُعوَدُه  َنيََّب السَّ
 ;Ve nâka kocamak ma¡nâsınadır َوأَثََّر ِفيِه ِبَناِبِه
yukâlu: َنيََّبِت النَّاَقُة ِإَذا َهِرَمْت Ve nebât köklen-
mek ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki azı diş-
leri gibi kök salmaktan ¡ibârettir; yukâlu: 
َنيََّب النَّْبُت ِإَذا َخَرَجْت أَُروَمُتُه
ٌل) [et-teneyyub] اَءتََّنيُُّج -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi nebât köklenip oyumlanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَنيََّب النَّْبُت ِبَمْعَنى َنيََّب
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mak ve ¡alâ-re™yin bir hâcet-mendi züll 
ü hakâretle redd eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْو ِمْنُه  يُْسَتْحَيى  ِفْعالً  ِبِه  َفَعَل  ِإَذا  ِإيَئاًبا   أَْوأََبُه 
ِبالتَّاِء أَْتأََبُه  ِفيِه  َويَُقاُل  ِبِخْزٍي  َحاَجِتِه  َعْن  ُه  َردَّ أَْو   أَْغَضَبُه 
Şârihin beyânına göre bunun aslı أَْوأََب idi, 
vâv tâ’ya kalb olundu.

َبُة ِ ve (vezninde [idet¡] ِعَدةٌ) [el-ibet] اَإلأ

َبُة ََ  (vezninde [tu™edet] تَُؤَدةٌ) [et-tu™ebet] اَءتُّ
ve

ِئَبُة وأ َُ -vez [mevhibet] َمْوِهَبٌة) [el-mev™ibet] اَءأ
ninde) İsmlerdir, rüsvâlık ve hizy ve züll 
ve ¡âr ve hayâ ma¡nâsınadır; yukâlu: َما ِفيِه 
َوَحَياٌء َوَعاٌر  ِخْزٌي  أَْي  َوَمْوِئَبٌة  َوتَُؤَبٌة  -Kâle fi’l ِإَبٌة 
Esâsَما َطَعاُمَك ِبَطَعاٍم تَُؤَبٍة أَْي الَ يُْسَتْحَيى ِمْنُه Pes ِإَبٌة 
[ibet] kelimesi masdar ve ism olur.

تأآُب ِ  ِإْفِتَعاٌل tâ-yı müşeddede ile) [el-itti™âb] اَإلأ
[ifti¡âl] vezninde) Bir kimseden utanıp hor 
ve hacil olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإتَّأََب 
 [ivte™ebe] ِإْوَتأََب Bunun aslı ِمْنُه ِإَذا َخِزَي َواْسَتْحَيا
idi.

َوأَُب  Darılmak (fethateynle) [el-ve™eb] اَءأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َوأًَبا ِمَن اْلَباِب  َوِئَب الرَّ
َغِضَب ِإَذا  اِبِع  أَْغَضَبُه :ve yukâlu الرَّ أَْي  َغْيُرُه   أَْوأََبُه 
َكَما ُذِكَر
َوِئيَبُة  (vezninde [abîbet√] َحِبيَبٌة) [el-ve™îbet] اَءأ
Dibi derin ve çukur olan tencereye denir; 
yukâlu: ٌِقْدٌر َوِئيَبٌة أَْي َقِعيَرة

]و ب ب[
 vâv’ın fethi ve bâ’nın) [el-vebb] اَءأَوبُّ

teşdîdiyle) Cenk hengâmında düşman 
üzere hamle ve hücûm eylemeğe yapın-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َوبًّا ِمَن  َوبَّ الرَّ
ِل ِإَذا َتَهيَّأَ ِلْلَحْمَلِة ِفي اْلَحْرِب اْلَباِب ْالَوَّ
َوَبُة َوبأ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-vebvebet] اَءأ
ninde) ٌَّوب [vebb] ma¡nâsınadır; yukâlu: 

َوْبَوَب ِبَمْعَنى َوبَّ

FASLU’L-VÂV 
)َفْصُل اْلَواِو(

]و أ ب[
َوأأُب  vâv’ın fethi ve hemzenin) [el-ve™b] اَءأ
sükûnuyla) İçerisi vâsi¡ büyük çanağa ve 
kavataya denir; Ve kunt ve sıkı olduğu 
hâlde cüst ve hafîf olan at ve katır ve eşek 
tırnağına denir; ¡alâ-kavlin çanak gibi or-
tası çukurca ve cirmi dâ™ireli ve ¡azîm ol-
makla bastığı yeri tabanlayıp haylice yer 
tutar ola yâhûd ceyyidü’l-kadr olan tırna-
ğa denir ki ne vâsi¡ ve ¡arîz ve ne teng ve 
sagîr ola, ya¡nî mu¡tedil ve yakışıklı ola. 
Ve 

-Bir kimseden pek utanıp şerm [ve™b] َوأأٌب
sâr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمْنُه  َوأََب 
َواْنَقَبَض ِمْنُه  اْسَتْحَيا  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن   ِإَبٌة İşbu ِإَبًة 
kelimesinin aslı َوْأٌب [ve™b] idi, َوْعٌد [va¡d] 
ve ٌِعَدة [¡idet] gibi; âhirinde hâ™ vâv’dan be-
deldir. Ve 

.İri ve dızman deveye denir [ve™b] َوأأٌب

َوأأَبُة  (vezninde [amzet√] َحْمَزُة) [el-ve™bet] اَءأ
Ba¡zı kayalarda olan hılkî oyma çukura 
denir ki içinde yağmur suyu irkilir. Ve de-
rin ve içerisi vâsi¡ olan kuyuya denir; ¡alâ-
kavlin hemân derin olan kuyuya denir.

وِئَباُت ُُ -mîm’in zammıy) [el-mû™ibât] اَءأ
la ُموِعَباٌت [mu¡ibât] vezninde) Fezâhat 
ve rüsvâlığı ve züll ve ¡ârı mûcib olan 
a¡mâl ve hâlâta denir, ُمْخِزَياٌت [mu«ziyât] 
ma¡nâsına. Ve bu ِإيَئاٌب [î™âb] kelimesin-
den ism-i fâ¡ildir; yukâlu: أَِي ِباْلُموِئَباِت   أََتى 
اْلُمْخِزَياِت
يَئاُب ِ  (vezninde [îcâb] ِإيَجاٌب) [el-î™âb] اَإلأ
Bir kimseye şerm ve hayâ olunacak bir 
iş etmek ma¡nâsınadır; ¡alâ-kavlin darılt-
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َر” َحمَّ َظَفاَر  َدَخَل   Ya¡nî “Bizim lügatimiz َمْن 
onların lügatine muvâfık olmamakla min-
ba¡d bizim pâyitahtımız olan ªafâr nâm 
beldeye gelenler ◊imyer lisânı üzere te-
kellüm eylesinler” dedi. Zikr olunan ِثْب 
[&ib] kelimesi &â’nın kesriyle ُوثُوٌب [vu&ûb]
dan fi¡l-i emrdir. İntehâ.

ِوَثاُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-vi&âb] اَءأ
Taht ve serîr ma¡nâsınadır. Ve döşeğe 
denir, ِفَراٌش [firâş] ma¡nâsına; ¡alâ-kavlin 
-ma¡nâsınadır ki nişîmen [me…â¡id] َمَقاِعُد
gâhlardır. Bu sûrette ِوَثاٌب [vi&âb] kelimesi 
cem¡ olur.

َثَباُن وأ َُ  [mertebân] َمْرَتَباٌن) [el-mev&ebân] اَءأ
vezninde) Şol pâdişâha ve emîre denir ki 
yerinde oturup gazâ ve cenk ve cihâda git-
mez ola; yukâlu: َلُهْم َمْوَثَباٌن أَْي َمِلٌك َيْقُعُد َوَلْم َيْغُز
يَثُج ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mî&eb] اَءأ
de) Düz ve yumuşak yere denir, أَْرٌض َسْهَلٌة 
[ar∂un sehletun] ma¡nâsına. Ve sıçragan 
adama denir, َقاِفٌز  [reculun …âfizun] َرُجٌل 
ma¡nâsına; ekserî atlara vasf olur. Ve 
dâ™imâ oturmağa mülâzemet eden kişiye 
denir. Ve tepe gibi yüksekçe yere denir. 
Ve 

 icâz’da ¡Ubâde kabîlesine◊ [Mî&eb] ِميَثٌج
mahsûs bir su adıdır. Ve Necd ülkesin-
de ¡U…ayl kabîlesine mahsûs bir su adı-
dır. Ve Medîne-i münevvere’de Server-i 
asfiyâ™ ¡aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm hazret-
leri sadakâtından bir mâl adıdır. Şârihin 
beyânına göre Medîne’de Mu«ayrî… nâm 
yehûdî şeref-yâb-ı İslâm olduktan sonra 
taraf-ı Hazret-i Mu§†afavî’ye yedi kıt¡a 
bostân vasiyyet eylemişti ki bunlardır: 
 َزاَلٌل .3 [âfiyet~] َصاِفَيٌة .2 [A¡râf]أَْعَراٌف.1
[Zelâl] 4. بُْرَقُة [Bur…at] 5.ِميَثٌب[Mî&eb] 6. 
 Meşrebetu] َمْشَرَبُة أُّمِ ِإْبَراِهيَم .7 [asnâ◊] َحْسَنى

]و ت ب[
َوتأُج -vâv’ın fethi ve tâ-yı fev) [el-vetb] اَءأ
kiyyenin sükûnuyla) Bir yerde münfekk 
olmamak vech üzere sâbit ve pâyidâr ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َوْتًبا ِباْلَمَكاِن   َوَتَب 
ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َثَبَت ِبِه َفَلْم َيَزْل

]و ث ب[
َوثأُج -vâv’ın fethi ve &â-yı mü) [el-ve&b] اَءأ
sellesenin sükûnuyla) ve

َوَثَباُن ve (fetehâtla) [el-ve&ebân] اَءأ

ُوثُوُب  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-vu&ûb] اَءأ
ve

ِوَثاُب ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-vi&âb] اَءأ

َوِثيُج  (vezninde [ne√îb] َنِحيٌب) [el-ve&îb] اَءأ
Sıçramak ve atlamak, pertâv ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َوْثًبا َوَوَثَباًنا َوُوثُوًبا َوِوَثاًبا َوَوِثيًبا  َوَثَب الرَّ
 Ve ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َطَفَر

 ve [ve&b] َوثأٌج

-imyer kabîlesi lügatin◊ [vu&ûb] ُوثُوٌب
de oturmak, ُقُعوٌد […u¡ûd] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَثَب ِإَذا َقَعَد
Mütercim der ki ricâl-i ¡Arabdan bir kim-
se mülûk-i ◊imyer’den birine sefâretle 
vüfûd edip ittifâkî o hengâmda melik-i 
mezbûr bir cebel-i şâhik zirvesinde 
vâki¡ bir bülend yalçın kaya üzere havâs 
ve nüdemâsıyla ârâm üzere olmakla 
merkûmu mekân-ı mezbûrda huzûruna 
ihzâr ve lügatleri üzere ِثْب diye ku¡ûduna 
emr ve işâret eyledikte, merkûm lügat-ı 
◊imyerî’ye vâkıf olmamakla ٌَطْفَرة [†afret] 
ma¡nâsına haml edip: اْلَمِلُك أَيَُّها   “َلَتِجُدِني 
-deyip hemân o ser be-felek kaya ِمْطَواًعا”
dan aşağıya sıçramakla hurd haşhâş ol-
muştur. Melik bu hâli müşâhede eyledikte 
huzzârdan istifsâr edip onlar da sebebini 
beyân eylemekle: ِتِهْم َكَعَرِبيَّ َعَرِبيٌَّة  ِعْنَدَنا   “َلْيَس 
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mâddesinde dahi resm ve mecma¡-ı mâ™ 
olan vasat-ı havz ma¡nâsından me™hûz ol-
duğunu işrâb ve aslı َثْوٌب olup âhirindeki 
hâ™ vâv-ı mahzûfeden ¡ivaz olduğunu 
tasrîh eylemiştir.

َوَثَبى -veznin [cemezâ] َجَمَزى) [el-ve&ebâ] اَءأ
de) Pek sıçrayıcı ve pertâv edici hayvâna 
denir; yukâlu: َفَرٌس َوَناَقٌة َوَثَبى أَْي َوثَّاَبٌة

]و ج ب[
 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-vucûb] اَءأُوُجوُب
ve

ِبَبُة  vezninde ki aslı [idet¡] ِعَدةٌ [el-cibet] اَءأ
 [idet¡] ِعَدةٌ ve [va¡d] َوْعٌد ,dir[vecb] َوْجٌب
gibi, lâzım olmak ma¡nâsınadır ki murâd 
sübût ve temekkün vechiyle lâzım olmak-
tan ¡ibârettir; yukâlu: ْيُء ُوُجوًبا َوِجَبًة  َوَجَب الشَّ
َلِزَم ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب   Mü™ellifin Ba§â™ir’de ِمَن 
beyânı üzere ُوُجوٌب [vucûb] mâddesi sukût 
ve vukû¡ ma¡nâsına mevzû¡dur.

َبُة  vâv’ın fethi ve cîm’in) [el-vecbet] اَءأَوجأ
sükûnuyla) Düşmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيُء َيِجُب َوْجَبًة ِإَذا َسَقَط  Ve َوَجَب الشَّ

َبٌة  İsm olur, gürültü ile yıkılıp [vecbet] َوجأ
düşmeğe, ¡alâ-kavlin yıkılıp düşen şey™in 
gürültüsüne ve âvâzına denir, münhedim 
olan binâ gürültüsü gibi; tekûlu: َسِمْعُت 
اِقِط ِة أَْو َصْوُت السَّ  Ve ِلْلَحاِئِط َوْجَبًة أَْي َسْقَطًة َمَع اْلِهدَّ

َبٌة  Leyl ve nehârda hemân bir [vecbet] َوجأ
öğün ta¡âm ekl eylemeğe denir; ¡alâ-kavlin 
yirmi dört sâ¡atte bir vakti mahsûs öğün 
edip ertesi vakt-i mezbûrda ekl-i ta¡âm ey-
lemeğe denir, meselâ her gün kuşluk vak-
tine tahsîs edip kuşluktan kuşluğa öğün 
eylemek gibi; yukâlu: ُهَو َيْأُكُل اْلَوْجَبَة أَِي ْالَْكَلَة 
ًة أَْو أَْكَلًة ِفي اْلَيْوِم ِإَلى ِمْثِلَها ِمَن اْلَغِد ْيَلِة َمرَّ ِفي اْلَيْوِم َواللَّ
ُج ve (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-vecb] اَءأَوجأ

-veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-vucûb] اَءأُوُجوُب

Ummi İbrâhîm]dir. Ba¡de’z-zabt vakf bu-
yurdular. Ve 

ِميَثٌج   [Mî&eb] Mekke-i mükerreme’de 
∏adîru »umm yanında bir mevzi¡ adıdır. 
Ve 

 َجْدَوٌل ,Küçük nehre denir [mî&eb] ِميَثٌج
[cedvel] ma¡nâsına.

ِثٌج  vezninde [meclis] َمْجِلٌس) [Mev&ib] َموأ
ve َمْقَعٌد [ma…¡ad] vezninde) Bir mevzi¡ 
adıdır.

ِثيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tev&îb] اَءتَّوأ
Bir kimseyi minder yâhûd yastık üzere 
oturtmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َوثََّبُه َتْوِثيًبا ِإَذا 
ِوَساَدٍة َعَلى   Ve bir kimse oturmak için أَْقَعَدُه 
pîş-gâhına minder yâhûd yastık bırakmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلُه ِإَذا َطَرَحَها   َوثََّبُه ِوَساَدًة 
َيْعِني ِلَيْقُعَد َعَلْيَها
َواَثَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muvâ&ebet] اَءأ
vezninde) Kedi gibi birbirinin üzerine atı-
lıp sıçramak ma¡nâsınadır, nizâ¡ ve kavga 
hengâmında olur; yukâlu: َواَثَبُه ِإَذا َساَوَرُه
ٌل) [et-teve&&ub] اَءتََّوثُُّج -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir kimsenin mâlına bi-gayr-i hakkin 
istîlâ eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
tekûlu: َتَوثََّب ُفالٌَن ِفي َضْيَعِتي أَِي اْسَتْوَلى َعَلْيَها ظُْلًما
 ُحَمٌة â’nın zammıyla&) [e&-&ubet] اَءثَُّبُة
[√umet] vezninde) Gürûh ve cemâ¡at 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَماَعٌة أَْي  النَّاِس  ِمَن   ثَُبٌة 
Garîbdir ki Şâfiye’de ثَُبٌة [&ubet] kelimesi-
nin aslı ثُْبَيٌة [&ubyet] olmak üzere müseb-
bettir ki ”ث،ب،ي“ mâddesindendir, cem¡ 
ma¡nâsınadır. Mü™ellif dahi mu¡tell bâbında 
mâdde-i mezkûrede resm eylemişken işbu 
-mâddesinde dahi sebt eylemiş “و،ث،ب”
tir; fe’l-yunzar. Asl cem¡ ma¡nâsına َتْثِبَيٌة 
[te&biyet] mevzû¡ olmakla ثَُبٌة [&ubet] on-
dan iştikâk-ı kebîr cihetiyle me™hûz olur 
ve bunun aslı َثْبٌي idi. Ve Cevherî bunu َثْوٌب 
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ilkâsıyla yüreğini oynatmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْوَجَب اهللُ َقْلَبُه أَْي أَْخَفَقُه Ve her gün bir 
öğün ta¡âm eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا أََكَل أَْكَلًة َواِحَدًة ِفي النََّهاِر أَْوَجَب الرَّ
ِجيُج -vez [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tevcîb] اَءتَّوأ
ninde) Bu dahi lâzım ve vâcib kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َتْوِجيًبا  َعَلْيِه  َبُه   َوجَّ
 Ve günde bir öğün ta¡âm eylemek أَْلَزَمُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا أََكَل أَْكَلًة َب الرَّ  َوجَّ
 Ve bir kimse evlâd u ¡ayâlini َواِحَدًة ِفي النََّهاِر
yâhûd atını günde bir öğün ta¡âm ve ¡alef 
ekline alıştırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
النََّهاِر ِفي  َواِحَدًة  أَْكَلًة  َدُهْم  َعوَّ ِإَذا  َوَفَرَسُه  ِعَياَلُه  َب   َوجَّ
Ve koyun ve nâka makûlesini yirmi dört 
sâ¡atte bir kerre sağmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَلِة َواللَّ اْلَيْوِم  ِفي  َيْحُلْبَها  َلْم  ِإَذا  النَّاَقَة  َب   َوجَّ
ًة َواِحَدًة  Ve yorulup dermânde kalmak ِإالَّ َمرَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبِت ْاِلِبُل ِإَذا أَْعَيْت  Ve َوجَّ
nâkanın memesinde ağız mün¡akid olmak 
ma¡nâsınadır ki idrâr ve nüzûl eylemez 
olur; yukâlu: َبأُ ِفي َضْرِع النَّاَقِة ِإَذا اْنَعَقَد َب اللَّ َوجَّ
ِتيَباُب اأ ِ  İstihkâk [el-istîcâb] اَإلأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه ِإْسَتْوَجَبُه أَِي اْسَتَحقَّ
َوِجيَبُة -veznin [va@îfet] َوِظيَفٌة [el-vecîbet] اَءأ
de ve mürâdifidir; yukâlu: أَْي َوِجيَبُتُه   ِهَي 
-Ve bir kimsenin bi’l-iştirâ™ müste َوِظيَفُتُه
hak olduğu şey™-i müşterâya ıtlâk olunur. 
Meselâ bir kimse yüz keyl mikdârı buğday 
iştirâ edip ceste ceste cümle-i müşterâsını 
kabz ile tamâmen ahz ve istîfâ eyledikte َقِد 
.derler اْسَتْوَفْيَت َوِجيَبَتَك

وِجَبُة ُُ  mîm’in zammı ve) [el-mûcibet] اَءأ
cîm’in kesriyle) A¡mâl-i seyyi™eden ve 
a¡mâl-i haseneden şol kebîre ve ¡azîmeye 
ıtlâk olunur ki cehenneme yâhûd cennete 
duhûlü mûcib ve müstelzim ola; yukâlu: 
نُوِب َوِمَناْلَحَسَناِت الَِّتي  َهِذِه ُموِجَبٌة َوِهَي اْلَكِبيَرُة ِمَن الذُّ
تُوِجُب النَّاَر أَِو اْلَجنََّة

de) Güneş gurûb eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْمُس َوْجًبا َوُوُجوًبا ِإَذا َغاَبْت  Ve َوَجَبِت الشَّ
göz çukurlanıp içeri batmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا َغاَرْت اْلَعْيُن   Ve bir nesneyi َوَجَبِت 
yâ bir kimseyi bir nesneden redd eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه  Ve her َوَجَبُه َعْنُه ِإَذا َردَّ
gün bir öğün ta¡âm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَجَب ُفالٌَن ِإَذا أََكَل أَْكَلًة َواِحَدًة ِفي النََّهاِر Ve 
ölmek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
 ve َوَجَب ُفالٌَن ِإَذا َماَت

ٌج -Şol nâkaya denir ki meme [vecb] َوجأ
sinde ağız mün¡akid olup nüzûl ve idrâr 
eylemeye. Ve teke derisinden yapılmış 
büyük tuluma denir. Cem¡i ِوَجاٌب [vicâb] 
gelir vâv’ın kesriyle. Ve 

ٌج -Ahmak ve sebük-magz kim [vecb] َوجأ
seye denir. Ve korkak, cebân kişiye denir. 
Ve ok yarışmakta miyâneye vaz¡ ve ta¡yîn 
olunan ödüle denir.

يَباُب ِ -hemzenin kesriy) [el-îcâb] اَإلأ
le) Bir nesneyi vâcib ve lâzım kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْلَزَمُه أَْي   veأَْوَجَبُه 
yukâlu: َلَك أَْلَزَمُه  أَْي  اْلَبْيَع  َلَك   Burada أَْوَجَب 
nüshaların mecmû¡u ُمَواَجَبًة اْلَبْيَع  َلَك   أَْوَجَب 
 ibâretiyle mersûm olup şârihler dahi¡ َوِوَجاًبا
tasaddî eylememiştir. Ba¡dehu Lisânu’l-
¡Arab ve sâ™ir me™hazlara mürâca¡at olun-
dukta cümlesinde ُمَواَجَبًة َوَواَجَبُه  ِإيَجاًبا   أَْوَجَبُه 
 ibâretiyle mesbût olmakla ¢âmûs¡ َوِوَجاًبا
nüshalarında sakta vâki¡ olduğu mütebey-
yen oldu. Pes mufâ¡alet vezninde ُمَواَجَبٌة 
[muvâcebet] ve ِوَجاٌب [vicâb] dahi ِإيَجاٌب 
[îcâb] ma¡nâsına olur. Ve 

يَباٌب ٌِ  [îcâb] Bir kimse cennete yâhûd ce-
henneme müstehak olacak ¡amel işlemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََتى ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أَْوَجَب 
النَّاَر أَِو  اْلَجنََّة  َلُه  َئاِت  ّيِ السَّ أَِو  اْلَحَسَناِت  ِمَن   ِباْلُموِجَبِة 
Ve bir kimsenin havf u endîşe gibi hâlet 
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]و ذ ب[
ِوَذاُب  ِجَراٌب âl-ı mu¡ceme ile≠) [el-vi≠âb] اَءأ
[cirâb] vezninde) Şol işkenbelere ve ba-
ğırsaklara denir ki A¡râb tâ™ifesi içlerine 
süt vaz¡ edip ba¡de vaktin pâre pâre doğra-
yıp ekl ederler. Ve işbu ِوَذاٌب [vi≠âb] keli-
mesinin müfredi mesmû¡ değildir. Ve 

 Azık çantasının kulplarına [vi≠âb] ِوَذاٌب
denir.

]و ر ب[
ُب َورأ  (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-verb] اَءأ
Vahşî cânver inine denir. Ve bedende 
iki eyegü kemiklerinin aralığına denir. 
Ve ¡uzv ve endâm ma¡nâsınadır. Ve ِفْتٌر 
[fitr] ma¡nâsınadır ki baş parmakla اَبٌة  َسبَّ
[sebbâbet] parmak açıldıkta hâvî olduğu 
mikdârdır ki ٌة  ta¡bîr olunur. Ve [surret] ُسرَّ
dübüre denir, ِإْسٌت [ist] ma¡nâsına. Ve fâre 
ve ¡akreb yuvalarının ağızına denir. Cem¡i 
.gelir [evrâb] أَْوَراٌب

َبُة َورأ  (vezninde [arbet√] َحْرَبٌة) [el-verbet] اَءأ
Bu dahi göte denir,ِإْسٌت[ist] gibi.

ُب ِورأ  [irb] ِإْرٌب (vâv’ın kesriyle) [el-virb] اَءأ
kelimesinde lügattir ki ¡uzv ve endâma 
denir.

َوِرُب  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-verib] اَءأ
Fâsid ve tebâh olmuş nesneye denir; 
yukâlu: َشْيٌء َوِرٌب أَْي َفاِسٌد Ve gevşek ve sal-
kı buluta denir ki feyz ve matarı me™mûl 
olmaya; yukâlu: َسَحاٌب َوِرٌب أَْي ُمْسَتْرٍخ الَ يُْمِطُر 
Ve fâsid damara denir.

ِريُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tevrîb] اَءتَّوأ
Muglak olmayan ma¡ârîz ve kinâyâtla 
bir nesneden tevriye ve îhâm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ى ْيِء ِإَذا َورَّ َب َعِن الشَّ  َورَّ
اْلُمَباَحاِت ِباْلُمَعاَرَضاِت  -ke ُمَباَحاٌت Burada َعْنُه 
limesi keşf ve izhâr ma¡nâsına olan َبْوٌح 

ُج ve (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-vecb] اَءأَوجأ

َوِجيُج  (vezninde [ne√îb] َنِحيٌب) [el-vecîb] اَءأ
ve

َوَجَباُن -Yürek oy (hârekâtla) [el-vecebân] اَءأ
namak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَقْلُب  َوَجَب 
َوْجًبا َوَوِجيًبا َوَوَجَباًنا ِإَذا َخَفَق
ُج َوّجِ ُُ ٌث) [el-muveccib] اَءأ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Bu dahi memesinde ağız 
mün¡akid olmakla idrâr eylemeyen nâkaya 
denir.

اُب اٌد teşdîd-i cîm’le) [el-veccâb] اَءأَوجَّ  َشدَّ
[şeddâd] vezninde) ve

اَبُة  kezâlik teşdîd-i) [el-veccâbet] اَءأَوجَّ
cîm’le َعالََّمٌة [¡allâmet] vezninde) Korkak 
ve cebân kişiye denir.

ُوُجوَبُة  (vâv’ın zammıyla) [el-vucûbet] اَءأ
Korkak olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َوُجَب 
اًبا أَْي َجَباًنا ُجُل ُوُجوَبًة ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َكاَن َوجَّ الرَّ
 (vezninde [mûsir] ُموِسٌر) [Mûcib] ُموِجٌج
¢uds-i şerîf ile Bel…â™ miyânında bir bel-
de adıdır. Ve şehr-i muharremü’l-harâmın 
ism-i kadîmidir.

ِوَجاُب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-vicâb] اَءأ
Su irkilip eğlenecek yerlere denir, َمَناِقُع 
 ma¡nâsına. Mü™ellif [™menâ…i¡u’l-mâ] اْلَماِء
müfredinden sükût eylemiştir.

]و ح ب[
ُوَطاُب  ُغَراٌب â-yı mühmele ile√) [el-vu√âb] اَءأ
[πurâb] vezninde) Deve kısmına mahsûs 
bir ¡illet adıdır ki mühliktir.

]و د ب[
َوَدُب  (vâv’ın ve dâl’ın fethiyle) [el-vedeb] اَءأ
Sû-i hâl ma¡nâsınadır ki bir kimsenin hâli 
muztarib ve perîşân olmaktan ¡ibârettir; 
yukâlu: ُهَو َعَلى َوَدٍب أَْي ُسوِء اْلَحاِل
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اُب َْ ي ِ  (vezninde [îcâb] ِإيَجاٌب) [el-îzâb] اَإلأ
Gezip yürümek ma¡nâsınadır ki ُوُزوٌب 
[vuzûb]dan me™hûzdur; yukâlu: ِفي  أَْوَزَب 
ْالَْرِض ِإَذا َذَهَب ِفيَها

]و س ب[
ُج  vâv’ın kesri ve sîn’in) [el-visb] اَءأِواأ
sükûnuyla) Ota denir, giyâh ve nebât 
ma¡nâsına.

ُج  (vezninde [va¡d] َوْعٌد) [el-vesb] اَءأَواأ
Yerin nebâtı çok olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَسَبِت ْالَْرُض َوْسًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َكثَُر 
 Ve ُعْشُبَها

ٌج  Şol tahtalara denir ki kuyunun [vesb] َواأ
aşağısının toprağı gevşek ve dökülgen ol-
makla dibine çatılır, tâ ki toprağı zabt edip 
dökülmesine mâni¡ ola. Buna Mı§ır halkı 
يَزةٌ  derler, bizim diyârlarda [arrîzet»] َخّرِ
hareze derler. Nihâyet o diyârlarda taştan 
ederler. Ve bu, göz kuyularda olmaz. Ve 
 [vusûb] ُوُسوٌب lafzının cem¡i [vesb] َوْسٌب
gelir.

-Bir nes (fethateynle) [el-veseb] اَءأَوَاُج
ne kîrlenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َوِسَب 
اِبِع ِإَذا َوِسَخ الثَّْوُب َوَسًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ
يَساُب ِ  Yer (hemzenin kesriyle) [el-îsâb] اَإلأ
otlu olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْوَسَبِت 
ْالَْرُض ِبَمْعَنى َوَسَبْت
وِاُج ُُ  (vezninde [mûsir] ُموِسٌر) [el-mûsib] اَءأ
Yünü çok olan koça ıtlâk olunur; yukâlu: 
وِف َكْبٌش ُموِسٌب أَْي َكِثيُر الصُّ
يَساُب ُِ -vez [mîzâb] ِميَزاٌب) [el-mîsâb] اَءأ
ninde) İki sülsü mikdârı ُرَطٌب [ru†ab] ol-
muş hurmâ koruğuna denir, َطِب الرُّ ُع   ُمَجزَّ
[mucezza¡u’r-ru†ab] ma¡nâsına.

َبى  (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [vesbâ] َواأ
Benû Suleym kabîlesine mahsûs bir su 
adıdır.

[bev√]tendir. Bu mâdde ve sâ™iri fesâd 
ma¡nâsındandır.

َوَرُب -Bir nes (fethateynle) [el-vereb] اَءأ
ne fâsid ve tebâh olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفَسَد ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَرًبا  ْيُء  الشَّ  َوِرَب 
Hâlen lisânımızda bir tarafa doğru kaçık 
ve mâ™il olan şey™e vereb ta¡bîrimiz işbu 
fesâd ma¡nâsındandır.

َواَرَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muvârebet] اَءأ
vezninde) Bir kimseye reng ve hîle ve 
dûbâra eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوَخاَتَلُه َداَهاُه  أَْي   Ve bu müşâreket için َواَرَبُه 
olur.

]و ز ب[
ُوُزوُب -Ak (zâ-yı mu¡ceme ile) [el-vuzûb] اَءأ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُوُزوًبا اْلَماُء   َوَزَب 
ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َساَل
اُب َْ ي ُِ -veznin [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mîzâb] اَءأ
de) ُوُزوٌب [vuzûb] lafzından ism-i âlettir, 
oluğa denir, nâv-dân ma¡nâsına. Ba¡zılar 
¡indinde bu Fârisîden mu¡arrebdir, ya¡nî 
mîm’den sonra hemze ile ta¡rîb olunmuş-
tur. Fârisîde “mîz âb”, بُِل اْلَماَءtercemesidir 
ki “suyu tebevvül eyle” demektir, zîrâ mîz 
kelimesi işemek ma¡nâsına olan mîzîden 
lafzından emr-i hâzırdır. Ba¡dehu mezc 
edip mîz-âb dediler. Bu cihetten cem¡inde 
 .dediler, hemze ile [me™âzîb] َمآِزيُب

Şârih der ki cem¡inde َمَياِزيُب [meyâzîb] 
dahi vâriddir. Kaldı ki ُوُزوٌب [vuzûb] 
cereyân ma¡nâsına olduktan sonra birkaç 
kat tekellüfe ne hâcettir. Mü™ellif bunu 
.mâddesinde dahi zikr eyledi “أ،ز،ب”

اُب َوزَّ  َكتَّاٌن teşdîd-i zâ ile) [el-vezzâb] اَءأ
[kettân] vezninde) Uz uğruya denir, ٌِّلص 
 ma¡nâsına ki su gibi [li§§un √â≠i…un] َحاِذٌق
akar; yukâlu: اٌب أَْي َحاِذٌق ِلصٌّ َوزَّ



ُج 704اَءأَوشأ BÂBU’L-BÂ™

yukâlu: ْحَم ِإَذا َثَبَت َشْحُمَها -Ger أَْوَصَبِت النَّاَقُة الشَّ
çi nüshalarda bu resme mersûmdur, lâkin 
ümmehât-ı sâ™irede ve Esâs’ta َشْحُم  َوَصَب 
 النَّاَقِة َوَلَبنَُها أَْي َداَم َوأَْوَصَبِت النَّاَقُة َوَواَصَبْت َفِهَي ُموِصَبٌة
¡unvânında merkûm olmakla müdâvemet 
ma¡nâsından me™hûz olmuş olur. Nüsha-
larda müte¡addî ¡unvânıyla olduğundan 
muztarib olmak gâlibdir. Ve 

يَصاٌب ٌِ  [î§âb] Mutlakan bir nesne dâ™im 
ve pâyidâr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيُء ِإَذا َداَم َوَثَبَت أَْوَصَب الشَّ
 (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-va§ib] اَءأَوِأُج
Hasta ve marîz olan kişiye denir. Cem¡i 
 َوَجاَعى ve [¡veci] َوِجٌع ,gelir [ve§âbâ] َوَصاَبى
[vecâ¡â] gibi ve ِوَصاٌب [vi§âb] gelir, ِوَجاٌع 
[vicâ¡] gibi.

-veznin [vucûb] ُوُجوٌب) [el-vu§ûb] اَءأُوُأوُب
de) Dâ™im ve sâbit olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  ُوُصوًبا  ْيُء  الشَّ  َوَصَب 
َوَثَبَت -Ve bir işin üzerine olup ona gü َداَم 
zelce takayyüd ve ihtimâm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَْمِر  َعَلى   َوَصَب 
َواَظَب َوأَْحَسَن اْلِقَياَم َعَلْيِه
َواِأَبُة -vez [vâcibet] َواِجَبٌة) [el-vâ§ibet] اَءأ
ninde) Be-gâyet ba¡îd olan mefâzeye 
ıtlâk olunur ki gitmekle müntehî olmaya. 
Devâm ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: 
ا َمَفاَزةٌ َواِصَبٌة أَْي َبِعيَدةٌ ِجدًّ
ُج  (vezninde [na§b] َنْصٌب) [el-va§b] اَءأَوأأ
Serçe parmak yanındaki adsız parmaktan 
sebbâbeye gelince aralığa denir, orta par-
mak ve aralıkları dâhildir.

ُج َوأَّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muva§§ab] اَءأ
vezninde) Kesîrü’l-evcâ™ olan insân ve 
hayvâna denir.

]و ط ب[
 vâv’ın fethi ve †â’nın) [el-va†b] اَءأَوطأُج

]و ش ب[
ُج  vâv’ın fethi ve şîn-i) [el-veşb] اَءأَوشأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Kabuğu kalın 
olan meyveye denir. Ve bu ¡Arabların ٌَتْمَرة 
َحاِء kavllerinden me™hûzdur ki َوْشَبٌة الّلِ  َغِليُظ 
[πalî@u’l-li√â™] ma¡nâsınadır.

َشاُب َوأ  (hemzenin fethiyle) [el-evşâb] اَألأ
Ecnâs-ı muhtelifeden müctemi¡ fürû-mâye 
levend makûlesi nâsa denir, أَْوَباٌش [evbâş] 
ve أَْخالٌَط [a«lâ†] ma¡nâsına. Ve ِوْشٌب [vişb] 
müfredidir vâv’ın kesriyle; yukâlu: ُهُم 
اْلَْوَشاُب َبِل اْلَْخَشاُب أَِي اْلَْوَباُش َواْلَْخالَُط

]و ص ب[
-vâv’ın ve §âd’ın fet) [el-va§ab] اَءأَوَأُج
hiyle) Derd ve maraza denir. Cem¡i أَْوَصاٌب 
[ev§âb] gelir; yukâlu: ِبِه َوَصٌب أَْي َمَرٌض Ve 

-Masdar olur, hasta ve derd [ve§ab] َوَأٌج
nâk olmak ma¡nâsına; yukâlu: ُجُل الرَّ  َوِصَب 
اِبِع ِإَذا َمِرَض َوَصًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ
ِأيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tev§îb] اَءتَّوأ
ve

ُج ٌل) [et-teva§§ub] اَءتََّوأُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bunlar da hastalanıp rencûr ve 
derd-nâk olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َب ِبَمْعَنى َوِصَب ُجُل َوَتَوصَّ َب الرَّ َوصَّ
يَصاُب ِ  (vezninde [îcâb] ِإيَجاٌب) [el-î§âb] اَإلأ
 أَْوَصَب :ma¡nâsınadır; yukâlu [ve§ab] َوَصٌب
َوَصَب  ve hasta kılmak ma¡nâsına ِبَمْعَنى 
müte¡addî olur; yukâlu: أَْي َتَعاَلى  اهللُ   أَْوَصَبُه 
-Ve bir nesne üzere müdâvemet eyle أَْمَرَضُه
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَقْوُم َعَلى  أَْوَصَب 
ْيِء ِإَذا َثاَبُروُه -Ve bir kimsenin ¡illetli ve ma الشَّ
razlı evlâdı olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا ُوِلَد َلُه أَْوالٌَد َوَصاَبى  Ve nâkanın أَْوَصَب الرَّ
şahm ve bedenine ya¡nî kuvvetine ¡avârız 
sebebiyle halel gelmeyip ¡alâ-hâlihi 
sâbit ve ber-karâr olmak ma¡nâsınadır; 



يَعاُب ِ اَإلأ 705BÂBU’L-BÂ™

vezninde) Şol yere denir ki bi’d-defe¡ât 
ra¡y olunmakla onda aslâ çayır ese-
ri kalmamış ola; yukâlu: أَْي َمْوظُوَبٌة   أَْرٌض 
ْعِي َفَلْم َيْبَق ِفيَها َكَلٌ  Ve bu ma¡nâ-yı تُُدوِوَلْت ِبالرَّ
merkûmeden yâhûd âtiyeden me™hûzdur.

ظُوُب وأ َُ  Şol kimseye ıtlâk [el-mev@ûb] اَءأ
olunur ki peyderpey nevâ™ib-i zamân 
sademâtıyla cümle-i mâlı helâk olmuş ola; 
yukâlu: النََّواِئُب َتَداَوَلِت  َقْد  َكاَن  ِإَذا  َمْوظُوٌب   َرُجٌل 
َماَلُه
َظُج -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [Mev@ab] َموأ
de) Mekke-i mükerreme kurbünde bir 
mevzi¡dir. Ve işbu َمْوَظٌب [mev@ab] keli-
mesi َمْوَرٌق [mevra…] lafzı gibi şâzdır, zîrâ 
kıyâs olan َمْوِعٌد [mev¡id] gibi olmaktır.

َبُة َوظأ -veznin [cemret] َجْمَرةٌ) [el-va@bat] اَءأ
de) Bütün tırnaklı olan hayvânın fercine 
denir.

يَظُج ُِ  (vezninde [mîzer] ِميَزٌر) [el-mî@ab] اَءأ
Bir tarafı bıçak gibi keskin olan yumru ve 
müdevver çakmak taşına denir, ظَُرٌر [@urer] 
ma¡nâsına.

 (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-va@b] اَءأَوظأُج
Ayakla çiğnemek, َوْطٌء [va†™] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَظَبُه َوْظًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َوِطَئُه

]و ع ب[
ُج  (vezninde [va¡d] َوْعٌد) [el-va¡b] اَءأَوعأ
Bir şey™in mecmû¡unu avuçlayıp almak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َوْعًبا  ْيَء  الشَّ  َوَعَب 
 Ve اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا أََخَذُه أَْجَمَع

ٌج  Tarîk-i vâsi¡a denir ki tesmiye [va¡b] َوعأ
bi’l-masdardır, ehl-i sebîli ihâta eylediği 
mülâhazasıyladır.

يَعاُب ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-î¡âb] اَإلأ
dahi bir şey™in mecmû¡unu avuçlayıp al-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَمْعَنى  أَْوَبَعَبُه 
 Ve biriktirmek ma¡nâsına isti¡mâlَوَعَبُه

sükûnuyla) Süt tulumuna denir ki iki ya-
şında ve ondan ziyâdece olan koyunun 
derisinden yaptıklarıdır, niteki kuzu de-
risinden olana ٌَشْكَوة [şekvet] denir. َوْطٌب 
[va†b] lafzının cem¡i أَْوطٌُب [ev†ub] gelir ve 
 أَْوَطاٌب gelir vâv’ın kesriyle ve [vi†âb] ِوَطاٌب
[ev†âb] gelir. Ve cem¡ü’l-cem¡i أََواِطُب 
[evâ†ib] gelir. Ve 

 Künde ve dürüşt-endâm ve [va†b] َوطأٌج
nâ-tırâş kimseye ıtlâk olunur. Ve iri me-
meye ıtlâk olunur ki tulum gibi olur.

َباُء َوطأ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-va†bâ] اَءأ
de) İri memeli hatuna denir ki tulum me-
meli ta¡bîr olunur; yukâlu: أَِي َوْطَباُء   ِإْمَرأَةٌ 
اْلَعِظيَمُة الثَّْدِي
ِوَطاُب  َوْطٌب (vâv’ın kesriyle) [el-vi†âb] اَءأ
[va†b]ın cem¡idir, niteki zikr olundu. Ve 
¡Arablar bir kimse vefât eyledikte yâhûd 
katl olundukta ِوَطابُُه -derler, “tulum َصِفَرْت 
ları boşaldı” ma¡nâsına ki “a¡zâsından 
mâdde-i rûh olan demleri hurûc eyle-
di” yâhûd “ervâh-ı a¡zâsı çekilip gitti” 
demektir.

]و ظ ب[
 â-yı mu¡ceme ile@) [el-vu@ûb] اَءأُوظُوُب
-vezninde) Münfekk olma [u¡ûd…] ُقُعوٌد
mak üzere hemîşe bir işin üzerinde olmak 
yâhûd bir işi ta¡ahhüd ve iltizâm eylemek-
le dâ™imâ ona mülâzemet ve müdâvemet 
eylemek ma¡nâsınadır, bir kimsenin hiz-
metine mülâzemet ve müdâvemet gibi; 
yukâlu: ِإَذا  َوَظَب َعَلى ْالَْمِر ُوظُوًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني 
َداَم أَْو َداَوَمُه َوَلِزَمُه
َواَظَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muvâ@abet] اَءأ
vezninde) ُوظُوٌب [vu@ûb] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َواَظَب َعَلْيِه ِبَمْعَنى َوَظَب
َظوَبُة وأ َُ  [mevhûbet] َمْوُهوَبٌة) [el-mev@ûbet] اَءأ
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mu¡cemenin sükûnuyla) Gırâreye denir 
ki harar ta¡bîr olunan zarf-ı ma¡hûddur. 
Ve ev esbâbının hırt ve mırt ve ufak tefek 
makûlesine denir. Ve ahmak ve bî-magz 
kimseye denir. Ve za¡îfü’l-beden kimse-
ye denir. Ve fürû-mâye ve le™îm ve rezîl 
şahsa denir. Ve iri ve dızman erkek de-
veye denmekle zıdd olur; zıddiyyeti za¡îf 
mukâbelesine mebnîdir, lâkin hakîkatte 
şibh-i tezâd vardır. Cem¡i أَْوَغاٌب [evπâb] 
gelir ve ِوَغاٌب [viπâb] gelir, ِوَطاٌب [vi†âb] 
gibi. Mü™ennesi َوْغَبٌة [vaπbet]tir hâ’yla.

َبُة ََ َو -Bu dahi ah (fetehâtla) [el-veπabet] اَءأ
mak ve sâde-dil kişiye denir.

َُوَبُة ُو -vâv’ın zammıy) [el-vuπûbet] اَءأ
la) Deve iri ve ¡azîmü’l-heykel olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن ُوُغوَبًة  اْلَجَمُل   َوُغَب 
اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َضُخَم

]و ق ب[
ُج َأ َو  vâv’ın fethi ve …âf’ın) [el-va…b] اَءأ
sükûnuyla) Ba¡zı kayalarda olan hılkî 
oyma çukura denir ki onda yağmur suyu 
irkilir; ¡alâ-kavlin ba¡zı yalçın kayalarda 
bir kâmet yâhûd iki kâmet mikdârı olan 
kuyu tarzında hılkî oyma çukura denir ki 
 .gibi onda su cem¡ olur [ma§na¡at] َمْصَنَعٌة
Ve 

ٌج َأ  ,Bedende olan çukurlara denir [va…b] َو
gözün ve omuz başının çukurları gibi. Ve 

ِس ََ َّ ُباءأ َأ -At kısmının göz [va…bu’l-feres] َو
leri üstünde olan çukurlardır ki yaşlı olan 
atta pek çukurlanır. Ve 

َحاَءِة َُ ُباءأ َأ  Çarhın ve [va…bu’l-ma√âlet] َو
makaranın iğ ve ok geçirecek deliklerine 
denir. Ve 

ٌج َأ  ve [va…b] َو

َُوٌب  Masdar olur, bir nesne gâ™ib [vu…ûb] ُو

olunur; yukâlu: َجَمَعُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve bir أَْوَعَب 
nesneyi bi-tamâmihi kesmek ve kopar-
mak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
اْسَتْأَصَلُه أَِي  اْلَجْذَع   Ya¡nî “Burnunu أَْوَعَب 
bi’t-tamâm kat¡ eyledi.” Ve bunda diyet 
lâzım gelir. Ve bir nesne içre bir nesneyi 
bi-tamâmihi idhâl eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه ْيِء ِإَذا أَْدَخَلُه ِفيِه ُكلَّ ْيَء ِفي الشَّ أَْوَعَب الشَّ
وِعُج ُُ -veznin [mûsir] ُموِسٌر) [el-mû¡ib] اَءأ
de) ِإيَعاٌب [î¡âb]dan ism-i fâ¡ildir ve minhu 
yukâlu: َجاُؤا ُموِعِبيَن أَْي ِإَذا َجَمُعوا َما اْسَتَطاُعوا ِمْن 
َمَع :Ve minhu’l-hadîsu َجْمٍع ْالَْنَصاُر   “أَْوَعَب 
يَن” أَْي َلْم َيَتَخلَّْف ِمْنُهْم أََحٌد َعْنُه َعِلّيٍ ِإَلى ِصّفِ
ِتيَعاُب اأ ِ  Bu dahi bir şey™in [el-istî¡âb] اَإلأ
cümlesini avuçlayıp almak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَعَبُه ِبَمْعَنى   Şümûl ve ihâta ِإْسَتْوَعَبُه 
ma¡nâsı bundan me™hûzdur ki kaplamak 
ta¡bîr olunur.

ِوَعاُب  (vezninde [vi†âb] ِوَطاٌب) [el-vi¡âb] اَءأ
Arzdan mevâdi¡-i vâsi¡aya ıtlâk olunur. 
Müfredi َوْعٌب [va¡b]dır, َكْعٌب [ka¡b] gibi.

َوِعيُج  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-ve¡îb] اَءأ
Vâsi¡ nesneye denir ki içine vaz¡ olunan 
şey™i َوْعٌب [va¡b] eder ola; yukâlu: َبْيٌت َوِعيٌب 
َواِسٌع أَْي  َوِعيٌب   Ve ¡Arablar at ¡uhde-i َوِإَناٌء 
kudretinde olan seğirtmek mâyesinin 
mecmû¡unu istîfâ ederek geldi diyecek 
yerde َجاَء اْلَفَرُس ِبَرْكٍض َوِعيٍب derler.

َعُج  (vezninde [a…rab] أَْقَرُب) [el-ev¡ab] اَألَوأ
Ef¡al-i tafdîldir, bir şey™in mecmû¡unu 
istî¡âb eden şey™e vasf olur ve min-
hu yukâlu: اِلْسِتيَفاِئِه أَْحَرى  أَْي  ِلَكَذا  أَْوَعُب   َهَذا 
Kâle’ş-şârih: اْلِجَماِع َبْعَد  “َنْوَمٌة  اْلَحِديِث   َوِفي 
ِفي ِمْنُه  َبِقَي  َما  ُكلَّ  يُْخِرَج  أَْن  أَْحَرى  أَْي  ِلْلَماِء”   أَْوَعُب 
َكِر َوَيْسَتْقِصيِه الذَّ

]و غ ب[
ُج َأ َو  vâv’ın fethi ve πayn-ı) [el-vaπb] اَءأ
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lik ola ve bu şimâl tarafına doğru yâhûd 
aşağı katlarda olan baca olur. Ve 
َِ ي َِ َبُةاءثَّ َأ  ve [va…betu’&-&erîd] َو

ِن هأ َُّ َبُةاء َأ  Tirit ve yağ [va…betu’d-duhn] َو
vaz¡ olunan kapta yağ irkilmek için orta-
sına ettikleri çukurdan ¡ibârettir.

يَقاُب ِ  (vezninde [îcâb] ِإيَجاٌب) [el-î…âb] اَإلأ
Acıkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  أَْوَقَب الرَّ
َجاَع  e idhâl[va…bet] َوْقَبٌة Ve bir nesneyi ِإَذا 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  أَْوَقَب 
ِإَذا أَْدَخَلُه ِفي اْلَوْقَبِة
يَقُج ُِ -veznin [mîzer] ِميَزٌر) [el-mî…ab] اَءأ
de) Katır boncuğuna denir, َوَدَعٌة [vede¡at] 
ma¡nâsına.

ِبيُّ َأ ُو ) [el-vu…biyy] اَءأ -veznin [kurdiyy] ُكْرِديٌّ
de) Ahmaklar ile dâ™imâ sohbet ve üns ü 
ülfete düşkün olan kimseye denir; yukâlu: 
ُهَو ُوْقِبيٌّ أَْي ُموَلٌع ِبُصْحَبِة ْالَْوَقاِب أَِي اْلَحْمَقى
يَقاُب ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mî…âb] اَءأ
ninde) Suyu çok içer olan kimseye denir. 
Ve ahmak ve bî-magz hatuna, ¡alâ-kavlin 
dâ™imâ ahmak veledler doğurur olan ha-
tuna denir. Ve vâsi¡ü’l-ferc olan hatuna 
denir.

يَقاِب ُِ اءأ  َُ -Gündüzü ge [seyru’l-mî…âb] َايأ
ceye katarak yürümeğe denir; yukâlu: 
َساُروا َسْيَر اْلِميَقاِب أَْي َواَصُلوا َبْيَن َيْوٍم َوَلْيَلٍة
يَقاِب ُِ -Miyân-ı ¡Arab [Benu’l-Mî…âb] َبنُو اءأ
da sebb ve düşnâm ta¡bîrâtındandır ki 
vâlidesine nisbettir. Zikr olunan ِميَقاٌب 
[mî…âb] ma¡nâsındandır ki postal oğlu de-
mek olur.

ِقَبُة ) [el-…ibet] اَءأ  vezninde) Koyun [idet¡] ِعَدةٌ
kısmının büyük olan peynir mâyesine de-
nir. Pek küçük kuzunun peynir mâyesine 
 denir, büyüdükte şîrdân ve [infe√at] ِإْنَفَحٌة
kırkbayır derler.

ve nâ-bedîd olmak ma¡nâsına; yukâlu: َوَقَب 
ْيُء َوْقًبا َوُوُقوًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َغاَب  Ve الشَّ

ٌج َأ  ;Ahmak ve ebleh kişiye denir [va…b] َو
yukâlu: َرُجٌل َوْقٌب أَْي أَْحَمُق Ve fürû-mâye ve 
nezl ve denî kimseye denir; yukâlu: ُهَو َوْقٌب 
-Ve kezâlik masdar olur, bir çu أَْي َنْذٌل َدِنيٌء
kura girmek ma¡nâsına; yukâlu: ُجُل  َوَقَب الرَّ
-Ve beriye doğru tevec َوْقًبا ِإَذا َدَخَل ِفي اْلَوْقِب
cüh ve ikbâl edip gelmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَجاَء أَْقَبَل  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve karanlık َوَقَب 
basmak ma¡nâsınadır; yukâlu: الظَّالَُم  َوَقَب 
 Ve َعَلى النَّاِس ِإَذا َدَخَل

ٌج َأ  ve [va…b] َو

َُوٌب  ;Güneş batmak ma¡nâsınadır [vu…ûb] ُو
yukâlu: ْمُس َوْقًبا َوُوُقوًبا ِإَذا َغاَبْت  Ve ay َوَقَبِت الشَّ
küsûfa girmek ma¡nâsınadır ki ay tutul-
maktır; yukâlu: َوَقَب اْلَقَمُر ِإَذا َدَخَل ِفي اْلُكُسوِف 
ve minhu kavluhu ta¡âlâ: ِإَذا َغاِسٍق  َشّرِ   ﴿َوِمْن 

 َوَقَب﴾، الية أَْو َمْعَناُه ِمْن َشّرِ أَْيٍر ِإَذا َقاَم، َحَكاُه اْلَغَزاِليُّ
 َغاِسٌق Ma¡nâ-yı evvele göre َوَغْيُرُه َعِن اْبِن َعبَّاٍس
[πâsi…]tan murâd kamerdir ve ُوُقوٌب [vu…
ûb]u küsûfa dâhil olmaktır ve ma¡nâ-yı 
sânîye göre َغاِسٌق [πâsi…]tan murâd zeker-
dir ve ُوُقوٌب [vukûb]dan murâd kıyâm ve 
intişârıdır ki duhûl-i ferce bâ¡istir. Mü-
tercim der ki kamere َغاِسٌق [πâsi…] ıtlâkı 
küsûfuyla ¡âlemi muzlim eylemesine 
mebnîdir ve zekere َغاِسٌق [πâsi…] ıtlâkı 
seyelân ma¡nâsına olan َغَسَقاٌن [πase…ân]
dan me™hûzdur, kıvâmına gelmiş âlet ne 
gûne ferce seyelân eylediği tezekkür olu-
na. Ve müfessirîn ma¡ânî-i sâ™ire dahi îrâd 
eylemişlerdir.

َبُة َأ َو ) [el-va…bet] اَءأ  (vezninde [temret] َتْمَرةٌ
 kelimesinin müfredidir ki zikr [va…b] َوْقٌب
olunan çukura ve deliğe denir. Ve ba¡zı 
hânelerde olan büyük bacaya denir ki on-
dan içeriye güneş pertevi girmeyip gölge-
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yedir. Hâlen alay-ı pâdişâhîye َمْوِكٌب [mev-
kib] ıtlâkı bundandır; yukâlu: َمْوِكٍب ِفي   َمرَّ 
يَنِة أَْي َجَماَعٍة ُرْكَباًنا أَْو ُمَشاًة أَْو ُهَو ُركَّاُب ْاِلِبِل ِللّزِ
يَكاُب ِ  (vezninde [îcâb] ِإيَجاٌب) [el-îkâb] اَإلأ
 e koşulup onlar ile bilece[mevkib] َمْوِكٌب
gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  أَْوَكَب ُفالٌَن 
اْلَمْوِكَب -Ve kuş kalkıp uçmağa yapın َلِزَم 
mak ma¡nâsınadır; ¡alâ-kavlin konmağa 
yüz tuttukta iki kanatlarını birbirine çarp-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َأَْوَكَب الطَّاِئُر ِإَذا َتَهيَّأ 
َواِقٌع َوُهَو  ِبَجَناَحْيِه  َضَرَب  أَْو  -Ve bir kim ِللطََّيَراِن 
seyi darıltmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْوَكَب 
ُفالًَنا ِإَذا أَْغَضَبُه
َواَكَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muvâkebet] اَءأ
vezninde) َمْوِكٌب [mevkib] ile berâberce 
gitmek, ¡alâ-kavlin َمْوِكٌب [mevkib]e 
mübâderet eylemek ya¡nî onlara koşul-
mağa şitâb eylemek yâhûd َمْوِكٌب [mevkib] 
ile berâber binmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َرِكَب أَْو  َباَدَرُهْم  أَْو  َساَيَرُهْم  ِإَذا  اْلَمْوِكَب  ُجُل  الرَّ  َواَكَب 
 Ve dâ™imâ bir işin üzerine olmak َمَعُهْم
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْالَْمِر  َعَلى   َواَكَب 
َواَظَب
ُج َوكأ  (vezninde [rekb] َرْكٌب) [el-vekb] اَءأ
Ayak üzere dikilip durmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َوْكًبا ِإَذا َقاَم َواْنَتَصَب َوَكَب الرَّ
َوَكُج  Kîrlenmek (fethateynle) [el-vekeb] اَءأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َوَكًبا  الثَّْوُب   َوِكَب 
اِبِع ِإَذا َوِسَخ  Ve hurmâ kemâle resîde اْلَباِب الرَّ
olmakla kararmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوِكَب التَّْمُر ِإَذا اْسَودَّ َلْونُُه ِحيَن َنِضَج
ِكيُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tevkîb] اَءتَّوأ
de) Bu dahi hurmâ nuzc bulduğu vaktte 
siyâhlanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َوكََّب 
َوِكَب ِبَمْعَنى  -Ve nâkanın memesi bağ التَّْمُر 
larını birbirine karîb sıkça bend eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقاَرَب ِفي ِإَذا  النَّاَقَة   َوكََّب 
َراِر الّصِ

َِيُج َو  (vezninde [ne√îb] َنِحيٌب) [el-va…îb] اَءأ
At kısmı yürürken hâyesi kabından zuhûr 
eden âvâza denir. Şârihin beyânına göre 
bu ma¡nâda masdar dahi olur.

ََاُب َوأ  (hemzenin fethiyle) [el-ev…âb] اَألأ
Ebleh ve ahmak kimselere denir ki َوْقٌب 
[va…b] lafzından cem¡dir. Ve 

ََاٌب اْلَبْيِت [ev…âb] أَوأ  [umâşu’l-beyt…] ُقَماُش 
ma¡nâsınadır ki hırt ve mırt makûlesi ev 
esbâbıdır, tekne ve çömlek ve el değirme-
ni gibi.

َباُء َأ َو  vezninde [™a√râ§] َصْحَراُء) [™el-Va…bâ] اَءأ
ve kasr ile câ™izdir) Bir mevzi¡ adıdır.

َََبى َو -veznin [cemezâ] َجَمَزى) [el-Va…abâ] اَءأ
de) Benû Mâzin kabîlesine mahsûs bir su 
adıdır.

ََُج َوأ  Duhûl ma¡nâsından [el-ev…ab] اَألأ
ef¡aldir, fürûc-ı nisâya adamcasına duhûl 
eden âlet-i tenâsüle ıtlâk olunur ki gere-
ği gibi kuvvet ve kıvâmından nâşî olur; 
yukâlu: َذَكٌر أَْوَقُب أَْي َوالٌَّج ِفي اْلَهَناِت

]و ك ب[
ُوُكوُب  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-vukûb] اَءأ
ve

َوَكَباُن  Âheste (fetehâtla) [el-vekebân] اَءأ
âheste yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َمَشى ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َوَوَكَباًنا  ُوُكوًبا  ُجُل  الرَّ  َوَكَب 
َدَرَجاٍن -Ke-mâ se اْلَمْوِكُب :Ve minhu ِفي 
yuzkeru. Ve hemîşe bir işin üzerine olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَكَب َعَلى ْالَْمِر ِإَذا َواَظَب
ِكُج وأ َُ -vez [mescid] َمْسِجٌد) [el-mevkib] اَءأ
ninde) Bir bölük gürûh-ı insânîye denir, 
gerek süvârî ve gerek piyâde olsun; ¡alâ-
kavlin develere binmiş gürûhuna denir ki 
develeri ve kendileri müzeyyen ve ârâste 
olalar, Türkîde alay ta¡bîr olunur; ¡âdetâ 
âheste ve sükûnuyla seyrleri bâ¡is-i tesmi-



ِبَبُة اَءأ 709BÂBU’L-BÂ™

Ve َواِلَبُة اْلَقْوِم َوَواِلَبُة اْلَبَقِر َواْلَغَنِم bunların dölleri 
ve nesl ve evlâdlarıdır. Ve 

.Bir mevzi¡ adıdır [Vâlibet] َواِءَبُة

َءُج -En (vezninde [a√med] أَْحَمُد) [Evleb] أَوأ
delüs diyârında bir beldedir.

]و ن ب[
 (vezninde [cânibet] َجاِنَبٌة) [Vânibet] َواِنَبُة
Endelüs ülkesinde bir belde adıdır.

ِنيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tevnîb] اَءتَّوأ
Levm ü tevbîh eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َونََّبُه َتْوِنيًبا ِإَذا َوبََّخُه
َوَنُج  Murâd (fethateynle) [el-Veneb] اَءأ
kabîlesinden bir batn ismidir; tâbi¡în ve 
muhaddisînden ¿âbit b. ‰arîf el-Venebî 
ona mensûbdur.

]و هـ ب[
ُج ve (vezninde [nehb] َنْهٌب) [el-vehb] اَءأَوهأ

َوَهُج ve (vezninde [ta¡ab] َتَعٌب) [el-veheb] اَءأ

ِبَبُة -Ba (vezninde [idet¡] ِعَدةٌ) [el-hibet] اَءأ
ğışlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء  َوَهَب الشَّ
َوالَ ِعَوٍض  ِبالَ  أَْعَطاُه  ِإَذا  َوِهَبًة  َوَوَهًبا  َوْهًبا  َكَوَدَعُه   َلُه 
أَْعَراِبّيٍ َعْن  َعْمٍرو  أَبُو  َحَكاُه  أَْو  َوَهَبَكُه   Mü™ellif َتُقْل 

ibtidâ َكَوَدَعُه misâliyle ”و،ه،ب“ mâddesi 
dahi bâb-ı sâlisten olduğunu iş¡âr eyle-
miştir. Sâhib-i Mi§bâ√’ın beyânına göre 
-mâddesi fi’l-asl bâb-ı sânîden ol “و،د،ع”
makla muzâri¡inde vâv beyne yâ™in ve 
kesretin vâki¡ olmakla vâv sâkıt olmuş-
tur. Ba¡dehu harf-i halk için ¡aynü’l-fi¡li 
meftûh kılınmıştır. Pes ”و،هـ،ب“ mâddesi 
dahi o gûnedir. Sâniyen ”و،هـ،ب“ mâddesi 
mef¡ûl-i evvele lâm vâsıtasıyla müte¡addî 
olmakla sılasız mef¡ûleyne ta¡diye ile َُوَهَبَكه 
demekten men¡ eylemiştir. Ve ba¡zılar, 
Ebû ¡Amr b. el-¡Alâ™ bir A¡râbîden ِإْنَطِلْق 
َنْيالً أََهْبَك   ibâretini rivâyet eylediğini¡ َمِعي 

َوّكُِج ُُ  teşdîd-i kâf’la) [el-muvekkib] اَءأ
ٌث  vezninde) Şol hurmâya [&mu√addi] ُمَحّدِ
denir ki kemâle resîde olmakla levni 
siyâhlanmış ola.

َوكَّاُب  َكتَّاٌن teşdîd-i kâf’la) [el-vekkâb] اَءأ
[kettân] vezninde) Benim gibi kesîrü’l-
hüzn olan kişiye denir; yukâlu: َوكَّاٌب  َرُجٌل 
 Ve أَِي اْلَكِثيُر اْلُحْزِن

 Hu≠eyl kabîlesinden bir [Vekkâb] َوكَّاٌب
şâ¡irdir.

َواِكَبُة  َوْكٌب Zikr olunan [el-vâkibet] اَءأ
[vekb]den ism-i fâ¡ildir, َقاِئَمٌة […â™imet] 
ma¡nâsına. Te™nîsi mevsûf i¡tibârıyladır 
yâhûd mübâlagaya mahmûldür ki dâ™imâ 
dikilip durucu nesneden ¡ibârettir.

َواِكَبُة ُُ -ism-i fâ¡il bünye) [el-muvâkibet] اَءأ
siyle) Dâ™imâ َمْوِكٌب [mevkib] ile berâber 
yürür olan nâkaya denir ki aslâ geri kal-
maz ola; ¡alâ-kavlin boynunu uzatıp yere 
döşenip gerimleyerek yürür olan nâkaya 
denir ki deve kısmının şevk ve neşâtla 
çapkın yürümesidir; yukâlu: ِإَذا ُمَواِكَبٌة   َناَقٌة 
َكاَنْت تَُساِيُر اْلَمْوِكَب أَْو ُمْعِنٌق ِفي َسْيِرَها

]و ل ب[
ُوءُوُب -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-vulûb] اَءأ
de) Girmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي  َوَلَب 
ِفيِه َدَخَل  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  ُولُوًبا   Ve sür¡at اْلَبْيِت 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  َوَلَب 
 Ve bir nesneye yetişip vâsıl olmak أَْسَرَع
ma¡nâsınadır. Ve bu bi-nefsihi ve ِإَلى ile 
müte¡addî olur, ”و،ص،ل“ mâddesi gibi; 
yukâlu: ْيَء َوِإَلْيِه ِإَذا َوَصَلُه َكاِئًنا َما َكاَن َوَلَب الشَّ
َواِءَبُة -veznin [πâlibet] َغاِلَبٌة) [el-vâlibet] اَءأ
de) Ekin filizlerine denir ki evvel nâbit 
olanların köklerinden tevellüd eder, ِفَراُخ 
ْرِع  ma¡nâsına. Usûl-i [¡firâ«u’z-zer] الزَّ
ümmehâtına duhûlleri bâ¡is-i tesmiyedir. 
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-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tevâhub] اَءتََّواُهُج
ninde) Birbirine nesne bağışlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْعُضُهْم َوَهَب  ِإَذا   َتَواَهُبوا 
ِلَبْعٍض
َهَبُة وأ َُ -vez [mertebet] َمْرَتَبٌة) [el-mevhebet] اَءأ
ninde) Bahş olunan nesneye denir, ٌة  َعِطيَّ
[¡a†iyyet] ma¡nâsına; yukâlu: أَْي َمْوَهَبُتُه   َهِذِه 
ُتُه  Ve şol yağmurlu sehâbeye denir ki َعِطيَّ
dolgun olmakla hemân üzerinde vâki¡ ol-
duğu yere ifâza-i matar eyleye. Ve 

َهَبٌة  ™Yemen’de şehr-i ~an¡â [Mevhebet] َموأ
nâhiyesinde bir hisâr adıdır. Ve bir recül 
adıdır. Ve küçükçe su gölüne denir ki göl-
cük ta¡bîr olunur. Ve bunda hâ’nın kesriy-
le de lügattir.

 hâ’nın fethi ve bâ’nın sükûn) [heb] َهجأ
üzere binâsıyla) Mâdde-i merkûmeden 
fi¡l-i emrdir, bağışla ve hibe eyle 
ma¡nâsına. Ve أُْحُسْب ve أُْعُدْد ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur. Ve bu ma¡nâda muta-
sarrıf değildir, hemân fi¡l-i emr olarak 
isti¡mâl olunur; tekûlu: أَِي َكَذا  َفَعْلُت   َهْبِني 
َواْعُدْدِني  Ya¡nî “Beni hisâb eyle ki اْحُسْبِني 
şöyle ettim.” Lisânımızda “Beni filân işi 
işledi say” ta¡bîr olunur. Mütercim der ki 
kütüb-i nahviyyede bu mâddenin hülâsası 
budur ki َهْب kelimesi ef¡âl-i kulûba ilhâk 
ve onda hakîkat-ı ¡örfiyye olmuştur, أُْحُسْب 
ve أُْعُدْد ma¡nâsına. Ve bunun nakli mecâz 
bi-mertebeteyn cihetiyledir ve mutasar-
rıf değildir ve gâliben iki mef¡ûle ta¡diye 
eder. Ve bunda savâb olan zamîr-i mut-
tasıl ilhâk olunmaktır; tekûlu: َفَعْلُت  َهْبِني 
 Ve bilâ-zamîrin isti¡mâlini ba¡zılar َوَهْبُه َفَعَل
tecvîz eylediler; ve yukâlu: َوَهُبوِني  َهْبِني 
 Ya¡nî hemân işbu vücûh-ı selâse َوَهِبيِني
ile müsta¡meldir. Ve ba¡zılar َفَعْلُت أَنِّي   َهْب 
 ibâretini telhîn eylediler, lâkin nuhâta¡ َكَذا

nakl eylemiştir.

Şârih der ki kavl-i evvel Sîbeveyhi mez-
hebidir. Ve Mi§bâ√’ta َجَعَل kelimesine 
tazmînle ta¡diye eylediği mersûmdur, ke-
mâ yukâlu: َوَهَبِنَي اهللُ ِفَداَءَك أَْي َجَعَلِني َلِكْن َلْم يُْسَمْع 
 fi¡li mugâlebede ya¡nî َوَهَب Ve ِفي َكالٍَم َفِصيٍح
bahşîş husûsunda tefâdül ile mübâhasede 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َواَهَبُه َفَوَهَبُه َيَهُبُه َكَيَدُعُه 
ِفي َغَلَبُه  ِإَذا  اْلَهاِء  ِبَكْسِر  أَْي  َكَيِرثُُه  َوَيِهُبُه  اْلَهاِء  ِبَفْتِح   أَْي 
 Bunda ¡ayn’ın fethi vech-i mezkûr اْلِهَبِة
üzere harf-i halk olan hâ’ya mebnîdir ve 
kesri aslına mebnîdir ve mu¡tel olmakla 
bâb-ı evvele menkûl değildir. Ve ¡Arablar 
ِفَداَءَك  ma¡nâsınadır ki َجَعَلِني ,derler َوَهَبِنَي اهللُ 
muzammındır, niteki zikr olundu. Şârih 
der ki bu tazmîn olmakla hemân mâzî 
sîgasıyla isti¡mâl olunur.

َواِهُج -Bağışlayı (ism-i fâ¡ildir) [el-vâhib] اَءأ
cı bahşende ma¡nâsına.

اُب َوهَّ  َكتَّاٌن teşdîd-i hâ’yla) [el-vehhâb] اَءأ
[kettân] vezninde) ve

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-vehûb] اَءأَوُهوُب
ve

اَبُة َوهَّ  teşdîd ile ve hâ-yı) [el-vehhâbet] اَءأ
mübâlaga ile) Ondan mübâlagalardır, 
kesîrü’l-hibe ma¡nâsınadır.

ِهُج وأ َُ -vez [meclis] َمْجِلٌس) [el-mevhib] اَءأ
ninde) ve

ِهَبُة وأ َُ  ,İsmlerdir (hâ’yla) [el-mevhibet] اَءأ
bahşîşe denir; yukâlu: ُهَو َكِثيُر اْلَمْوِهِب َواْلَمْوِهَبِة 
أَِي اْلَعَطاِء
تَِّباُب ِ -hemzenin ve tâ-yı mü) [el-ittihâb] اَإلأ
şeddedenin kesriyle) Hibeyi kabûl eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َفاتََّهَبُه  َلُه   َوَهَبُه 
 idi, vâv tâ’ya kalb ve ِإْوَتَهَب Bunun aslı َقِبَلُه
idgâm olundu, ِإتََّزَن ve ِإتََّعَد gibi, zirâ fâ™ü’l-
fi¡lleri vâv’dır.
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هب ُمَنّبِ ُن  بأ ُج   َنْهٌب) [Vehb b. Munebbih] َوهأ
[nehb] vezninde) Tâbi¡iyy-i meşhûrdur; 
hâ’nın fethiyle de câ™izdir.

 Benû Suleym diyârında bir [Vâhib] َواِهٌج
dağ adıdır.

]و ي ب[
 vezninde ve [veyl] َوْيٌل [veyb] َويأٌج
mürâdifidir ki yazık ve hayf ve vây 
ma¡nâsınadır, lâkin rikkat ve merhamet 
mahallinde olmayıp levm ve şemâtet ve 
bed-du¡â mevki¡ine mahsûstur, hayf ve 
veylden kurtulmasın ve belâsını bulsun de-
mek olur, niteki َوْيٌح [vey√] ve َوْيٌس [veys] 
kelimeleri bunun muhâlifidir ki ona yazık 
oldu, vâh vâh ma¡nâsınadır; tekûlu: َوْيَبَك 
َدِة َوَوْيٌب ِبَك ِبَرْفِعَها َوَوْيٌب ِلَزْيٍد ِبَرْفِعَها أَْيًضا  ِبَفْتِح اْلُمَوحَّ
 َوَوْيًبا َلُه ِبالنَّْصِب َوَوْيٍب َلُه ِباْلَجّرِ َوَوْيِبِه ِباْلَكْسِر َوْاِلَضاَفِة
الظَّاِهِر ِإَلى  َوْاِلَضاَفِة  ِباْلَكْسِر  َغْيِرِه  َوَوْيِب  ِميِر  الضَّ  ِإَلى 
 َوَوْيِب َزْيٍد ِباْلَكْسِر َواْلَفْتِح َوَوْيِب ُفالٌَن ِبَكْسِر اْلَباِء َوَرْفِع
 Ve işbu vech-i ahîr İbn A¡râbî’den ُفالٍَن
menkûldür. Bunların mecmû¡u ُاهلل  أَْلَزَمُه 
َوَخَساًرا َعَذاًبا  أَْي   ma¡nâsınadır ki “Hak َوْيالً 
ta¡âlâ onu dâ™imâ mu¡azzeb ve âh vâh içre 
kılsın” demektir. Ve bunların i¡râbları 
Muπni’l-Lebîb şürûhunda mebsûttur. Ve 
 ta¡accüb makâmında isti¡mâl [veyb] َوْيٌب
olunur, niteki َوْيٌح [vey√] kelimesi dahi 
böylecedir; yukâlu: َوْيًبا ِلَهَذا أَْي َعَجًبا
َبُة َويأ -veznin [aybet¡] َعْيَبٌة) [el-veybet] اَءأ
de) Ekyâlden yirmi iki yâhûd yirmi dört 
 [mudd] ُمدٌّ mikdâra denir. Ve [mudd] ُمدٌّ
mîm’in zammıyla ”م،ك،ك“ mâddesinde 
meşrûhtur.

muhâliftir, zîrâ bu ef¡âl-i kulûbdan olup 
ve ef¡âl-i merkûmeden َِّإن ve َّأَن mef¡ûleyn 
makâmına kâ™im oldukları ¡inde’n-
nahviyyîn ittifâk-kerdedir ve ¡aleyhi mâ-
verede: ”َهْب أَنَّ أََباَنا َكاَن ِحَماًرا“ ve Esâs’ta َهْبُه 
 unvânıyla mersûm¡ َرُجالً َقْد أَْخَطأَ َوَهْبُه َقْد َماَت
ve ِإْجَعْلُه kelimesiyle müfesserdir ki zikr 
olunan َجَعَلِني أَْي  ِفَداَءَك  اهللُ   kavlinden َوَهَبِنَي 
me™hûzdur ki vech-i mesrûd üzere mecâz 
bi-mertebeteyn olur; ve kâle fîhi: َسِمْعُت 
ْقُف َيا َسّيِِدي  َخاِدًما ِلي ِمَن اْلَيَماَمِة َيُقوُل َوَقْد َوَكَف السَّ
 َهْل أََهُب َعَلْيِه التَُّراَب ِبَمْعَنى َهْل أَْجَعُلُه َعَلْيِه َويَُقاُل ِلْلَخْيِل
أَْقِبِلي أَْي   mâddesinde “ه،ي،ب” Ve bu َهِبي 
mersûm ve meşrûhtur.

يَباُب ِ  (vezninde [îcâb] ِإيَجاٌب) [el-îhâb] اَإلأ
Bir işin levâzımını tehyi™e ve tertîb edip 
hâzır u âmâde kılmak ma¡nâsınadır ki 
mecâzdır; yukâlu: ُه أََعدَّ ِإَذا  ِإيَهاًبا  َلَك   Ve أَْوَهَبُه 
bir nesnenin tarîk-i ahzı sühûlet bulup 
kâbil olmak ma¡nâsına olmakla müte¡addî 
ve lâzım olur; yukâlu: أَْي ْيُء  الشَّ َلَك   أَْوَهَب 
َتْأُخَذُه أَْن   Ve bir kimse için bir nesne أَْمَكَنَك 
dâ™imî olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْوَهَب 
ْيُء َلُه ِإَذا َداَم .Bunların mecmû¡u mecâzdır الشَّ

ٌج (vezninde [nehb] َنْهٌب) [Vehb] َوهأ

ٌج (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Vuheyb] ُوَهيأ

َباُن  ُعْثَماُن ve [sa√bân] َسْحَباُن) [Vehbân] َوهأ
[¡u&mân] veznlerinde) 

 (vezninde [â√ib§] َصاِحٌب) [Vâhib] َواِهٌج

َهٌج  (vezninde [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [Mevheb] َموأ
Esâmî-i ricâldendir.

ِبيُن  (vezninde [ya…†în] َيْقِطيُن) [Vehbîn] َوهأ
Bir mevzi¡dir.

َة َبِقيَّ ُن  بأ َباُن   َسْحَباُن) [Vehbân b. Ba…iyyet] َوهأ
[sa√bân] vezninde) Muhaddisîndendir.

َقُلوِص اءأ ُن  بأ َباُن   [§Vuhbân b. el-¢alû] ُوهأ
.Şu¡arâdandır (vezninde [u&mân¡] ُعْثَماُن)
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dahi ِحيًنا ¡ibâretiyle olup tagyîr-i nâsihle َحنَّا 
olmak da muhtemeldir, lâkin tefsîrinde َعنَّا 
¡unvânı ondan âbî olmakla vech-i mezkûr 
üzere Sa¡d lügatine mahmûl olmak evceh-
tir, zîrâ ba¡zı mahallerde dahi mü™ellifin bu 
gûne telvînâtı vâki¡ olmuştur. Ve bir nes-
neye şürû¡ ve ibtidâ eylemek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َهبَّ ُفالٌَن َيْفَعُل َكَذا أَْي 
-Ve tekeyi keçiye yüğürmek için ça َطِفَق
ğırmak ma¡nâsınadır; tekûlu: َهَبْبُت ِبالتَّْيِس أَْي 
ِلَيْنُزَو  unvânında¡ َهَبْبُتُه Ve Cevherî’nin َدَعْوتُُه 
ya¡nî bi-nefsihi müte¡addî olmak üzere 
sebt ve îrâd eylemesi hatâdır. Ve 

 ve [hebb] َهجد

 Kılıç vururken titremek [hubûb] ُهُبوٌب
ma¡nâsınadır; yukâlu: َّاْهَتز ِإَذا  ْيُف  السَّ  Ve َهبَّ 
bir kimse müddet-i medîde gâ™ib ve nâbûd 
olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
َدْهًرا َغاَب  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve cenkte bozulmak َهبَّ 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: ِفي  َهبَّ 
اْلَحْرِب ِإَذا اْنَهَزَم
ُة ِببَّ  Hâl ü şân (hâ’nın kesriyle) [el-hibbet] اَءأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِة أَِي اْلَحاِل  ِإنَُّه َلَحَسُن اْلِهبَّ
Ve bez ve mendil pâresine denir. Cem¡i 
 vezninde. Ve [ineb¡] ِعَنٌب ,gelir [hibeb] ِهَبٌب
kılıcın darîbeye işleyip nâfiz ve kâr-ger 
olması hâletine denir;yukâlu: ٍة ِهبَّ ُذو   َسْيٌف 
 Ve nüfûz ve sihr hengâmından أَْي ُذو َمَضاٍء
bâki kalan bir sâ¡at-i zamânîye denir. Ve 
zamândan bir müddet-i gayr-i mahdûdeye 
denir; tekûlu: ِحْقَبًة أَْي  ْهِر  الدَّ ِمَن  ًة  ِهبَّ  Ve ِعْشَنا 
işbu iki ma¡nâ-yı ahîrde hâ’nın fethiyle de 
câ™izdir.

 ve (hâ’nın fethiyle) [el-hebb] اَءأَبجُّ

ُة َببَّ ve (hâ’yla) [el-hebbet] اَءأ

ُة ِببَّ  hâ’nın kesriyle ve) [el-hibbet] اَءأ
mecmû¡unda teşdîd ile) Kesmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ًة ًة َوِهبَّ ا َوَهبَّ ْيُف َهبًّ ُه السَّ  َهبَّ

FASLU’L-HÂ™ 
)َفْصُل اْلَهاِء(

]هـ ب ب[
 hâ’nın fethi [ve] bâ’nın) [el-hebb] اَءأَبجُّ

şeddesiyle) ve

ُبُبوُب  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-hubûb] اَءأ
ve

َبِبيُج  (vezninde [ne√îb] َنِحيٌب) [el-hebîb] اَءأ
Yel esmek ma¡nâsınadır; yukâlu: يُح  َهبَِّت الّرِ
َوَهاَجْت َثاَرْت  ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَهِبيًبا  َوُهُبوًبا  ا   َهبًّ
Ve uykudan uyanmak ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: َهبَّ ِمَن النَّْوِم ِإَذا اْنَتَبَه Ve şevk 
ve neşât ve sür¡atle eşip gitmek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: اِئُر ِمَن ْاِلْنَساِن  َهبَّ السَّ
َواّبِ ِإَذا َنِشَط َوأَْسَرَع َوالدَّ
ِبَباُب -veznin [kitâb] ِكَتاٌب) [el-hibâb] اَءأ
de) Bu dahi neşât ve sür¡atle yürümek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َوِهَباًبا  ا  َهبًّ اِئُر   َهبَّ السَّ
َوأَْسَرَع  [hubûb] ُهُبوٌب ve [hebb] َهبٌّ Ve َنِشَط 
ve ِهَباٌب [hibâb] gelmek ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; tekûlu: ِل  ِمْن أَْيَن َهَبْبَت ِهَباًبا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
ِجْئَت أَْيَن  ِمَن   Ve gâ™ib ve nâbûd olmak أَْي 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; tekûlu: أَْيَن َهِبْبَت 
اِبِع أَْي أَْيَن ِغْبَت َعنَّا  Ve ba¡zı َحنَّا ِهَباًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ
nüshada َعنَّا -keli َعْن unvânıyla ya¡nî¡ َهِبْبَت 
mesiyle mersûmdur. Ve √â-yı mühmele 
ile Sa¡d kabîlesi lügatıdır ki onlar ¡ayn’ı 
√â’ya tebdîl ederler. Meselâ َعْن bedeli َحْن 
ve َمَع ve َنَعْم bedeli َمَح ve َنَحْم derler, hurûf-ı 
halktan olmakla tebdîl ederler, niteki 
Hu≠eyl kabîlesi √â’yı ¡ayn’a tebdîl edip 
meselâ َحتَّى lafzında َعتَّى telaffuz ederler. 
Ve Esâs’ta ِمْن أَْيَن َهَبْبَت َيا ُفالَُن أَْي ِمَن أَْيَن ِجْئَت 
 ibâretiyle mecâz¡ َوَهبَّ ُفالٌَن ِحيًنا ثُمَّ َقِدَم أَْي َساَفَر
olarak ve misâl-i sânîde ِحيًنا ba¡de’l-hâ™ 
yâ-yı tahtiyye ile mersûm olmakla burada 
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 Ve َهْبَهِبيٌَّة أَْي َسِريَعٌة

َبِبيد  Koyun ve keçi çobanına [hebhebiyy] َهبأ
denir; ¡alâ-kavlin sürünün koçuna denir.

َبُج َببأ -veznin [πabπab] َغْبَغٌب) [el-hebheb] اَءأ
de) Bu dahi serî¡ ve çâlâk insân ve hayvâna 
denir, pes ٌَّهْبَهِبي [hebhebiyy] nefsine nisbet 
olmuş olur. Ve 

َبٌج  ,Cüst ve çabuk kurda denir [hebheb] َهبأ
zi™b-i hafîf ma¡nâsına.

َباُب َببأ -vez [cebcâb] َجْبَجاٌب) [el-hebhâb] اَءأ
ninde) Bu dahi cüst ve çabuk insân ve 
hayvâna denir. Ve çağırgan sayyâh kim-
seye denir. Ve serâba denir ki ıssı vaktler-
de çöllerde su gibi leme¡ân eden pusarık-
tır. Ve ¡Arab sıbyânına mahsûs bir oyun 
adıdır.

َبَباُب -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [el-hebâb] اَءأ
de) َهَباٌء [hebâ™] ma¡nâsınadır ki güneşin 
şu¡â¡ından heyecân eden hurde hurde toz-
dur, halk ona zerre ta¡bîr ederler, oda içre 
pencereye doğru çekilip gider; yukâlu: 
َصاَر َهَباًبا أَْي َهَباًء
ُبُج -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [et-tehebhub] اَءتََّببأ
ninde) Irgalanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيُء ِإَذا َتَزْعَزَع َتَهْبَهَب الشَّ
ٌل) [et-tehebbub] اَءتََّببُُّج -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Esvâb eskiyip yeprimek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَهبََّب الثَّْوُب ِإَذا َبِلَي
َبَباِئُج  ve (hâ’nın fethiyle) [el-hebâ™ib] اَءأ

َباُب َهأ -veznin [a√bâb] أَْحَباٌب) [el-ehbâb] اَألأ
de) ve

ِبَبُج -Es (vezninde [ineb¡] ِعَنٌب) [el-hibeb] اَءأ
kiyip pârelenmiş sevbe denir; yukâlu: َثْوٌب 
ٌع ُمَتَقطِّ أَْي  َوِهَبٌب  َوأَْهَباٌب   ِثَياٌب Ve bunlar َهَباِئُب 
.kabîlindendir أَْخالٌَق

ٌج -veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Hubeyb] ُهَبيأ
de) Esâmîdendir: Hubeyb b. Ma¡…il 

 Ve ِإَذا َقَطَعُه

ٌة -Bir kerre de (hâ’nın fethiyle) [hebbet] َهبَّ
mektir; tekûlu: ًة َواِحَدًة ًة أَْي َمرَّ َرأَْيُتُه َهبَّ
َبِبيُج  (vezninde [ne√îb] َنِحيٌب) [el-hebîb] اَءأ
ve

ِبَباُب ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-hibâb] اَءأ

ُة ِببَّ  hâ’nın kesriyle ve bâ’nın) [el-hibbet] اَءأ
teşdîdiyle) Teke dişi keçiye yüğürür-
ken şevkinden heyecâna gelip bağırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوِهَباًبا َهِبيًبا  التَّْيُس   َهبَّ 
َفاِد ِل ِإَذا َنبَّ ِللّسِ ًة ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َوْالَوَّ َوِهبَّ
ِتَباُب هأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ihtibâb] اَإلأ
de) Bu dahi teke sifâd hengâmında şevkin-
den bağırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َِّإْهَتب 

َهبَّ ِبَمْعَنى   ;Ve kesmek ma¡nâsınadır التَّْيُس 
yukâlu: ُه ِإَذا َقَطَعُه ِإْهَتبَّ
َبَبُة َببأ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-hebhebet] اَءأ
ninde) ِإْهِتَباٌب [ihtibâb] ile ma¡nâ-yı ev-
velde mürâdiftir; yukâlu: ِبَمْعَنى التَّْيُس   َهْبَهَب 

 ;Ve sür¡atle yürümek ma¡nâsınadır اْهَتبَّ
yukâlu: أَْسَرَع ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve çöllerde َهْبَهَب 
serâb leme¡ân eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َراُب ِإَذا َتَرْقَرَق  ¡Ve zecr ü men َهْبَهَب السَّ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  َهْبَهَبُه 
 ;Ve uykudan uyanmak ma¡nâsınadır َزَجَرُه
yukâlu: َهْبَهَب ِمَن النَّْوِم ِإَذا اْنَتَبَه Ve boğazlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َهْبَهَب اْلَكْبَش ِإَذا َذَبَحُه

َبِبيُّ َببأ -yâ-yı müşedde) [el-hebhebiyy] اَءأ
de ile) Deve sürmekte hoş-nevâ ve hûb-
nagme olan sürücüye ve ¡akkâma denir; 
yukâlu: اْلُحَداِء َحَسُن  أَْي  َهْبَهِبيٌّ   Ve güzel ُهَو 
hizmetli cüst ve pîşkâr hizmet-kâra denir. 
¡Acabâ öyle hizmet-kâr var mıdır? Yukâlu: 
اْلَحَسنُاْلِخْدَمِة أَِي  َهْبَهِبيٌّ   .Ve kassâba denir َخاِدٌم 
Ve çabuk ve çâlâk insân ve hayvâna denir. 
Ve hâssaten cüst ve sebük-pâ erkek deve-
ye denir. Mü™ennesi ٌة  tir[hebhebiyyet] َهْبَهِبيَّ
hâ’yla; yukâlu: ٌَجَمٌل َهْبَهِبيٌّ أَْي َخِفيٌف َسِريٌع َوَناَقة 
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kirpikli kişiye denir; yukâlu: َرُجٌل أَْهَدُب أَْي 
َطِويُل اْلُهْدِب
ُب ََ َب -Gözün kir (fethateynle) [el-hedeb] اَءأ
pikleri uzun olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا َطاَل ُهْدبَُها  Ve َهِدَبِت اْلَعْيُن َهَدًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ

ٌب ََ  makûlesi ağacın [er†â] أَْرَطى [hedeb] َه
dallarına denir. Ve أَْرَطى [er†â] ¡inde’l-ba¡z 
ak kavak ağacı ve ¡alâ-kavlin َغَضا [πa∂â] 
dedikleri şecerin acı nev¡idir. Şârih der ki 
-yaprağı olmayan şecerin dal [hedeb] َهَدٌب
larına mahsûstur. Ve 

ٌب ََ -Her dem tâze olan şecer yap [hedeb] َه
rağına denir, serv ve çam ve ılgın yaprağı 
gibi. Müfredi َهَدَبٌة [hedbet]tir hâ’yla. Ve 

بُاءنََّباِت ََ -Yaprakları ol [hedebu’n-nebât] َه
mayıp lâkin yaprak makâmına kâ™im olan 
çöplerine ve dallarına denir; ¡alâ-kavlin 
¡arîz olmayan yaprağına denir, serv ve sö-
ğüt ve ılgın yaprağı gibi. Müfredi ٌَهَدَبة [he-
debet]tir hâ’yla. Cem¡i أَْهَداٌب [ehdâb]dır ve 
 َقْدٌح ,vezninde [kitâb] ِكَتاٌب ,dır[hidâb] ِهَداٌب
[…ad√] ve ِقَداٌح […idâ√] gibi. Ve 

ٌب ََ -Masdar olur, ağacın dal [hedeb] َه
ları uzayıp saçak gibi yere sarkmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َهَدًبا  َجُر  الشَّ  َهِدَبِت 
اِبِع ِإَذا َطاَلْت أَْغَصانَُها َوَتَدلَّْت اْلَباِب الرَّ
ُب ََ َبيأ -veznin [ay…al§] َصْيَقٌل) [el-heydeb] اَءأ
de) Zemîne doğru saçak saçak sarkık olan 
yağmurlu buluta denir; ¡alâ-kavlin saçak 
saçak olan eteklerine denir ki yağarken 
o hey™ette görünür. Ve ُهْدٌب [hudb] gibi 
esvâbın saçağına ve püskülüne denir. Ve 
sölpük ve sarkık olan ¡avret fercine denir. 
Ve zincirlenip akan göz yaşına ıtlâk olu-
nur ki hutût ve huyût şeklinde nüzûl ve 
cereyân eder. Ve 

ٌب ََ  Abdu ¡Amr b. Râşid’in¡ [Heydeb] َهيأ
feresi ismidir. Ve ¡amel-mânde, künd ve 

ashâbındandır. İskenderiyye tarîkinde 
vâki¡ Vâdî-i Hubeyb ona muzâftır.

َباُب بأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mihbâb] اَءأ
ninde) Şol tekeye denir ki sifâd vaktin-
de hırs ve şevkinden dâ™imâ bağırır ola; 
yukâlu: َفاِد َتْيٌس ِمْهَباٌب أَْي َكِثيُر النَِّبيِب ِللّسِ
َبِبيُج  (vezninde [abîb√] َحِبيٌب) [el-hebîb] اَءأ
ve

َبُبوُب  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-hebûb] اَءأ
ve

َبُبوَبُة  Şol yele denir (hâ’yla) [el-hebûbet] اَءأ
ki estikte toz ve toprak savurur ola.

ِبيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tehbîb] اَءتَّبأ
Esvâbı pek yırtmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقُه َهبََّب الثَّْوَب َتْهِبيًبا ِإَذا َخرَّ

]هـ ج ب[
ُج  hâ’nın fethi ve cîm’in) [el-hecb] اَءأَببأ
sükûnuyla) Davar sürmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ابََّة َهْجًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َساَقَها  َهَجَب الدَّ
Ve sür¡atle yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْسَرَع ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve değnekle vurmak َهَجَب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َهَجَبُه ِإَذا َضَرَبُه ِباْلَعَصا

]هـ د ب[
ُب َأ ُب  hâ’nın zammı ve dâl’ın) [el-hudb] اَءأ
sükûnuyla ve zammeteynle) Gözün kirpi-
ğine denir, Fârisîde müjgân derler; yukâlu: 
اْلَعْيَنْيِن أََشَفاِر  َشْعِر  أَْي  َواْلُهُدِب  اْلُهْدِب  َطِويُل   Ve ُهَو 
sevb ve mak¡ad makûlesinin kenârlarında 
olan saçağa ve püsküle denir. Müfredi hâ 
ile ُهْدَبٌة [hudbet]tir. Mü™ellif ُهْدٌب [hudb]i 
 [hudb] ُهْدٌب i[aml»] َخْمٌل ile ve [aml»] َخْمٌل
ile tefsîr eylemiştir, lâkin usûl-i sâ™irede 
saçak ile ve püskül ile müfesserdir; 
yukâlu: َطاَل ُهْدُب الثَّْوِب أَْي َخْمُلُه
ُب ََ َهأ -veznin [a√deb] أَْحَدُب) [el-ehdeb] اَألأ
de) Gözünün kirpiği çok kişiye denir; 
yukâlu: اْلُهْدِب َكِثيُر  أَْي  أَْهَدُب   Ve uzun َرُجٌل 
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ِبيُّ ََ َبيأ ) [el-heydebiyy] اَءأ  [ayderiyy√] َحْيَدِريٌّ
vezninde) Çok sözlü, miksâr ve pür-gû ki-
şiye denir; yukâlu: َرُجٌل َهْيَدِبيُّ اْلَكالَِم أَْي َكِثيُرُه
ُة ِبيَّ ََ ُب ٌة) [el-Hudebiyyet] اَءأ  [ureniyyet¡] ُعَرِنيَّ
vezninde) A¡mâl-i Medîne’den Sevâri…
iyye karyesi kurbünde bir su adıdır.

َبٌة ََ  ُهَمَزةٌ hâ’nın zammıyla) [hudebet] ُه
[humezet] vezninde) Bir kuş adıdır. 
Burhân’da ve Tu√fe’de «ar-ı «udâ ile 
ya¡nî tanrı deveciği ve yer eşeceği dedik-
leri böcek ile müfesserdir.

َبُة َأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [Hudbet] ُه
Esâmîdendir: Hudbe b. »âlid el-¢aysî 
ki َكتَّاٌن [kettân] vezninde Heddâb ile 
ma¡rûftur, muhaddisîndendir. Ve Hudbe 
b. el-»aşrem şu¡arâdandır.

]هـ ذ ب[
ُب َبذأ  (vezninde [ce≠b] َجْذٌب) [el-he≠b] اَءأ
Ağaç ve sâ™ir nesnenin zevâ™idini kat¡ ve 
izâle ile ıslâh edip pâkîze ve hâlis ve mü-
nakkah eylemek ma¡nâsınadır ki revnak 
ve letâfet ve hüsn-i kıyâfete ifrâg olu-
nur. Fârisîde bu ma¡nâ pîrâsten lafzıyla 
ta¡bîr olunur; yukâlu: َهْذًبا َوَغْيَرُه  َجَر  الشَّ  َهَذَب 
اُه َوأَْخَلَصُه َوأَْصَلَحُه َوَنقَّ َقَطَعُه  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب   Ve ِمَن 
hurmâ ağacından lîfleri izâle ile pâkîze 
ve revnak-dâr eylemek ma¡nâsınadır ki 
bu hâss olur; yukâlu: ى َعْنَها  َهَذَب النَّْخَلَة ِإَذا َنقَّ
يَف  َهَذَب :Ve akmak ma¡nâsınadır; yukâlu الّلِ
ْيُء ِإَذا َساَل  Ve الشَّ

ٌب  ve [he≠b] َهذأ

 (vezninde [se√âbet] َسَحاَبٌة) [he≠âbet] َهَذاَبٌة
Yürümekte ve sâ™ir işte sür¡at eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َهْذًبا َوَغْيُرُه  ُجُل  الرَّ  َهَذَب 
 Ve kavm ve cemâ¡at beyninde َوَهَذاَبًة ِإَذا أَْسَرَع
güft-gû ve çığıltı çoğalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َهَذَب اْلَقْوُم ِإَذا أَْكَثَر َلَغطُُهْم

sakîl kişiye ıtlâk olunur ki min-ba¡d işten 
güçten kalmış, bir işe yaramaz olmuş kim-
sedir; yukâlu: ًُفالٌَن َصاَر َهْيَدًبا أَْي َعيًّا َثِقيال

بُّ َُ ُب  ُعُتلٌّ teşdîd-i bâ ile) [el-hudubb] اَءأ
[¡utull] vezninde) Bu dahi ¡âciz ve mânde 
ve sakîl kimseye denir.

اُب ََّ ُب اٌن teşdîd-i dâl’la) [el-huddâb] اَءأ  ُرمَّ
[rummân] vezninde) ٌُّهُدب [hudubb] 
ma¡nâsınadır. Ve yaprağı olmayan nebât 
dallarına yâhûd ¡arîz olmayan yapraklara 
denir, َهَدٌب [hedeb] gibi. Kâle fi’l-Esâsَقَطَع 
أَْغَصاَنَها أَْي  اَبَها  َوُهدَّ َجِر  الشَّ اَبٌة Müfredi َهَدَب   ُهدَّ
[huddâbet]tir hâ ile.

ُب َأ َب  (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-hedb] اَءأ
Kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  َهَدَب 
َقَطَعُه ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  -Ve hayvânın sü َهْدًبا 
tünü sağmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َهَدَب 
اْحَتَلَبَها ِإَذا   Ve ağaçtan meyve dermek النَّاَقَة 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َهَدَب الثََّمَرَة ِإَذا اْجَتَناَها
اُب ََ هأ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-ihdâb] اَإلأ
dahi ağacın dalları uzayıp saçak gibi yere 
sarkık olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْهَدَبِت 
َجَرُة ِإَذا َطاَلْت أَْغَصانَُها َوَتَدلَّْت الشَّ
َباُء َأ َب -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-hedbâ] اَءأ
de) Şâhları yere sarkık olan ağaca denir; 
yukâlu: ٌَوَشَجَرة ْالَْغَصاِن  ُمَتَدلِّي  أَْي  أَْهَدُب   َشَجٌر 
َهْدَباُء
ُب َِ َب  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-hedib] اَءأ
Arslana ıtlâk olunur.

َبى ََ َبيأ -vez [seysebâ] َسْيَسَبى) [el-heydebâ] اَءأ
ninde) At yürüyüşünden bir cins yürüyüş 
ismidir ki onda cidd ü cehd ve gûşiş olur. 
Çabalayarak başını iki tarafa tahrîk ederek 
yürüyüşü olacaktır ki iki tarafa salınıp sar-
karak yürür.

َبى ََ َبيأ اءأ ُن  بأ ٌِ  [İbnu’l-Heydebâ] Bir şâ¡ir-i 
meşhûrdur.
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َبى َِ ُبَذيأ  musaggar bünyesi) [el-hu≠eyribâ] اَءأ
ve kasrıyla) De™b ve ¡âdet ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َهِذِه ُهَذْيِرَباُه أَْي َعاَدتُُه
ُرَباُن ُبذأ  [unfuvân¡] ُعْنُفَواٌن) [el-hu≠rubân] اَءأ
vezninde) Şol kişiye denir ki tekellümde 
ve hizmette cüst ü çâlâk ola.

]هـ ذ ل ب[
َءَبُة َبذأ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-he≠lebet] اَءأ
vezninde) Serî¡ ve hafîf ve çâlâk olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ٌة َوُسْرَعٌة ِبِه َهْذَلَبٌة أَْي ِخفَّ

]هـ ر ب[
ُب ََ َب ve (fethateynle) [el-hereb] اَءأ

ُب ََ بأ َُ -vez [ma†lab] َمْطَلٌب) [el-mehreb] اَءأ
ninde) ve

َباُن ََ َب  Kaçmak (fetehâtla) [el-herebân] اَءأ
ma¡nâsınadır. Şârihin beyânına göre ür-
küp yâhûd korkup kaçmaktır, firâr lâzım 
olsun ve gerek olmasın; yukâlu: ُجُل  َهَرَب الرَّ

ِل ِإَذا َفرَّ -Ve ¡Arab َهَرًبا َوَمْهَرًبا َوَهَرَباًنا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
lar kazığın nısfı yere geçip nâ-bedîd olsa 
 ma¡nâsına. Ve َغاَب ,derler َهَرَب ِمَن اْلَوِتِد ِنْصُفُه

ٌب ََ  Pek kocayıp pîr-i fânî olmak [hereb] َه
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َهِرَب 
اِبِع ِإَذا َهِرَم ُجُل َهَرًبا ِمَن اْلَباِب الرَّ الرَّ
يُج َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tehrîb] اَءتَّبأ
Kaçırmak ma¡nâsınadır; tekûlu: أََنا ْبُتُه   َهرَّ
َتْرِهيًبا أَْي أَْفَرْرتُُه
اُب ََ هأ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-ihrâb] اَإلأ
işte haddi tecâvüz eylemek derecesinde 
mübâlaga ve im¡ân eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْهَرَب ُفالٌَن ِإَذا أَْغَرَق ِفي ْالَْمِر Ve bir nes-
neden hâ™if olarak cidd ü cehd ile gitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّجد ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أَْهَرَب 
َمْذُعوًرا َهاِب  الذَّ  Ve yel toprak savurmak ِفي 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَفِت ِإَذا  يُح  الّرِ  أَْهَرَبِت 
 Ve bir kimseyi firâra muztarr ve التَُّراَب

ِذيُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teh≠îb] اَءتَّبأ
de) َهْذٌب [he≠b] ile ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdiftir, lâkin bu kesreti mutazam-
mındır; yukâlu: َهَذَبُه ِبَمْعَنى  َتْهِذيًبا  ْيَء  الشَّ َب   َهذَّ
Ve bir işte sür¡at eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا أَْسَرَع َب الرَّ َهذَّ
َذاُب هأ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-ih≠âb] اَإلأ
dahi sür¡at eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْسَرَع ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve sehâb yağmuru أَْهَذَب 
sür¡atle yağdırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َحاَبُة َماَءَها ِإَذا أََساَلْتُه ِبُسْرَعٍة أَْهَذَبِت السَّ
َباَذَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muhâ≠ebet] اَءأ
vezninde) Bu dahi sür¡at eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا أَْسَرَع َهاَذَب الرَّ
َباِذيُج َُ  [me√ârîb] َمَحاِريُب) [el-mehâ≠îb] اَءأ
vezninde) Çabuk ve çâlâk olan develere 
denir. ِمْهَذاٌب [mih≠âb] müfredidir; yukâlu: 
ِإِبٌل َمَهاِذيُب أَْي ِسَراٌع
َبَذُب -Bir nesne (fethateynle) [el-he≠eb] اَءأ
nin sâfî ve hâlis ve nâb olmasına denir; 
yukâlu: ِتِه َهَذٌب أَْي َصَفاٌء َوُخُلوٌص َما ِفي َمَودَّ
َذَبى َبيأ -vez [heydebâ] َهْيَدَبى [el-hey≠ebâ] اَءأ
ninde ve mürâdifidir ki zikr olundu.

ُب َبذَّ ُُ  ُمَعظٌَّم) [el-muhe≠≠eb] اَءأ
[mu¡a@@am] vezninde) َتْهِذيٌب [teh≠îb]den 
ism-i mef¡ûldür ki zevâ™idi izâle olun-
makla pâkîze ve münakkah olmuş nesne-
ye denir. Bu münâsebetle hulk ve tabî¡ati 
mesâlib ve me¡âyibden pâkîze ve gerd-i 
küdûretten sâfî ve münakkah olan ada-
ma ıtlâk olunur; yukâlu: ُر ٌب أَْي ُمَطهَّ  َرُجٌل ُمَهذَّ
ْالَْخالَِق

]هـ ذ ر ب[
َرَبُة َبذأ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-he≠rebet] اَءأ
ninde) Çabuk çabuk çok söz söylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَكالََم  ُجُل  الرَّ  َهْذَرَب 
أَْكَثَر ِفي ُسْرَعٍة
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َججُّ َأ ِب ) [el-hircebb] اَءأ -vez [irşebb…] ِقْرَشبٌّ
ninde) Uzun olan insân ve hayvâna ve 
sâ™ir nesneye denir. Ve 

َجاُب َأ .bir mevzi¡ adıdır [Hircâb] ِه

]هـ ر د ب[
َدَبُة َأ َب  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-herdebet] اَءأ
vezninde) Ağır ağır yelmek, ¡adv-i sakîl 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ًُجُل ِإَذا َعَدا َثِقيال َهْرَدَب الرَّ
َدبَُّة َأ ِب ٌة teşdîd-i bâ’yla) [el-hirdebbet] اَءأ  ِقْرَشبَّ
[…irşebbet] vezninde) Kocakarıya denir, 
¡acûz ma¡nâsına. Ve yüreksiz, korkak ve 
cebân kimseye denir ki derûnu cevher-i 
şecâ¡atten hâlî olmakla vücûdu üfürülmüş 
boş tulum gibi bir kıyâfet ola.

]هـ ر ش ب[
َشبَُّة َأ ِب ٌة teşdîd-i bâ’yla) [el-hirşebbet] اَءأ  ِقْرَشبَّ
[…irşebb] vezninde) Pek yaşlı kocakarıya 
denir.

]هـ ز ب[
َزُب َبوأ  zâ-yı mu¡ceme ile) [el-hevzeb] اَءأ
 vezninde) Kavî ve tüvânâ [cevher] َجْوَهٌر
olup yürüyüşü tünd ve şedîd olan deveye 
denir. Ve kerkes ta¡bîr olunan kuşa denir.

ُب َْ َبيأ -veznin [ayder√] َحْيَدٌر) [el-heyzeb] اَءأ
de) Hiddetli şey™e denir ve minhu: َلْيٌث 
َهْيَزٌب أَْي َحِديٌد
َباِزَبى  zâ’nın kesri ve elifin) [el-hâzibâ] اَءأ
kasrı ve meddiyle) Bir nev¡ balık adıdır.

]هـ ز ر ب[
َرَبُة ْأ َب  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-hezrebet] اَءأ
vezninde) Hiffet ve sür¡at ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ٌة َوُسْرَعٌة ِبِه َهْزَرَبٌة أَْي ِخفَّ

]هـ س ب[
ُج -veznin [asb√] َحْسُب [el-hesb] اَءأَبسأ
de ve mürâdifidir ki yetişmek, kifâyet 

nâçâr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْهَرَب 
ُه ِإَلى اْلَهَرِب ُفالًَنا ِإَذا اْضَطرَّ
َباِرُب -Firâr edi (ism-i fâ¡ildir) [el-hârib] اَءأ
ci demektir. Bu münâsebetle sudan gelen 
davara ıtlâk olunur, ¡âdetâ obaya yâhûd 
mer¡âya doğru sür¡at eylediklerine mebnî; 
niteki suya varana َقاِرٌب […ârib] ıtlâk olu-
nur; ve minhu yekûlûne: ََوال َهاِرٌب  َلُه   “َما 
 Ya¡nî “Filânın َقاِرٌب” أَْي َصاِدٌر َعِن اْلَماِء َوالَ َواِرٌد
suya varıp gelen hayvânı yoktur ki!” Bir 
nesneye mâlik değildir demektir. Ve kâle 
ba¡zuhum ma¡nâhu: ََوال ِمْنُه  َيْهُرُب  أََحٌد   َلْيَس 
ِإَلْيِه َيْقُرُب   Ya¡nî “Kendiden havf edip أََحٌد 
tebâ¡ud eden ve nef¡ini me™mûlle tarafına 
mütekarrib olan kimsesi yoktur ki!” Elin-
den hayr u şerr gelmez, kat¡â adamlık-
tan ¡alâkası yoktur demektir. Ve bu nefy 
makâmına mahsûs olan ta¡bîrâttandır.

ُب َأ ُب -İşken (hâ’nın zammıyla) [el-hurb] اَءأ
beyi ve bağırsakları ve böğrekleri ihâta 
eden yufka yağa denir ki çöz ta¡bîr olunur, 
.ma¡nâsına [erbu’l-ba†n&] َثْرُب اْلَبْطِن

ُب ََ بأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mihreb] اَءأ
de) Ekinciler âlâtından şol ağaca denir 
ki çift sürdükleri vaktte beri öte tahrîk 
ederler. Bunu ba¡zılar üvendire ile beyân 
eylediler.

ُة َباِرِبيَّ  (yâ-yı müşedde ile) [el-Hâribiyyet] اَءأ
Benî Hâribe b. ±ubyân kabîlesine mahsus 
bir küçük suyun adıdır.

اُب ََّ َب اٌد) [el-Herrâb] اَءأ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) ve

ُب َِ بأ ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-Muhrib] اَءأ
ninde) Esâmî-i ricâldendir.

]هـ ر ج ب[
َجاُب َأ ِب  ِهْرَجاٌل hâ’nın kesriyle) [el-hircâb] اَءأ
[hircâl] vezninde) ve
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¡arak ma¡nâsına. Ve sulb ve şedîd olan ata 
denir.

 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-he∂îb] اَءأَبِضيُج
Sütü azca olan koyunlara ve keçilere de-
nir; yukâlu: َغَنٌم َهِضيٌب أَْي َقِليَلُة اللََّبِن
َضاُب ِتبأ اأ ِ  [ha∂bet] َهْضَبٌة Dağ [el-istih∂âb] اَإلأ
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْهَضَب اْلَجَبُل 
 َعَلْوُت َهْضَبًة َوِهَضاًباKâle fi’l-Esâs ِإَذا َصاَر َهْضَبًة
َواْسَتْهَضَب َصاَر َهْضًبا َقاَل ُرْؤَبُة َتَمنََّعْت أَْرَكانُُه َواْسَتْهَضَبا
ُضوَبُة ُهأ -hemzenin zammıy) [el-uh∂ûbet] اَألأ
la) Yağmurdan bir sağanağa ve bir boraya 
denir; yukâlu: أََصاَبْتُهْم أُْهُضوَبٌة ِمَن اْلَمَطِر أَْي ُدْفَعٌة

]هـ ق ب[
ُج َبقأ  hâ’nın fethi ve) [el-ha…b] اَءأ
…âf’ın sükûnuyla) Bolluk, َسَعٌة [se¡at] 
ma¡nâsınadır.

ِبَقجُّ ) [el-hi…abb] اَءأ  (vezninde [hiceff] ِهَجفٌّ
Vâsi¡ü’l-halk olan insân ve hayvâna denir 
ki nâr gibi lokmayı yağ gibi iltikâm eder. 
Ve devekuşu ve sâ™ir hayvândan ¡azîmü’l-
cüsse ve tavîl olana denir.

َقُج َبَقبأ  [sefercel] َسَفْرَجٌل) [el-ha…ab…ab] اَءأ
vezninde) Sulb ve şedîd olan insân ve 
hayvâna denir. 

 Bir (vezninde [ineb¡] ِعَنٌب) [hi…ab] ِهَقٌج
kelimedir ki onunla at kısmı durmak yâ 
yürümek için zecr ve âzâr olunur.

]هـ ك ب[
ُج  hâ’nın fethi ve kâf’ın) [el-hekb] اَءأَبكأ
sükûnu ve fethiyle) istihzâ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َهَكَبُه َهْكًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني 
ِإَذا اْسَتْهَزأَُه

]هـ ل ب[
ُج ُبلأ -Mut (hâ’nın zammıyla) [el-hulb] اَءأ
lakan kıla denir, َشْعٌر [şa¡r] ma¡nâsına; 
¡alâ-kavlin kalın kıla yâhûd at makûlesi 

ma¡nâsınadır; tekûlu: َحْسُبَك ِبَمْعَنى   َهْسُبَك 
Şârihin beyânına göre hâ™ √â’dan 
mübeddeledir.

]هـ ص ب[
ُج  (vezninde [πa§b] َغْصٌب) [el-ha§b] اَءأَبصأ
Kaçmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  َهَصَب الرَّ

َهْصًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َفرَّ

]هـ ض ب[
ُج  َضْرٌب âd-ı mu¡ceme ile∂) [el-ha∂b] اَءأَبضأ
[∂arb] vezninde) Bulut yağmur yağdırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َهْضًبا  َماُء  السَّ  َهَضَبِت 
 Ve künd ve kâhil, göden اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َمَطَرْت
dâbbe gibi ağır ağır yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َمَشى َمْشَي اْلَبِليِد  Ve söze َهَضَب الرَّ
girişip dalmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: َهَضَب ِفي اْلَحِديِث ِإَذا أََفاَض
ِتَضاُب هأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ihti∂âb] اَإلأ
de) ve

َضاُب هأ ِ -vez [ikrâm] ِإْكَراٌم) [el-ih∂âb] اَإلأ
ninde) Bunlar da söze girişip lakırdıya 
dalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي  ِإْهَتَضَب 
اْلَحِديِث َوأَْهَضَب ِإَذا أََفاَض
َبُة -vez [amzet√] َحْمَزُة) [el-ha∂bet] اَءأَبضأ
ninde) Yer yüzüne münbasit olan yalımı 
alçak yastım dağa ve bayıra denir; ¡alâ-
kavlin yekpâre bir kayadan halk olmuş 
yalçın dağa denir yâhûd sivri tepeli ve 
sarp olup etrâfından münferid olan dağa 
denir. Ve bu hemân kırmızı topraklı olan 
dağlar aralığında olmağa mahsûstur. Ve 

َبٌة  Yağmura denir. Cem¡i [ha∂bet] َهضأ
 ,vezninde [ineb¡] ِعَنٌب ,gelir [hi∂ab] ِهَضٌب
 ِهَضاٌب gibi ve [bider] ِبَدٌر ve [bedret] َبْدَرةٌ
[hi∂âb] gelir, ِكَتاٌب [kitâb] vezninde ve 
cem¡ü’l-cem¡i أََهاِضيُب [ehâ∂îb] gelir.

) [el-hi∂abb] اَءأِبَضجُّ -veznin [hiceff] ِهَجفٌّ
de) Pek terleğen olan ata denir, kesîrü’l-
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Muhelleb ile mülakkab olmuştur, zîrâ 
şu¡arâ-yı ¡asrı kendisini hicv eylemişler-
dir yâhûd mentûfu’ş-şa¡ar olması bâ¡is-i 
telkîbdir.

ٌل) [et-tehellub] اَءتََّبلُُّج -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

نأِبالَُب ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inhilâb] اَإلأ
ninde) Bedenden kılları yolunmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبُه َتْهِليًبا َفَتَهلََّب َواْنَهَلَب َهلَّ
الَُب هأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ihlâb] اَإلأ
At mütetâbi¡an seğirtmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْهَلَب اْلَفَرُس ِإَذا َتاَبَع اْلَجْرَي
َبُلوُب  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-helûb] اَءأ
Zevcine muhibbe ve mütekarribe olan 
hatuna denir. Ve zevcinden tecennüb ve 
tebâ¡ud üzere olan nâşizeye denmekle 
zıdd olur; yukâlu: ِمْن َبٌة  ُمَتَقّرِ أَْي  َهُلوٌب   ِإْمَرأَةٌ 
َبٌة ِمْن َزْوِجَها  Kâle َزْوِجَها َويَُقاُل ِإْمَرأَةٌ َهُلوٌب أَْي ُمَتَجنِّ
fi’n-Nihâye kâle ¡Ömer radıyallâhu ¡anhu: 
 Fıkra-i ûlâda “َرِحَم اهللُ اْلَهُلوَب َوَلَعَن اهللُ اْلَهُلوَب”
 bîgâneden mütebâ¡id olup [helûb] َهُلوٌب
zevcine takarrüb ve muhabbet üzere olan 
hatundur ve sâniyede âşinâ-dâr olmakla 
âşinâsına meveddet ve ülfet üzere olup 
zevcinden tebâ¡ud üzere olan mel¡ûnedir. 
Ve bu hicv ve zemm ma¡nâsına olan َهْلٌب 
[helb]den me™hûzdur ki her biri taraf-ı 
âherden zemm ve kadha salâhiyyetli olur.

ُلوٌب  (vezninde [uslûb] أُْسُلوٌب) [Uhlûb] أُهأ
Duhr b. ¡Amr yâhûd Rebî¡a b. ¡Amr’ın fe-
resi ismidir. Ve 

ُلوٌب  Fen ve sınf ve gûne [uhlûb] أُهأ
ma¡nâsınadır. Cem¡i أََهاِليُب [ehâlîb] gelir ki 
fünûn ve asnâf demektir.

اٌد teşdîd-i lâm’la) [el-hellâb] اَءأَبالَُّب  َشدَّ
[şeddâd] vezninde) Yağmurlu soğuk 
rüzgâra denir ki fırtına ta¡bîr olunur, def¡î 
olana bora ta¡bîr olunur; َهالََّبٌة [hellâbet] 

dâbbenin kuyrukları kılına yâhûd hınzîrin 
kılına denir ki onunla harrâzlar ba¡zı nes-
ne dikerler, Türkîde fırçı ta¡bîr olunur.

َبَلُج  (vezninde [ta¡ab] َتَعٌب) [el-heleb] اَءأ
Bir kimsenin gövdesi pek kıllı olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َهَلًبا  ُجُل  الرَّ  َهِلَب 
اِبِع ِإَذا َكثَُر َشْعُرُه اْلَباِب الرَّ
َلُج َهأ -veznin [a√mer] أَْحَمُر) [el-ehleb] اَألأ
de) Gövdesi pek kıllı olan kişiye denir. 
Mü™ennesinde َهْلَباُء [helbâ™] denir. Ve çok 
yağmurlu yıla denir; yukâlu: أَْي أَْهَلُب   َعاٌم 
اْلَمَطِر -Ve at ve beygir makûlesinin ke َكِثيُر 
silmiş kuyruğuna denir, zeneb-i munkatı¡ 
ma¡nâsına. Ve gövdesinde aslâ kıl ola-
mayan tüysüze denir ki ma¡nâ-yı âtîden 
me™hûzdur. Ve zikr olunduğu üzere pek 
kıllı olana da denmekle zıdd olur ve bu 
kuyruğa da vasf olur.

ُج َبلأ  (vezninde [celb] َجْلٌب) [el-helb] اَءأ
Gövdeden kılları yolmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َهَلَبُه َهْلًبا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َنَتَف ُهْلَبُه Ve 
sehâb kırağı ve tipi makûlesi rutûbetle 
halkı ıslatmak, ¡alâ-kavlin peyderpey 
yağmur yağdırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َمَطًرا َمَطَرْتُهْم  أَْو  ِبالنََّدى  ْتُهْم  َبلَّ ِإَذا  اْلَقْوَم  َماُء  السَّ  َهَلَبِت 
 Ve at arasını kesmeyip peyderpey ُمَتَتاِبًعا
seğirtmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َهَلب اْلَفَرُس 
 Ve bir kimseyi makâle getirip ِإَذا َتاَبَع اْلَجْرَي
hicv ve şetm eylemek ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur ki ma¡nâ-yı evvelden me™hûzdur; 
yukâlu: َهَلَبُهْم ِبِلَساِنِه ِإَذا َهَجاُهْم َوَشَتَمُهْم
ِليُج -vez [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tehlîb] اَءتَّبأ
ninde) Bu dahi bedenden kıl yolmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهْلَبُه َنَتَف  أَْي  َبُه   Ve َهلَّ
bir kimseyi hicv ve zemm ve şetm eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َهَجاُهْم ِإَذا  َبُهْم   َهلَّ
 Meşhûr şu¡arâdan Ebu’l-Mehâlibe َوَشَتَمُهْم
Muhelleb b. Ebî ~ufra bu ma¡nâdan nâşî 
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ُهْلَبٌة َهْلَباُء أَْي َداِهَيٌة َدْهَياُء
-vez [umâmet&] ثَُماَمٌة) [el-hulâbet] اَءأُبالََبُة
ninde) Tevellüd eden veled ¡akibinde eş ve 
son ta¡bîr ettikleri derinin yaykıntısına de-
nir, َلى  .ma¡nâsına [πusâletu’s-selâ] ُغَساَلُة السَّ
Lâkin şârihin beyânına göre onunla 
berâber zuhûr eden çirk-âb olacaktır.

َباِءَبُة  (vezninde [πâlibet] َغاِلَبٌة) [el-hâlibet] اَءأ
Be-gâyet yağmurlu geceye denir; yukâlu: 
َلْيَلٌة َهاِلَبٌة أَْي َمِطيَرةٌ
َبِلُج  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-Helib] اَءأ
Ashâbdan Ebû ¢abî§a Yezîd b. ¢unâfe e†-
‰â™î lakabıdır. Gerçi muhaddisûn hâ’nın 
zammıyla takyîd ederler, lâkin savâb olan 
 vezninde olmaktır. Mûmâileyh [ketif] َكِتٌف
mukaddemen أَْقَرُع [a…ra¡] olmakla başın-
da kıl eseri olmayıp ba¡dehu sâhibü’l-
mu¡cizât ¡aleyhi efdalu’s-salât hazretleri 
yed-i mü™eyyedleriyle mesh buyurmala-
rıyla kılları nâbit olduğundan َهِلٌب [Helib] 
ile mülakkab olmuştur.

]هـ ل ج ب[
َباُب ِبلأ -vez [hircâb] ِهْرَجاٌب) [el-hilcâb] اَءأ
ninde) Büyük kazana denir, kıdr-ı ¡azîme 
ma¡nâsına.

]هـ ن ب[
ُبنََّباُء  nûn-ı müşeddede ile) [™el-hunnebâ] اَءأ
َناٌر  [¡belhâ] َبْلَهاُء (vezninde [cullenâr] ُجلَّ
ve َوْرَهاُء [verhâ¡] ma¡nâsınadır ki belâhet 
ve hamâkati olan bön ve oğuz hatu-
na denir. Cevherî tahfîfle takyîdinde ve 
istişhâd eylediği şi¡rde vehm eylemiştir. 
Murâd Nâbiπa’nın ”َمْجنُوِن ِبْنُت  ُهنََّباٌء   “َمْجنُوَنٌة 
mısrâ¡ıdır. Ve 

 Ahmak ve nâdân kişiye [™hunnebâ] ُهنََّباُء
denir. 

ُبنََّبى  kasr ile memdûde de [el-hunnebâ] اَءأ

dahi denir hâ’yla; tekûlu: اْلَهالَُّب  أََخَذْتَنا 
يُح اْلَباِرَدُة َمَع َمَطٍر -Ve çok yağmur َواْلَهالََّبُة أَِي الّرِ
lu yıla denir; yukâlu: َعاٌم َهالٌَّب أَْي َكِثيُر اْلَمَطِر
َبُة ُبلأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-hulbet] اَءأ
ve

ُة ُبُلبَّ  teşdîd-i bâ’yla) [el-hulubbet] اَءأ
ٌة  ™vezninde) Şiddet-i şitâ [utullet¡] ُعُتلَّ
ma¡nâsınadır; tekûlu: ِتِه َتاِء َوُهُلبَّ  أََتْيُتُه ِفي ُهْلَبِة الّشِ
ِتِه أَْي ِفي ِشدَّ
اٌد) [el-hellâb] اَءأَبالَُّب  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
ve

َبّلُِج ُُ ٌث) [el-muhellib] اَءأ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) ve

ُج ُبَليأ -veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [el-huleyb] اَءأ
de) Şühûr-ı Rûmiyyeden kânûn-ı sânîde 
ma¡hûd günlerdir ki be-gâyet bârid olur. 
Yâhûd ُهْلَبٌة [hulbet]-i şitâda ya¡nî kışın 
pek şiddeti hengâmında ma¡dûd günlerdir. 
Evvele göre rîh-i bârideden me™hûz olur 
ve murâd kânûn-ı sânînin yirmi dört, yir-
mi beş, yirmi altı günleridir. Sânîye göre 
kânûn-ı evvelin yirmi sekiz, yirmi dokuz 
ve otuzuncu günleridir.

َِ َع  Tüy ve kıl yolucu [hâlibu’ş-şa¡ar] َهاِءُباءشَّ
demektir. Bu münâsebetle kış günlerinden 
bir güne ıtlâk olunmuştur, niteki ُمَدْحِرُج اْلَبَعِر 
[muda√ricu’l-ba¡ar] dahi ondan bir yevm-i 
ma¡hûd lakabıdır. Deve kığını gülle gibi 
dondurup yuvarıldığı bâ¡is-i telkîbdir.

َباُء َبلأ  (vezninde [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-helbâ] اَءأ
 ,kelimesinden mü™ennestir [ehleb] أَْهَلُب
gövdesi kıllı hatuna denir. Ve dübüre ıtlâk 
olunur, ِإْسٌت [ist] ma¡nâsına. Ve Mekke ile 
Yemâme beyninde bir mevzi¡ adıdır ki 
onda ¡Arabların bir vak¡ası olmuştur. Ve 

َباُء  kelimesine te™kîd [hulbet] ُهْلَبةٌ [™helbâ] َهلأ
olur ki âfet-i ¡uzmâ demek olur; yukâlu: 
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isti¡mâlinde hey™etini idrâk eylemeyenle-
re zararı nef¡inden evferdir. Mü™ellif bu-
nunla işbu hadîse işâret eylemiştir: Kâle 
fi’l-A√kâmi’n-Nebeviyyefi’s-~inâ¡ati’t-
‰ibbiyye ve fi’l-hadîsi: ََوال اْلِهْنَدَباَء   “ُكُلوا 
اْلَجنَِّة َيْوٌم ِمَن ْالَيَّاِم ِإالَّ َوَقَطَراٌت ِمَن  َلْيَس  َفِإنَُّه   َتْنُفُضوُه 
أَِبيِه َعْن  ٍد  ُمَحمَّ ْبُن  َجْعَفُر  َرَوى  َوَكَذا  َعَلْيِه”   َيْقطُْرَن 
الَُة الصَّ َعَلْيِه  النَِّبيَّ  َسِمْعُت  َعِلّىٍ  ْبِن  اْلُحَسْيِن  ِه  َجّدِ  َعْن 
ِإالَّ اْلِهْنَدَباِء  َوَرِق  ِمْن  َوَرَقٍة  ِمْن  “َما  َيُقوُل  الَُم   َوالسَّ
اْلَجنَِّة” ِمَن  َقْطَرةٌ   Pes işbu hadîslerden َوَعَلْيَها 
ve mü™ellifin kelâmından müstanbet oldu 
ki hindebâyı gasl ve nafd eylediklerinde 
mûda¡ olan hâssa zâ™il olur; tabh olunur-
sa eseri bile bâkî olmaz. Bu cihetle gâsili 
tâbihinden ezyed muhtî olur. Hattâ İbn 
Sînâ dedi ki su ile hindebâyı gasl yâhûd 
nafd eyledikte kuvvet-i nâfi¡asının kül-
lü yâhûd ekseri müfârakat eder. Ve kal-
dı ki ba¡zı ümmehâtta ِهْنَدَباُء [hindebâ™] 
mâddesini َهْدٌب [hedb] zeylinde resm eyle-
diler, mü™ellif burada zikr eyledi. Zâhiren 
nûn’unun ziyâde ve asâleti muhtelefün-
fîh olduğuna mebnîdir. Ve ba¡zılar, Rûmî 
yâhûd Süryânî olmasına zâhib oldular. Ve 
bu nebâta Fârisîde kâsnî ve Türkîde acı 
marul ve güneyik derler.

اَبُة ََ  Bir (hâ’nın kesriyle) [Hindâbet] ِهنأ
hatun adıdır ki şu¡arâdan Ebû Hindâbe 
el-Kindî vâlidesidir ve şâ¡ir-i merkûmun 
ismi Ziyâd’dır.

]هـ ن ق ب[
َبنأَقُج  [ca¡fer] َجْعَفٌر âf’la…) [el-hen…ab] اَءأ
vezninde) Bodur kimseye denir.

]هـ و ب[
ُب َبوأ -veznin [avb§] َصْوٌب) [el-hevb] اَءأ
de) Iraklık, بُْعٌد [bu¡d] ma¡nâsınadır. Bu 
ma¡nâdandır ki ¡Arablar “Filân kimseyi 
kanda olduğu bilinmez bir yerde bırakıp 

lügattir.

َنُج بأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mihneb] اَءأ
de) Hebenne…a gibi fâ™ikü’l-humk olan 
kişiye denir; yukâlu: ُهَو ِمْهَنٌب أَْي َفاِئُق اْلُحْمِق
َبَنَباُء  fethateynle ve medd) [™el-henebâ] اَءأ
ile) ve

َبَنَبى  Oğuz ve (kasr ile) [el-henebâ] اَءأ
hamkâ™ ¡avrete denir. Bu iki lügat İbn Du-
reyd rivâyetidir; yukâlu: َوَهَنَبى أَْي َهَنَباُء   ِإْمَرأَةٌ 
َحْمَقاُء
 Bir recül (hâ’nın kesriyle) [Hinb] ِهنأٌج
adıdır. Ve bir muhannes ismidir ki Resûl-i 
ekrem sallallâhu ¡aleyhi ve sellem hazret-
leri onu Medîne’den nefy ve iclâ buyur-
dular. Ve 

-Cendel b. Vâli… nâm muhad [Hinb] ِهنأٌج
disin ceddi ismidir.

]هـ ن ت ب[
َتَبُة َبنأ  tâ-yı fevkiyye ile) [el-hentebet] اَءأ
-vezninde) Bir işte gev [da√recet] َدْحَرَجٌة
şek deprenip süstlük ve kâhillik eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َهْنَتَب ِفي أَْمِرِه ِإَذا اْسَتْرَخى 
َوَتَواَنى

]هـ ن د ب[
ُب ََ ِبنأ ve [el-hindeb] اَءأ

َبا ََ ِبنأ  hâ’ların kesri ve) [el-hindebâ] اَءأ
dâl’ların fethi ve ba¡zen dâl meksûr olur 
ve elifin kasrıyla ve meddiyle) Sebze-i 
ma¡rûf ismidir. Müfredi ٌِهْنَدَباة [hindebât]tır 
hâ’yla. Bu nebâtın tabî¡atı mu¡tedildir. Ve 
tenâvülü mi¡deye ve ciğere ve ِطَحاٌل [†i√âl]
a nâfi¡ ve kökünü ِضَماٌد [∂imâd] ¡akreb 
soktuğuna bâhirü’l-menâfi¡dir. Ve nebât-ı 
mezbûrun tâbihi gâsiline nisbet hatâ ci-
hetinden ekserdir, ya¡nî onun matbûhu 
menkû¡una nisbet hatâ cihetinden ekser 
ve keyfiyyet ve kemmiyyet ve te¡âtî ve 
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َبُيوُب  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-heyûb] اَءأ
ve

َبيَّاُب اٌد) [el-heyyâb] اَءأ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) ve

َبّيُِج ٌد) [el-heyyib] اَءأ  (vezninde [seyyid] َسّيِ
ve

َباُن َبيأ -veznin [selmân] َسْلَماُن) [el-heybân] اَءأ
de) ve

َباُن َبّيِ  yâ-yı müşeddedenin) [el-heyyibân] اَءأ
kesri ve fethiyle) ve

َبيَّاَبُة  َعالََّمٌة teşdîd-i yâ’yla) [el-heyyâbet] اَءأ
[¡allâmet] vezninde) Şol kişiye denir ki 
cebân ve za¡îfü’n-nefs olmakla dâ™imâ 
nâstan havf ve hazer eder ola.

ُبوُب َُ -veznin [ma…ûl] َمُقوٌل) [el-mehûb] اَءأ
de) ve

ِبيُج َُ  (vezninde [mekîl] َمِكيٌل) [el-mehîb] اَءأ
ve

َبُيوُب  [abûr§] َصُبوٌر kezâlik) [el-heyûb] اَءأ
vezninde) ve

َباُن َبيأ  [selmân] َسْلَماُن kezâlik) [el-heybân] اَءأ
vezninde) Şol heybetli ve ¡azametli adama 
denir ki nâs kendiden havf ve hazer eder 
ola; yukâlu: َوَهّيٌِب َوَهيَّاٌب  َوَهُيوٌب  َهاِئٌب   َرُجٌل 
النَّاَس َيَخاُف  أَْي  َوَهيَّاَبٌة  َباٌن  َوَهّيِ  :ve yukâluَوَهْيَباٌن 
َرُجٌل َمُهوٌب َوَمِهيٌب َوَهُيوٌب َوَهْيَباٌن أَْي َيَخاُفُه النَّاُس
ٌل) [et-teheyyub] اَءتََّبيُُّج -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Heybet izhârıyla bir kimseyi korkut-
mak ve sakındırmak ma¡nâsınadır; tekûlu: 
َوأََخاَفِني أَْفَزَعِني  أَْي  ُفالٌَن   Ve heybet alıp َتَهيََّبِني 
korkmak ma¡nâsınadır; tekûlu: ْبُتُه أَْي ِخْفُتُه َتَهيَّ
َباُن َبيَّ  (yâ-yı müşeddede ile) [el-heyyebân] اَءأ
Nâstan havf ve hazer üzere olan kişiye 
denir ki zikr olundu. Ve fî-zâtihi korkak 
cebân ve her nesneden havf ve vehm eden 
kimseye denir. Ve keçi tekesine denir, َتْيٌس 
[teys] gibi. Ve cüst ve hafîf ve çâlâk olan 

geldim” diyecek yerde َتَرْكُتُه ِفي َهْوٍب َداِبٍر der-
ler. Ve bunda hâ’nın zammıyla da zebân-
zeddir; ¡alâ-kavlin bunda savâb olan tâ-yı 
fevkiyye ile olmakla Cevherî bâ-yı mu-
vahhade ile sebt eylemesi vehmdir. َهْوٌت 
[hevt] arz-ı münhafidaya denir. Şârih der 
ki ِقيَل kelâmıyla Cevherî’yi tevhîm eyle-
mek mülâyimce değildir. Ve 

ٌب  Çok sözlü ahmak ve yâve-gû [hevb] َهوأ
kişiye denir. Ve 

ٌب  Âteşin ¡alevine denir, zebâne-i [hevb] َهوأ
âteş ma¡nâsına. Şârih der ki âteşin dahi 
ismidir.

َوُب َهأ  (vezninde [a…reb] أَْقَرُب) [el-Ehveb] اَألأ
Yemen sâhilinde bir mevzi¡ adıdır.

ُبَويأُج -vez [kumeyt] ُكَمْيٌت) [el-Huveyb] اَءأ
ninde) Yemen’de şehr-i Zebîd kazâsında 
bir mevzi¡dir.

]هـ ي ب[
َبُة َبيأ  (vezninde [πaybet] َغْيَبٌة) [el-heybet] اَءأ
ve

َباَبُة َُ -vez [me«âfet] َمَخاَفٌة) [el-mehâbet] اَءأ
ninde) Bir nesneden yâ bir kimseden 
sakınıp korkmak ma¡nâsınadır, ¡azâmet 
ve celâlinden yâhûd fî-zâtihi korkunç ve 
heybetli olduğundan nâşî olur ve bunlar 
ismlerdir.

ُج َبيأ ve (vezninde [ayb¡] َعْيٌب) [el-heyb] اَءأ

َباَبُة َُ  [me«âfet] َمَخاَفةٌ kezâlik) [el-mehâbet] اَءأ
vezninde) Masdarlardır; yukâlu: َيَهابُُه  َهاَبُه 
ِإَذا اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َيْعِني  َيَخاُفُه  َخاَفُه  ِمْثَل  َوَمَهاَبًة   َهْيًبا 
َخاَفُه َواتََّقاُه
ِتَياُب -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ihtiyâb] اَإِلهأ
de) َهْيٌب [heyb] ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْهَتاَبُه 
ِبَمْعَنى َهاَبُه
َباِئُج ve [el-hâ™ib] اَءأ
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ُبوُب َُ -Kor (vezninde [ َمُقوٌل) [el-mehûb] اَءأ
kunç ve dehşetli mahalle denir; yukâlu: 
ِفيِه يَُهاُب  َمُخوٌف  أَْي  َوَمُهوٌب  َمَهاٌب   Ve işbu َمَكاٌن 
-keli [mehûb] َمُهوٌب ve [mehâb] َمَهاٌب
meleri gûyâ ki ُجُل الرَّ  kavli üzere ki ُهِوَب 
mechûldür, binâ kılınmışlardır, yâ’ları 
vâv’a nakl olunduktan sonra.

ِييُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tehyîb] اَءتَّبأ
Bir nesneyi bir kimseye mehâbetli göster-
mek ve mehâbetli bildirmek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: ْبُتُه ِإَلْيِه أَْي َجَعْلُتُه َمِهيًبا ِعْنَدُه َهيَّ

insân ve hayvâna denir. Ve çobana denir. 
Ve toprağa denir. Ve devenin ağızında 
müctemi¡ olan köpüğe denir. Ve 

َباُن -Ashâbdan Eslemiyyu’l [Heyyebân] َهيَّ
kabîle bir zât ismidir. Yâ’nın tahfîfiyle de 
zebân-zeddir. Ve gâhî َهيََّفاُن [Heyyefân] 
¡unvânında tekellüm ederler.

ِبيُج َُ  (vezninde [mekîl] َمِكيٌل) [el-mehîb] اَءأ
ve

ُبوُب َُ -Ars (vezninde [ َمُقوٌل) [el-mehûb] اَءأ
lana ıtlâk olunur.

َتَبّيُِج ُُ -mute] ُمَتَسّيٌِب) [el-muteheyyib] اَءأ
seyyib] vezninde) Bu dahi arslana ıtlâk 
olunur.

َباُب  Yılana (vezninde [πâb] َغاٌب) [el-hâb] اَءأ
denir, ٌة  ma¡nâsına. Ve [ayyet√] َحيَّ

-Bir kelimedir ki deveci deve [hâb] َهابأ
yi hop hop diyerek sürüp götürür iken bir 
tarafa saptıkta sapmaktan zecr için îrâd 
ederler.

َهاَبُة ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ihâbet] اَإلأ
Deveyi yoldan sapmaktan men¡ için َهاْب 
[hâb] demek ma¡nâsınadır; yukâlu: َهاَب 
ِبِل ِإَذا َزَجَرَها ِبَهاْب  ,Ve at kısmını çağırmak ِباْلِ
¡alâ-kavlin durmaktan yâ yürümekten zecr 
ü men¡ için َهاْب [hâb] diye yâhûd َهْب [heb] 
diye âzâr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أََهاَب ِباْلَخْيِل ِإَذا َدَعاَها أَْو َزَجَرَها ِبَهاْب أَْو ِبَهْب
-fi¡l-i emr-i mü™ennes bünyesiy) [hebî] َهِبي
le) Bir kelimedir ki at ve beygir gürûhunu 
saptıkları semtten yola getirip doğru ve 
¡acele gitmeleri zımnında zecr ve âzâr 
için îrâd olunur; yukâlu: َيا َخْيُل أَْي َيْعِني   َهِبي 
َوأَْقِدِمي  At bir dâne kısrak olur ise de أَْقِبِلي 
sâlihadır.

َباُب َُ -veznin [menâb] َمَناٌب) [el-mehâb] اَءأ
de) ve
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 Fûlâda denir ki pûlâd demir [yeleb] َيَلٌج
olacaktır. Ve hâlis dımaşkî demire denir. 
Ve şol kalkanlara denir ki keçelerden dü-
züp haşvine kum ve ¡asel ta¡biye ederler, 
A¡râb kalkanlarındandır. Ve mutlakan 
¡azîm olan şey™e denir. Ve posta denir, ِجْلٌد 
[cild] gibi.

]ي و ب[
َبُج -bâ™eyn-i muvahhadeteyn) [Yevbeb] َيوأ
le َمْهَدٌد [mehded] ve ُجْنَدٌب [cundeb] vezn-
lerinde) Hazret-i Şu¡ayb peygamberin ¡alâ 
nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-selâm pederleri 
ismidir.

 Mu√ammed (yâ’nın zammıyla) [Yûb] يُوٌب
b. ¡Abdullâh b. ¡İyâ∂ nâm muhaddisin 
ceddi ismidir.

َنَجَزِت اْلَباُء ِبَعْوِن ِذي ْالالَِء

FASLU’L-YÂ™İ’T-TAHTİYYE 

)َفْصُل اْلَياِء(

]ي ب ب[
َيَباُب  vezninde [arâb»] َخَراٌب [el-yebâb] اَءأ
ve mürâdifidir ki vîrâne ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْرٌض َيَباٌب أَْي َخَراٌب

]ي ش ب[
ُج َيشأ  yâ’nın fethi ve şîn-i) [el-yeşb] اَءأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Hacer-i ma¡rûf 
ismidir, yeşm-i Fârisîden mu¡arrebdir. 
Türkîde dahi yeşim derler, ba¡zı bıçak 
kabzası yaparlar. Şârih der ki a¡lâsı hatâyî 
kısmıdır ki âteşte yanmaz, bir adamın üze-
rinde bulunsa sâ¡ika isâbet eylemez.

]ي ط ب[
 ™Ece (vezninde [yâsir] َياِسٌر) [Yâ†ib] َياِطٌج
nâm dağda bir niçe su adıdır.

َطَبُه أَيأ -Fi¡l-i ta¡accüb ola [mâ ey†abuhu] َما 
rak müsta¡meldir, أَْطَيَبُه  [mâ a†yebehu] َما 
ma¡nâsına. Şârihin beyânına göre maklûb 
olmakla mutasarrıf değildir.

ِطَبُة َيأ -vez [mevhibet] َمْوِهَبٌة) [el-ey†ibet] اَألأ
ninde bâ’nın şeddesiyle de lügattir) Ko-
yun kısmının erkeğe pek kızıp kösnüme-
si hâletine denir; yukâlu: تُْهَدى اُة  الشَّ  أَْقَبَلِت 
اْسِتْحَراِمَها ِة  ِشدَّ أَْي  أَْيِطَبِتَها   Mü™ellif bunu ِفي 
.mâddesinde dahi resm eylemişti “ط،ي،ب”

]ي ل ب[
َيَلُج  Kalkanlara (fethateynle) [el-yeleb] اَءأ
denir, ِتَرَسٌة [tireset] ma¡nâsınadır. Müfredi 
 tir hâ’yla; ¡alâ-kavlin deriden[yelebet] َيَلَبٌة
olan zırhlara ve giyimlere denir yâhûd bir-
kaç deriden dikilmiş baş giyimine denir ki 
cenkte migfer gibi hâssaten başa giyerler. 
Ve 



FASLU’L-ELİF 
)َفْصُل ْالَِلِف(

]أ ب ت[
َبأُت ve (vezninde [nebt] َنْبٌت) [el-ebt] اَألأ

ُبُوُت  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-ubût] اَألأ
Gün be-gâyet ıssı olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َوأُبُوًتا  أَْبًتا  َوأََبَت  اْلَيْوُم   أَِبَت 
ُه اْشَتدَّ َحرُّ ِإَذا  َوالثَّاِني  ِل   Ve bir kimse suyu َوْالَوَّ
yâhûd gayrı nesneyi pek çok içmekle tu-
lum gibi şişip kabarmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َراِب ِإَذا اْنَتَفَخ ُجُل ِمَن الشَّ  Ve أَِبَت الرَّ

.Vasf olur, ke-mâ se-yuzkeru [ebt] أَبأٌت

ِبُت َأ ve (vezninde [nâbit] َناِبٌت) [el-âbit] اَ

َِبُت ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-ebit] اَألأ

َبأُت -vezninde ki fi’l [sebt] َسْبٌت [el-ebt] اَألأ
asl masdardır, pek ıssı ve germiyyetli güne 
denir; yukâlu: َِيْوٌم آِبٌت َوأَِبٌت َوأَْبٌت أَْي َشِديُد اْلَحّر 
ve yukâlu: َِلْيَلٌة آِبَتٌة َوأَِبَتٌة َوأَْبَتٌة أَْي َشِديَدُة اْلَحّر
أأبُوُت َُ -vez [ma√rûr] َمْحُروٌر [el-me™bût] اَءأ
ninde ve mürâdifidir ki ıssı dokunmuş ve 
harârete uğramış kişiye denir; yukâlu: َرُجٌل 

َمْأبُوٌت أَْي َمْحُروٌر َيْعِني أََصاَبُه اْلَحرُّ
َتُة ُبأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-ubtet] اَألأ
Şiddet-i gazaba ıtlâk olunur; yukâlu: أََخَذْتُه 
تُُه َوَسْوَرتُُه أُْبَتُة اْلَغَضِب أَْي ِشدَّ
ٌل) [et-te™ebbut] اَءتَّأَبُُّت -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Âteş yalınlanıp pek kızgın ve germ-
nâk olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتأَبََّت اْلَجْمُر 
ِإَذا اْحَتَدَم

]أ ت ت[
َتُّ  hemzenin fethi ve tâ-yı) [el-ett] اَألأ

fevkiyyenin teşdîdiyle) Hasma delîl ve 
burhân ve beyyine ve şâhid ile gâlib ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  أَتًّا   أَتَُّه 
ِة ِباْلُحجَّ َغَلَبُه  ِإَذا  ِل   Ve bir kimsenin başını ْالَوَّ

BÂBU’T-TÂ™İ’L-FEVKİYYE
)َباُب التَّاِء اْلَفْوِقيَِّة(

ت
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 mâddesinde “س،ت،ه” kelimesi [ist] ِإْسٌت
mersûmdur. Ve Esâs’ta bunların mecmû¡u 
-kelime [ist] ِإْسٌت mâddesinde ve “س،ت،ه”
sinden mecâz ve müteferri¡ olmak üzere 
müsebbettir.

ُيوُت  hemzenin zammı ve yâ-yı) [Usyût] أُاأ
tahtiyye ile) ◊a∂ramevt kurbünde bir dağ 
adıdır.

ِتيُّ ُاأ ) [el-ustiyy] اَألأ -veznin [turkiyy] تُْرِكيٌّ
de) Bezin ve kumaşın arışına denir, َسَدى 
[sedâ] ma¡nâsına. Ve bunun vezni uf¡ûl 
olmakla mu¡tell bâbı makâm-ı zikridir. 
Burada resmi vehmdir. Şârihin beyânına 
göre vâhim ma¡lûm değildir.

َتَواُء -veznin [™destevâ] َدْسَتَواُء) [™Estevâ] أَاأ
de) Neysâbûr a¡mâlinden bir kazâ adıdır; 
muhaddisînden ¡Ömer b. ¡U…be el-Estevâ™î 
oraya mensûbdur.

]أ ش ت[
َتُة  hemzenin fethi ve şîn-i) [Eştet] أَشأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Ehl-i I§fahân’dan 
bir cemâ¡at-i muhaddisîn lakablarıdır.

]أ ص ت[
ُت َأأ  hemzenin fethi ve §âd’ın) [el-a§t] اَألأ
sükûnuyla) Bir cins nebâttan hâlî olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن أَْصًتا  ْالَْرُض   أََصَتِت 
اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َلْم َيُكْن ِفيَها َبْقٌل َوالَ َكـَلٌ

]أ ف ت[
ُت َفأ  hemzenin fethi ve fâ’nın) [el-eft] اَألأ
sükûnuyla) Şol nâkaya denir ki her bâbda 
sabr ve tahammülü ve bekâ™ vü devâmı 
sâ™irlerden ezyed ve evfer ola. Ve şol cüst 
ve çâlâk deveye denir ki eşip yürümekte 
sâ™irlere gâlib ola. Ve cinsi pâk soy ve 
kerîm olan deveye denir. Ve bunda hem-
zenin kesriyle de lügattir. Ve 

yarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َرْأَسُه   أَتَّ 
َشَدَخُه

]أ ر ت[
َتُة ُرأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-urtet] اَألأ
 ya¡nî kaya kelerinin başında [™irbâ√] ِحْرَباُء
olan tüylere denir.

َُرَتاُن  hemzenin zammı ve) [el-Uretân] اَألأ
râ’nın fethiyle) Bir mevzi¡ adıdır.

]أ س ت[
ُت اأ ِ  hemzenin kesri ve) [el-ist] اَإلأ
sîn’in sükûnuyla) Temel ve asl ve esâs 
ma¡nâsınadır. Bu münâsebetle ْهِر الدَّ  ِإْسُت 
[istu’d-dehr] zamân-ı kadîme ıtlâk olu-
nur, niteki ْهِر الدَّ  dahi bu [ussu’d-dehr] أُسُّ 
ma¡nâda isti¡mâl olunur; yukâlu: َما َزاَل ُفالٌَن 
ِقَدِمِه َعَلى  أَْي  ْهِر  الدَّ َوأُّسِ  ْهِر  الدَّ ِإْسِت  َعَلى   َمْجنُوًنا 
 Ya¡nî “Öteden َوَوْجِهِه َيْعِني َلْم َيَزْل يُْعَرُف ِباْلُجنُوِن
beri mecnûndur.” Ve tekûlu: َفَعْلُت َذِلَك َعَلى 
ْهِر ْهِر أَْي َعَلى َوْجِه الدَّ  Ya¡nî “Ez-kadîm ِإْسِت الدَّ
onu ben ederim ve ederek geldim.”

Şârih der ki mü™ellif bu bâbda Cevherî’ye 
tâbi¡ olup ِإْسٌت [ist] kelimesinin aslı ٌّاُس 
[uss] olmakla sîn’in birisi tâ’ya maklûb 
olduğuna zâhib olmuştur, lâkin bu galat-
tır. Savâb olan bunun aslı َسَتٌه [seteh] ol-
maktır ki hâ™ hazf olunup evveline hemze 
¡ivaz olmuştur, zîrâ hemzesi mevsûle ol-
makla zâ™idedir, niteki mü™ellif ”س،ت،ه“ 
mâddesi zeylinde dahi bunları sebt eyle-
miştir. İntehâ. Ve

َبِة َكلأ اءأ ُت  ٌِاأ  [istu’l-kelbet] Kerîheye ve 
dâhiyeye ıtlâk olunur; tekûlu: َلِقيُت ِمْنُه ِإْسَت 
 َوَقَع ِفي ِإْسِت اْلَكْلَبِة :ve yukâlu اْلَكْلَبِة أَْي َما َكِرْهُت
 Ve أَْي ِفي َداِهَيٍة

ِن تأ َُ اءأ ُت  ٌِاأ  [istu’l-metn] Kıra ve sahrâya 
ıtlâk olunur. 

Ve dübür ve mak¡ad ma¡nâsına olan 
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Ke-mâ se-yuzkeru.

َتُة ُءأ  Az (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-ultet] اَألأ
vergiye denir, ¡atiyye-i kalîle ma¡nâsına. 
Ve yemîn-i gamûs ma¡nâsınadır ki 
sâhibini bahr-i günâha daldıran yemîne 
denir, murâd ¡ilmi lâhık olarak yalan yere 
olan yemîndir.

 Tiflis (vezninde [ublâ√] ُحْبَلى) [Ultâ] أُءأَتى
kurbünde bir kal¡a adıdır.

-hemzenin fethi ve lâm-ı mü) [Ellît] أَءِّيُت
şeddedenin kesriyle) Bir mevzi¡ adıdır. 
Ve bunun يٌء  kelimesinden gayrı [™derrî] َدّرِ
nazîri yoktur ki kevkeb sıfatıdır. Ve Ebû 
Zeyd يَنٌة  kelimesini dahi [sekkînet] َسّكِ
rivâyet eylemiştir ki tumânînet ve vakâr 
ma¡nâsınadır; fe-kâlû: يَنٌة َسّكِ  Mi§bâ√’taَعَلْيِه 
bunu nevâdirden şâzz olarak hikâyet 
eylemiştir.

]أ م ت[
ُت َمأ  hemzenin fethi ve) [el-emt] اَألأ
mîm’in sükûnuyla) َحْزٌر [√azr] ve takdîr 
ma¡nâsınadır ki bir nesneyi i¡mâle şürû¡ 
eylemezden mukaddem tahmîn ve endâze 
eylemekten ¡ibârettir, ölçünmek ve kesim-
lemek ve oranlamak ta¡bîr olunur; yukâlu: 
َوَحَزَرُه َرُه  َقدَّ ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  أَْمًتا  ْيَء  الشَّ  Ve أََمَت 
kasd eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أََمَتُه ِإَذا 
 Ve َقَصَدُه

ٌت  Mürtefi¡ mahalle denir, cây-ı [emt] أَمأ
bülend ma¡nâsına. Ve küçük tepelere ve 
höyüklere denir, ِصَغاٌر  ma¡nâsına. Ve ِتالٌَل 
ba¡zı yerde olan inişlik ve yokuşluk ve al-
çaklık ve yüksekliğe denir ki büğrü ve nâ-
hemvâr olur; yukâlu: ِباْلَمَكاِن أَْمٌت أَِي اْنِخَفاٌض 
 Ve mutlakan bir nesnenin zât ve َواْرِتَفاٌع
halîkasında olan ihtilâfa denir ki ba¡zı yeri 
ba¡zına muhâlif olmaktan ¡ibârettir, ba¡zı 
yeri yüksek ve ba¡zı yeri alçak yâhûd tûl 

ٌت  Dâhiye ve âfete denir. Ve ¡aceb [eft] أَفأ
ya¡nî ¡acîb ma¡nâsına ismdir. Garîbdir ki 
Fârisîde hemzenin meddiyle “âfet” dâhiye 
ve “eftid” َمْسِجٌد [mescid] vezninde ¡aceb 
ve ¡acîb ma¡nâsınadır. Ve 

ٌت  Hu≠eyl kabîlesinden bir cemâ¡at [Eft] أَفأ
ismidir. Ve masdar olur, sarf ve tahvîl ey-
lemek ma¡nâsına; yukâlu: أََفَت ُفالًَنا َعْن َكَذا أَْفًتا 
ِل ِإَذا َصَرَفُه َعْنُه ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
ُت فأ ِ  İfk ve (hemzenin kesriyle) [el-ift] اَإلأ
iftirâ™ ma¡nâsına ismdir; yukâlu: ِإْفَتُه أَْبَيَن   َما 
أَْي ِإْفَكُه

]أ ق ت[
ُت َأ َ ve (hemzenin fethiyle) [el-a…t] اَألأ

َِيُت  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™…ît] اَءتَّأأ
Vakt ve tevkît ma¡nâlarınadır ki bir nes-
ne için vakt ve zamân ta¡yîn eylemekten 
¡ibârettir; yukâlu: ِبَمْعَنى َتْأِقيًتا  َتُه  َوأَقَّ أَْقًتا   أََقَتُه 
َتُه َتْت﴾ َقَرأَ :Ve kavluhu ta¡âlâ َوقَّ ُسُل اُّقِ  ﴿َوِإَذا الرُّ
أَبُو َجْعَفٍر ِباْلَواِو ِبَتْشِديِد اْلَقاِف َوَقَرأَ  َتْت   أَْهُل اْلَبْصَرِة ُوّقِ
َوَتْخِفيِف اْلَقاِف َوَقَرأَ اْلَباُقوَن ِباْلَِلِف َوَتْشِديِد اْلَقاِف

]أ ل ت[
َءأُت  hemzenin fethi ve lâm’ın) [el-elt] اَألأ
sükûnuyla) Eksiltmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َنَقَصُه ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  أَْلًتا  ُه   Ve أََلَتُه َحقَّ
bir kimseyi işinden yâhûd yolundan sarf 
edip alıkomak ma¡nâsınadır; yukâlu: أََلَتُه ِإَذا 
 Ve bir kimseye and َحَبَسُه َوَصَرَفُه َيْعِني َعْن َوْجِهِه
vermek, ¡alâ-kavlin onun yemîn eylemesi-
ni taleb etmek yâhûd müdde¡âsına ondan 
şehâdet etmesini istemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْو َحِلًفا  ِمْنُه  َطَلَب  أَْو  َحلََّفُه  ِإَذا  ُفالًَنا   أََلَت 
 bühtân eylemek [elt] أَْلٌت Ve َشَهاَدًة َيُقوُم َلُه ِبَها
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََلَتُه ِإَذا َبَهَتُه
يالَُت ِ  Bu (vezninde [îcâb] ِإيَجاٌب) [el-îlât] اَإلأ
dahi eksiltmek ma¡nâsınadır; yukâlu: آَلَتُه 
ُه ِإيالًَتا ِإَذا َنَقَصُه َكَما يَُقاُل أَْلََتُه ِإْلًتا َوُهَو ِمَن الَّْلِت  َحقَّ
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ye ıtlâk olunur, ¡ayb ve ¡ivec ma¡nâsından 
me™hûzdur; yukâlu: ِّر ِبالشَّ ُمتََّهٌم  أَْي  ٌت  ُمَؤمَّ  ُهَو 
َوَنْحِوِه

]أ ن ت[
-İn (hemzenin fethiyle) [el-enît] اَألَِنيُت
lemek, enîn ma¡nâsınadır; yukâlu: أََنَت 
-Ve hased eyle اْلَمِريُض أَِنيًتا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا أَنَّ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أََنَت ُفالًَنا ِإَذا َحَسَدُه 
Ve bir nesneyi kable’l-¡amel ölçümleyip 
oranlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء  أََنَت الشَّ
َرُه  Ve ِإَذا َقدَّ

.Sıfat olur, mahsûd ma¡nâsına [enît] أَِنيٌت

أأنُوُت َُ  Bu dahi mahsûd [el-me™nût] اَءأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َوأَِنيٌت  َمْأنُوٌت   َرُجٌل 
َمْحُسوٌد

ve kasr makûlesi ihtilâf gibi. Cem¡i ِإَماٌت 
[imât] gelir hemzenin kesriyle ve أُُموٌت 
[umût] gelir hemzenin zammıyla. Ve 

ٌت  ;Za¡f ve vehn ma¡nâsınadır [emt] أَمأ
tekûlu: ِسْرَنا َسْيًرا الَ أَْمَت ِفيِه أَْي الَ ْضَعَف َوالَ َوْهَن 
Ve tarîka-i hasene ma¡nâsınadır. Ve 

ٌت -Bir nesnenin sûretinde olan eğ [emt] أَمأ
rilik ve kaçıklık makûlesi ¡ayb ve nakîsaya 
denir, gerek ağızda ve gerek sevb ve hacer 
makûlesi nesnelerde olsun; yukâlu: ِبِه أَْمٌت 
 Ve أَْي ِعَوٌج

ٌت -Bir yerin ba¡zı mahallinin top [emt] أَمأ
rağı kalın ve ba¡zı yerinin yufka ve ince 
olması hâletine denir. Ve 

ٌت  Şekk ve şübhe ma¡nâsına [emt] أَمأ
isti¡mâl olunur; yukâlu: أَْمَت َحُرَمْت الَ   اَْلَخْمُر 
ُحْرَمِتَها ِفي  َشكَّ  الَ  أَْي   Mü™ellif misâl-i ِفيَها 
mezbûr ile işbu: ”َم اْلَخْمَر َفالَ أَْمَت ِفيَها  “ِإنَّ اهلَل َحرَّ
hadîsine telmîh eylemiştir. Ve bu, ma¡nâ-
yı evvel fer¡idir.

-veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™mît] اَءتَّأأِميُت
de) Bu dahi bir nesneyi kable’l-¡amel öl-
çümleyip takdîr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َرُه َتُه َتْأِميًتا ِإَذا َقدَّ أَمَّ
أأُموُت َُ  [mev…ût] َمْوُقوٌت) [el-me™mût] اَءأ
vezninde) Muvakkat ma¡nâsınadır ki 
nihâyet-i vakti ta¡yîn olunmuş nesnedir, 
ٌر  ;ma¡nâsından me™hûzdur [mu…adder] ُمَقدَّ
yukâlu: أََجٌل َمْأُموٌت أَْي ُمَوقٌَّت
ُت مَّ ََ ُُ  teşdîd-i mîm’le) [el-mu™emmet] اَءأ
-vezninde) Dolu nesne [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم
ye ıtlâk olunur, kap dolu olmakla hâric ve 
dâhilinde أَْمٌت [emt] ve ِعَوٌج [¡ivec] hâleti 
kalmaz. Pes tef¡îl izâle içindir; yukâlu: 
ٌت أَْي َمْمُلوٌء  Ve ِسَقاٌء ُمَؤمَّ

ٌت مَّ ََ  Şerr ve fitne ve ¡inâd [mu™emmet] ُم
makûlesi ahvâlle müttehem olan kimse-
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َبتَّاُت  tâ-yı müşeddede ile) [el-bettât] اَءأ
اٌد  َبتٌّ vezninde) Zikr olunan [şeddâd] َشدَّ
[bett] dedikleri şâl satan kişiye denir; 
muhaddisînden ¡O&mân el-Bettî hirfet-i 
mezbûreye mensûbdur. Ve 

يد
 Sûf ve tiftik makûlesinden [bettiyy] َبّتِ

masnû¡ mendile ve pîşgîre ıtlâk olunur, 
gûyâ ki şâl-ı mezbûr nev¡inden ma¡dûddur 
ve minhu’l-hadîsu: ”  “َفأُِتَي ِبَثالََثِة أَْقِرَصٍة َعَلى َبّتِّيٍ
ّمِ ِبالضَّ بُِنّّيٍ  َواُب  الصَّ أَِو  َوَنْحِوِه  ُصوٍف  ِمْن  ِمْنِديٍل   أَْي 
َوالنُّوِن أَْي َطَبٍق أَْو َنِبّيٍ ِبَتْقِديِم النُّوِن أَْي َماِئَدٍة ِمْن ُخوٍص
 Maπrib’de (bâ’nın fethiyle) [Bettet] َبتَُّة
Belensiyye nâm belde a¡mâlinden bir kar-
yedir; üdebâdan Ebû Ca¡fer el-Bettî ora-
dandır. Ve 

.Masdar olur, ke-mâ se-yuzkeru [bettet] َبتٌَّة

َتاُت بأ ِ -Kes (hemzenin kesriyle) [el-ibtât] اَإلأ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَذا َقَطَعُه أََبتَّ الشَّ
ِبَتاُت نأ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inbitât] اَإلأ
de) Kesilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبتَُّه 
فاْنَقَطَع َقَطَعُه  أي  -Ve pîrlikten nâşî kişi َفاْنَبتَّ 
nin mâdde-i rücûliyyeti olan nutfe mun-
katı¡ olsa, ُجُل الرَّ َظْهِرِه ,derler ِإْنَبتَّ  َماُء   ِإْنَقَطَع 
ma¡nâsına.

َبتََّة -bâ’nın fethi ve tâ’nın şed) [el-bettet] اَءأ
desiyle) ve

َبَتاُت  (vezninde [nebât] َنَباٌت) [el-betât] اَءأ
Bunlar da kat¡ ma¡nâsına masdarlardır; 
fâ¡il bi-ma¡nâ mef¡ûl olurlar. Mevsûfu 
te™kîd için îrâd olunur; yukâlu: َطلََّقَها َبتًَّة َوَبَتاًتا 
َباِئَنًة َبْتَلًة  أَْي  َبتًَّة  َطْلَقًة   [betât] َبَتاٌت Burada َيْعِني 
masdardır ve َبتَّة [bettet] yalnız zikr olun-
dukta masdar ve vasf-bi’l-masdar ve 
vasf olmak muhtemeldir, kat¡ ve inkıtâ¡ 
ma¡nâlarından. Pes َبتًَّة  [al…at bettet†] َطْلَقًة 
-sebkin [ma…†û¡at] َمْقطُوَعًة ve [â†i¡at…] َقاِطَعًة
de olur.

FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE
َدِة( )َفْصُل اْلَباِء اْلُمَوحَّ

]ب ت ت[
 bâ’nın fethi ve tâ’nın) [el-bett] اَءأَبتُّ

teşdîdiyle) Şol taylasâna ya¡nî büyük ridâ 
gibi boyun ve arka şâlına denir ki ٌَّخز [«azz] 
dedikleri tiftikten ve gayrıdan mensûc ola. 
Ve ٌَّخز [«azz] Mi§bâ√’ın ve sâ™ir usûlün 
beyânına göre fi’l-asl bir cânverin ya¡nî 
deniz koyununun ismidir, ba¡dehu onun 
yününden ya¡nî tiftiğinden masnû¡ şâla ve 
sûfa ıtlâk olunmuştur. Ve arışı ve argacı 
ipek olan kumaşa da ٌَّخز [«azz] ıtlâk olu-
nur. Ve ba¡zılar ٌَّخز [«azz]ı hilâlî ile beyân 
eylediler ki arışı ipek ve argacı iplik yâ 
pamuk ola; yukâlu: َطْيَلَساٌن أَْي  َبتٌّ  َوَعَلْيِه   َجاَء 
 Ve ِمْن َخّزٍ َوَنْحِوِه

 İki feres ismidir. Ve ¡Irâ…’ta [Bett] َبتد
Zâ≠ân kurbünde bir karye adıdır; A√med 
b. ¡Alî el-Kâtib el-Bettî ve ¡O&mân el-Fa…
îh el-Ba§rî el-Bettî oradandır. Ve 

 Baπdâd kazâsında Ba¡…ûbâ ile [Bett] َبتد
Ebû Herz nâm karye meyânında bir karye 
adıdır. Ve 

 Masdar olur, kesmek [bett] َبتد
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َبتًّا  ْيَء  الشَّ  َبتَّ 
َقَطَعُه ِإَذا  َوالثَّاِني  ِل   ¡Ve kesilmek, inkıtâ ْالَوَّ
ma¡nâsınadır. Bu ma¡nâ şârihin beyânına 
göre garîbdir; ve yukâlu: ِْكَراُن الَ َيُبتُّ ِبَضّم  اَلسَّ
َصاَر أَْي  ْاِلْفَعاِل  ِمَن  يُِبتُّ  َوالَ  ِبَكْسِرَها  َيِبتُّ  َوالَ   اْلَباِء 
 Ve ِبَحْيُث الَ َيْقَطُع أَْمًرا

 Değirmeni sol tarafa çevirmek [bett] َبتد
ma¡nâsınadır, niteki َشْزٌر [şezr] sağ tarafa 
çevirmeğe denir; yukâlu: َطَحَن َبتًّا أَِي اْبَتَدأَ ِفي 
ْاِلَداَرِة ِباْلَيَساِر

يُّ
َبّتِ ve (yâ-yı müşeddede ile) [el-bettiyy] اَءأ
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de) Azık tutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َد ُجُل ِإَذا َتَزوَّ  Ve temettu¡ eylemek ya¡nî َتَبتََّت الرَّ
metâ¡-ı beyt edinmek ma¡nâsınadır ki َبَتاٌت 
[betât]-ı merkûmdan me™hûzdur; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َتَمتََّع َتَبتََّت الرَّ
 Nehrevân (vezninde [attâ√] َحتَّى) [Bettâ] َبتَّى
a¡mâlinden ◊avlâyâ nâm karye verâsında 
bir karye adıdır.

 [kettân] َكتَّاٌن teşdîd-i tâ’yla) [Bettân] َبتَّاُن
vezninde) ◊arrân nevâhîsinden bir nâhiye 
adıdır.

ُبَتِتيُّ  ُعَرِنيٌّ bâ’nın zammıyla) [el-Butetiyy] اَءأ
[¡ureniyy] vezninde) Ebu’l-◊asan ¡Alî 
b. ¡Abdullâh b. Şâzân b. el-Butetî’dir ki 
mukri™-i meşhûrdur. Bir günde tilâvet-i 
şerîfeyi ifhâm eyleyerek dört kerre hatm-i 
şerîf edip lâkin dördüncüde sümünü bakî 
kalmıştır.

]ب ح ت[
ُت -bâ’nın fethi ve √â-yı müh) [el-ba√t] اَءأَبحأ
melenin sükûnuyla) Mutlakan mahz ve 
hâlis ve sırf ma¡nâsınadır ki öz ta¡bîr olu-
nur, Fârisîde bî-gışş denir; yukâlu: َشَراٌب 
َخاِلٌص ِصْرٌف  أَْي  َبْحٌت :ve yukâlu َبْحٌت   َعَرِبيٌّ 
 ;tir hâ’yla[ba√tet] َبْحَتٌة Mü™ennesi أَْي َخاِلٌص
yukâlu: َخاِلَصٌة أَْي  َبْحَتٌة   Ve ¡inde’l-ba¡z َعَرِبيٌَّة 
bunun tesniye ve cem¡ ve tasgîri yoktur.

ُبُحوَتُة  Bir (bâ’nın zammıyla) [el-bu√ûtet] اَءأ
nesne hâlis ve bî-gışş olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا اْلَخاِمِس  اْلَباِب  ِمَن  بُُحوَتًة  ْيُء  الشَّ  َبُحَت 
َصاَر َبْحًتا
َباَطَتُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mubâ√atet] اَءأ
vezninde) Bir kimseye muhabbet ve 
meveddeti hâlis kılmak ma¡nâsınadır 
ki hulûs üzere sevmekten ¡ibârettir; 
yukâlu: َخاَلَصُه ِإَذا  اْلُودَّ   Ve bir kimseye َباَحَتُه 
bir emr-i mestûru keşf ve izhâr eylemek 

َبتََّة  hemzenin kat¡ıyla) [el-bettete] اَءأ
mu¡arref ve mücerred olarak) Kat¡iyyü’l-
mefâd olup tereddüd ve ric¡at ihtimâli 
olmayan mâddeyi te™kîd için îrâd olunur; 
tekûlu: الَ أَْفَعُلُه اَْلَبتََّة َوَبتًَّة ِلُكّلِ أَْمٍر الَ َرْجَعَة ِفيِه Ya¡nî 
“Üzkes onu ben etmem.” İşbu َبتَّة kelime-
si vech-i mezkûr üzere masdardır. Ve kat¡ 
ma¡nâsına bu makâmlarda mef¡ûl-i mut-
lak olmakla vücûben mahzûf olan fi¡l ile 
mansûbdur, َد َوالَ َرْجَعَة ِفيِه  أَْقَطُع اْلَقْطَع الَِّذي الَ َتَردُّ
demektir. Ve bu harf-i ta¡rîfle ve mücerred 
olarak isti¡mâl olunur. Ve Sîbeveyhi nak-
li üzere harf-i ta¡rîf lâzım olmakla hem-
zesi maktû¡adır ve mu¡arrefen isti¡mâli 
ekserdir.

َبَتاُت  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-betât] اَءأ
Masdardır, niteki zikr olundu. Ve 

 َجَهاٌز Zâd ve tûşeye denir. Ve [betât] َبَتاٌت
[cehâz] ma¡nâsınadır ki mühimmât ve 
levâzımdır. Ve ev esbâbına denir, َمَتاُع اْلَبْيِت 
[metâ¡u’l-beyt] ma¡nâsına. Cem¡i ٌأَِبتَّة [ebit-
tet] gelir ٌة  vezninde. Ve [e¡izzet] أَِعزَّ

 Bir işin üzerinde mübâşir olup [betât] َبَتاٌت
onun tanzîmine takayyüd ve ihtimâm ey-
lemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
ُهَو َعَلى َبَتاِت أَْمٍر أَْي ُمْشِرٌف َعَلْيِه

َباتُّ  Arık ve (teşdîd-i tâ’yla) [el-bâtt] اَءأ
mehzûl ma¡nâsınadır. Ve ahmak ve sebük-
magz kişiye denir. Ve sarhoşa denir.

ُبُتوُت -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-butût] اَءأ
de) Arık ve mehzûl olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َصاَر ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  بُُتوًتا  ُجُل  الرَّ  َبتَّ 
َمْهُزوالً
ِتيُت  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tebtît] اَءتَّبأ
Bir kimseyi azıklandırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُدوُه َبتَُّتوُه َتْبِتيًتا ِإَذا َزوَّ
ٌل) [et-tebettut] اَءتََّبتُُّت -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
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Şârih der ki بُْخٌت [bu«t] cem¡-i cinsidir, 
müfredi ٌّبُْخِتي [bu«tiyy]dir, ُروٌم [rûm] ve 

-gibi. Ve cem¡ler müfredi [rûmiyy] ُروِميٌّ
nindir. Ve işbu ٌّبُْخِتي [Bu«tiyy] ر نُصَّ  بُْخُت 
[Bu«tu Nu§§ar]a mensûbdur ki selefte 
bir şâh-ı meşhûrdur. ¢uds’te yetmiş bin 
yehûdî katl eylemiştir. Zikr olunan deve 
onun tasarruf-kerdesidir. İntehâ. Ve 

ٌت  Esâmîdendir: ¡A†â b. Bu«t [Bu«t] بُبأ
tâbi¡îndendir ve ¡Abdulvahhâb b. Bu«t ve 
Seleme b. Bu«t muhaddislerdir.

اُت َببَّ اٌد teşdîd-i «â’yla) [el-ba««ât] اَءأ  َشدَّ
[şeddâd] vezninde) Zikr olunan ٌّبُْخِتي 
[bu«tiyy] deve iktinâ ve iktisâb eden ki-
şiye denir.

َبِبيُت vezninde) ve [emîr] أَِميٌر] [el-ba«ît] اَءأ

ُبوُت بأ َُ  Baht ve ikbâlden [el-meb«ût] اَءأ
vasfdır, tâli¡i yâver olan mukbil ve devlet-
mend adama denir; yukâlu: َبِخيٌت  َرُجٌل 
 Şârih der ki gerçi mü™ellif َوَمْبُخوٌت أَْي َمْجُدوٌد
“baht” kelimesinin mu¡arreb olmasına 
zâhib olmuştur, lâkin İbn Dureyd, ¡Ara-
biyyetine kâ™ildir ve vasf-ı mezkûr dahi 
onu mü™eyyiddir.

َ نُصَّ ُت   bâ’nın zammı) [Bu«tu Nu§§ar] بُبأ
ve ر  (vezninde [sukker] ُسكٌَّر [nu§§ar] نُصَّ
Bir şâh-ı ma¡rûf ismidir, niteki ”ن،ص،ر“ 
mâddesinde mersûmdur.

ٌت  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Bu«ayt] بَُبيأ
Bir cemâ¡atin ismleridir ki a¡lâmdandır: 
Ve Mu√ammed b. ¡Abdullâh b. »alef b. 
Bu«ayt el-Bu«aytî muhaddisîndendir, 
fenn-i hadîste cüz™-i mü™ellef sâhibidir. Ve 
Bu«tî b. ¡Amr el-Kûfî ki ٌُّكْرِدي [kurdiyy] 
veznindedir, ¡ubbâd-ı ¡ibâddandır.

]ب ر ت[
ُت َأ ُب  َطَبْرَزٌد (bâ’nın zammıyla) [el-burt] اَءأ

ma¡nâsınadır; yukâlu: َباَحَت ُفالًَنا ِإَذا َكاَشَفُه Ve 
dâbbeye bir nev¡ olmak üzere hâlis ot ye-
dirmek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
ِريِع ِإَذا أَْطَعَمَها ِإيَّاُه َبْحًتا أَْي َخاِلًصا  Ve َباَحَت َدابََّتُه ِبالضَّ
 dedikleri dikenin […şibri] ِشْبِرٌق [¡arî∂] َضِريٌع
kurusuna denir.

ٌت  bâ’nın fethi ve √â’nın) [Ba√t] َبحأ
sükûnuyla) Esâmîdendir: Mu√ammed b. 
¡Alî b. ¡Alî b. Ba√t muhaddisîndendir.

]ب ح ر ت[
يُت َِ ِبحأ  (vezninde [kibrît] ِكْبِريٌت) [el-bi√rît] اَءأ
Şol hâlis ve gışş ve şâ™ibeden mücerred 
ve pâkîze şey™e denir ki onu bir nesne setr 
eylemeye, ya¡nî hulûsu ¡ayân ola; yukâlu: 
ْدِق َكِذٌب ِبْحِريٌت أَْي َخاِلٌص الَ َيُشوبُُه َشْيٌء ِمْن آَثاِر الّصِ

]ب خ ت[
ُت  bâ’nın fethi ve «â-yı) [el-ba«t] اَءأَببأ
mu¡cemenin sükûnuyla) ٌَّجد [cedd] ve 
 ma¡nâsınadır ki ikbâlden [@@ha] َحظٌّ
ve muvâfık-ı tâli¡den ¡ibârettir. Ve bu 
Fârisîden mu¡arrebdir, ya¡nî fi’l-asl Fârisî 
olup ¡Arab dahi tekellüm eylemişlerdir; 
yukâlu: ٌَّلُه َبْخٌت َقِويٌّ أَْي َجد Ve 

ٌت  Masdar olur, vurmak [ba«t] َببأ
ma¡nâsına; yukâlu: ِل ِإَذا  َبَخَتُه َبْخًتا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
َضَرَبُه
ُت ُببأ  ve (bâ’nın zammıyla) [el-bu«t] اَءأ

ُة ِتيَّ ُببأ  yâ-yı müşeddede) [el-bu«tiyyet] اَءأ
ile) »orâsânî dedikleri develere denir ki 
¡Arabîle ¡Acemîden, ya¡nî iki hörgüç-
lü deve ile ¡Arabî beyninde mütevellid 
olan develerdir; boyunları uzun olur, 
bu diyârlarda ona besirek ta¡bîr ederler; 
yukâlu: ٌة بُْخِتيَّ َوِإِبٌل  بُْخٌت   Bunun cem¡i َبِعيٌر 

 gelir, teşdîd-i yâ’yla ve [ba«âtiyy] َبَخاِتيٌّ
-vez [a√ârâ§] َصَحاَرى ,gelir [ba«âtâ] َبَخاَتى
ninde ve َبَخاٍت [ba«âtin] gelir hazf-i yâ ile.
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يُت َِّ ِب  râ’nın şeddesiyle) [el-birrît] اَءأ
يٌت (vezninde [sikkît] ِسّكِيٌت  [irrît»] ِخّرِ
ma¡nâsınadır ki uz ve üstâd kılavuza de-
nir, rehber-i hâzık ma¡nâsına. Ve düz ve 
hemvâr beyâbâna denir. Şârihin beyânına 
göre aslı يٌَّة tir. Ve[berriyyet] َبّرِ

يٌت َِّ .Ba§ra’da iki mevzi¡ adıdır [Birrît] ِب

يُت َِّ َب  bâ’nın fethi ve râ’nın) [el-Berrît] اَءأ
teşdîdiyle) Bir feres ismidir, ¡alâ-kavlin 
bu ُزَبْيٌر [zubeyr] veznindedir.

َتُة َأ ُب  Bir işte (bâ’nın zammıyla) [el-burtet] اَءأ
uzluk, mahâret ve hazâkat ma¡nâsına ism 
ve masdar olur; yukâlu: ِمَن بُْرَتًة  ُجُل  الرَّ  َبِرَت 
َحَذَق ِإَذا  اِبِع  الرَّ ْالَْمِر :ve yukâlu اْلَباِب  ِفي  بُْرَتٌة   ِبِه 
أَْي َحَذاَقٌة
اُت ََ بأ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-ibrât] اَإلأ
dahi bir işte hâzık olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َحَذَق ِفي ِصَناَعِتِه أَْبَرَت الرَّ
ٌت َأ  ,bâ’nın kesriyle) Esâmîdendir [Birt] ِب
¡Abdullâh b. Birt muhaddisîndendir.

ِتيَّاِن َأ ِب  ِبْرِتيٌّ yâ-yı nisbetle) [el-Birtiyyân] اَءأ
[birtiyy] kelimesinden tesniyedir) Vâsi† 
ile Baπdâd meyânında Birt nâm kar-
yeye mensûb demektir. Murâd, ¢â∂î 
Ebu’l-¡Abbâs A√med b. Mu√ammed ve 
A√med b. el-¢âsım el-Birtiyyâni’dir ki 
muhaddislerdir.

]ب ر هـ ت[
ُهوُت ََ -veznin [cemelûn] َجَمُلون) [Berehût] َب
de) Yemen’de ◊a∂ramevt türâbında bir 
vâdî yâhûd bir kuyunun adıdır. Mütercim 
der ki Nihâye’de ”َبَرُهوُت ْالَْرِض  ِفي  ِبْئٍر   “َشرُّ 
hadîsinin şerhinde bu vechile mersûmdur 
ki َبَرُهوُت [berehût] bâ’nın ve râ’nın fethiy-
le ◊a∂ramevt diyârında bir bi™r-i ¡amîkadır 
ki ka¡rına nüzûl mümkin değildir. Ve bun-
da bâ’nın zammıyla da lügattir. Lügat-ı 

[†aberzed] dedikleri ma¡rûf nebât şeke-
rinin ismidir ki tabh-ı sâliste ¡uşru kadar 
tâze süt izâfe olunup mün¡akid olunca kay-
natılan şekerdir ve etıbbâ¡ be-gâyet pek ve 
katı olan kand-ı mükerrere ıtlâk ederler ki 
nebât şekeri olacaktır. Ve “taberzed” ke-
limesi teberzed-i Fârisîden mu¡arrebdir, 
sükker-i mezbûrun kemâl-i salâbetinden 
kinâye olunmuştur. Ve 

ٌت َأ  ,gibi [fe™s] َفْأٌس ,Baltaya denir [burt] بُ
bunda bâ’nın fethiyle de lügattir. Ve 

ٌت َأ  Üstâd kılavuza denir, delîl-i [Burt] بُ
mâhir ma¡nâsına. Ve bunda bâ’nın 
harekât-ı selâsıyla lügattir.

ُت ََ بأ
ُِ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mibret] اَءأ

Bu dahi taberzed şekerine denir.

ُت َأ َب -Kes (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-bert] اَءأ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء َبْرًتا ِمَن  َبَرَت الشَّ
َقَطَعُه ِإَذا  الثَّاِني   Ve mütehayyir olmak اْلَباِب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َبْرًتا ِمَن اْلَباِب  َبِرَت الرَّ
اِبِع ِإَذا َتَحيََّر الرَّ
نأَتى ََ َب -vez [aben†â√] َحَبْنَطى) [el-berentâ] اَءأ
ninde) Bed-hûy ve bed-meşreb kişiye 
denir.

نأِتي ََ بأ ُُ  [muslen…î] ُمْسَلْنِقي) [el-mubrentî] اَءأ
vezninde) Muhîl ve mekkâr olan bodur 
kişiye denir. Ve şol gazûb-meşreb kişi-
ye denir ki dâ™imâ çehresi hışm-nâk ve 
müte¡abbis olup kimsenin yüzüne nazar 
eylemez ola; yukâlu: َغْضَباُن أَْي  ُمْبَرْنِتٌئ   َرُجٌل 
أََحٍد ِإَلى  َيْنظُُر   Ve bir husûs için hâzır ve الَ 
âmâde olmuş kişiye denir; yukâlu: ُهَو 
ٌئ  Şârihin beyânına göre ُمْبَرْنِتٌئ َلُه أَْي ُمْسَتِعدٌّ ُمَتَهّيِ
 ,kelimesinden ism-i fâ¡ildir [™ibrintâ] ِإْبِرْنَتاٌء
if¡inlâl bâbı mülhakâtındandır.

وُت َُ  (vezninde [aydûd√] َحْيُدوُد) [Beyrût] َبيأ
Şâm ülkesinde bir şehr-i ma¡rûf adıdır.
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َتاُن -Şehr-i Ne (bâ’nın kesriyle) [Biştân] ِبشأ
sef kazâsında bir karyedir.

]ب ع ت[
ُعوُت بأ َُ -vez [&meb¡û] َمْبُعوٌث [el-meb¡ût] اَءأ
ninde ve onda lügattir ki َبْعٌث [ba¡&]ten 
ism-i mef¡ûldür, gönderilmiş, firistâde 
ma¡nâsına. Pes َبْعٌت [ba¡t] َبْعٌث [ba¡&] 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهَو َمْبُعوٌت أَْي َمْبُعوٌث

]ب غ ت[
َأُت َب ve [el-baπt] اَءأ

َتُة َأ َب  bâ’ların fethi ve πayn-ı) [el-baπtet] اَءأ
mu¡cemenin sükûnuyla) ve

َتُة ََ َب  ,Ansızın (fetehâtla) [el-baπatet] اَءأ
fucâ™eten ve nâgehânî ma¡nâsına ismler-
dir. Şârihin beyânına göre bunlar fi’l-asl 
masdarlardır, ism mevki¡inde isti¡mâl 
olundular; yukâlu: ًَجاَءُه َبْغًتا َوَبْغَتًة َوَبَغَتًة أَْي ُفَجاَءة 
Ve 

َأٌت  Masdar olur, ansızın ¡ale’l-gafle [baπt] َب
gelmek ve nâgehânî erişmek ma¡nâsına; 
yukâlu: َبَغَتُه َبْغًتا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َفِجَئُه
َتُة ََ َبا ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mubâπatet] اَءأ
vezninde) Bir kimseye ansızın sataşmak 
ma¡nâsınadır ve müşâreket için olur; 
yukâlu: َباَغَتُه ِإَذا َفاَجأَُه
َُوُت َبا -veznin [âπût†] َطاُغوٌت) [el-bâπût] اَءأ
de) Na§ârâ tâ™ifesinin bayramına denir ki 
paskalya ta¡bîr olunur, murâd büyük pas-
kalyaları olacaktır. Şârihin beyânına göre 
Süryânîdir. Ve 

َُوٌت  ¡îre kazâsında bir mevzi◊ [Bâπût] َبا
adıdır.

]ب ق ت[
ُت َبقأ  bâ’nın fethi ve …âf’ın) [el-ba…t] اَءأ
sükûnuyla) Karıştırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا َخَلَطُه َبَقَت ْالَِقَط َبْقًتا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ

evvele göre bâ™ zâ™ide olur ki arz-ı mün-
hafida yâhûd menba¡-ı mâ™ ma¡nâsına olan 
rehv olur ve sânîye göre bâ™ asliyye olur.

]ب س ت[
ُت  bâ’nın fethi ve sîn’in) [Best] َبسأ
sükûnuyla) İrbil nâm belde türâbında bir 
vâdî ismidir. Ve 

ٌت -Masdar olur, mutlakan yürü [best] َبسأ
mek, َسْيٌر [seyr] ma¡nâsına. ¡Alâ-kavlin 
davara mahsûs َعَنٌق [¡ana…] dedikleri eşkin 
yürüyüşten ziyâdece olan yürüyüşe denir. 
Yâhûd seğirtmekte sâ™irleri sebk eyleme-
ğe denir; yukâlu: َبَسَت اْلَبِعيُر َبْسًتا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني 
ْبُق ِفي اْلَعْدِو ِإَذا َساَر أَْو ُهَو َفْوَق اْلَعَنِق أَِو السَّ
ُت  Sîstân (bâ’nın zammıyla) [Bust] بُسأ
a¡mâlinden bir belde addır. A¡lâmdan 
Ebû ◊âtim Mu√ammed b. ◊ibbân ve 
İs√â… b. İbrâhîm el-¢â∂î ve ◊amd b. 
Mu√ammed el-»a††âbî ve Ebu’l-Fet√ ¡Alî 
b. Mu√ammed ve Ya√yâ b. el-◊asan ve’l-
»alîlân ibnâ A√med el-¢âdî ve’l-Fa…îh 
el-Bustiyyûn oraya mensûblardır.

َتاُن ُبسأ  (bâ’nın zammıyla) [el-bustân] اَءأ
Bâgçeye denir, َحِديَقٌة [√adî…at] ma¡nâsına. 
 kelimesi bûyistân [bustân] بُْسَتاٌن
mu¡arrebidir, kokuluk ma¡nâsına.

]ب ش ت[
ُت  bâ’nın zammı ve şîn-i) [Buşt] بُشأ
mu¡cemenin sükûnuyla) »orâsân ülkesin-
de bir beldedir. Muhaddisînden sâhibü’l-
Musned İs√â… b. İbrâhîm el-◊âfı@ ve 
◊asan b. ¡Alî el-¡Alâ ve Mu√ammed b. 
Mu™emmil ve A√med b. Mu√ammed el-
Luπavî el-»ârzencî el-Buştiyyûn oraya 
mensûblardır.

 Files†în (vezninde [emîr] أَِميٌر) [Beşît] َبِشيُت
kazâsında bir karyedir.
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نأِبالَُت ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inbilât] اَإلأ
de) Kesilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَلَت 
ْيَء َفاْنَبَلَت أَْي َقَطَعُه َفاْنَقَطَع الشَّ
ِبّلِيُت  vezninde [sikkît] ِسّكِيٌت [el-billît] اَءأ
ve mürâdifidir ki ekserî epsem ve hamûş 
olan kimsedir; yukâlu: ِسّكِيٌت أَْي  يٌت  ِبّلِ  َرُجٌل 
Ve ¡âkil ve lebîb ve hûş-mend olan adama 
denir; yukâlu: يٌت أَْي َعاِقٌل َلِبيٌب ُهَو ِبّلِ
َبالََتُة  (vezninde [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-belâtet] اَءأ
¡Âkil ve hûş-mend olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َبالََتًة ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َصاَر  َبُلَت الرَّ
يًتا ِبّلِ
بأالَُت ِ  (hemzenin kesriyle) [el-iblât] اَإلأ
Yemîn vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْبَلَتُه 
َفُه َيِميًنا ِإَذا َحلَّ
 Bir (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [bulet] بَُلٌت
nev¡ kuş adıdır ki hılkî kanatları muh-
terik olmakla yeleğinin ve tüyünün bi-
risi bir kuşa dokunsa onu da ihrâk eder. 
Kâle fi’n-Nihâye fî hadîsi Suleymân ¡alâ-
nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-selâm: أُْحُشُروا الطَّْيَر“ 
َتِزقُّ الَِّتي  اَلطَّْيُر  ْنَقاُء  َفالشَّ َواْلُبَلَت”  ْنَقاَء  َوالرَّ ْنَقاَء  الشَّ  ِإالَّ 
ْنَقاُء اَْلَقاِعَدُة َعَلى اْلَبْيِض َواْلُبَلُت َطاِئٌر ُمْحَتِرُق  ِفَراَخَها َوالرَّ
أَْحَرَقْتُه الطَّْيِر  ِفي  ِمْنُه  ِريَشٌة  َوَقَعْت  ِإْن  يِش   Burada الّرِ
ba¡zı nüshada tekrâr vâki¡ olmakla iltifât 
olunmaya.

َلٌت  (vezninde [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [Meblet] َمبأ
Bir mevzi¡ adıdır.

َبلَُّت ُُ  ُمَعظٌَّم teşdîd-i lâm’la) [el-mubellet] اَءأ
[mu¡a@@am] vezninde) Müzeyyen ve 
mühezzeb ve münakkah kelâma denir; 
yukâlu: ٌب ُمَهذَّ ُمَزيٌَّن  أَْي  ُمَبلٌَّت   Ve mehr-i َكالٌَم 
madmûn ma¡nâsınadır ki bir kimsenin 
dâmin olup der-¡uhde eylediği bedel-i 
nikâh olan meblagdan ¡ibârettir; yukâlu: 
َمْهٌر ُمَبلٌَّت أَْي َمْضُموٌن
َتاُة َبلأ  (vezninde [alsât…] َقْلَساةٌ) [el-beltât] اَءأ
Kesmek ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْي َبْلَتاًة   َبْلَتْيُتُه 

ُت َبقَّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muba……at] اَءأ
vezninde) Ahmak ve şûrîde-¡akl olan ki-
şiye denir. Ve ¡Abdullâh b. Mu¡âviye’nin 
ve Bekkâr b. ¡Abdulmelik b. Mervân’ın 
lakablarıdır.

]ب ك ت[
َبكأُت  bâ’nın fethi ve kâf’ın) [el-bekt] اَءأ
sükûnuyla) Vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َواْلَعَصا ْيِف  ِبالسَّ َضَرَبُه  ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َبْكًتا   َبَكَتُه 
 Ve bir kimseyi zemm ve ta¡yîr ve َوَغْيِرِه
düşnâm ve tekdîr makûlesi nâ-hoş edâ ile 
karşılamak ma¡nâsınadır; meselâ: “Be hey 
habîs utanmadın mı?”, “Tanrıdan kork-
maz mısın!” kelimâtı gibi; yukâlu: ِإَذا  َبَكَتُه 
اْسَتْقَبَلُه ِبَما َيْكَرُه
ِكيُت  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tebkît] اَءتَّبأ
Bu dahi َبْكٌت [bekt] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َبَكَتُه ِبَمْعَنى  َتْبِكيًتا  َتُه  -Ve başa kakmak, ser َبكَّ
zeniş ve takrî¡ ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: َعُه َقرَّ ِإَذا  َتُه   Ve bir kimseye delîl َبكَّ
ve burhânla galebe edip ifhâm ve iskât 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َغَلَبُه ِإَذا  َتُه   َبكَّ
ِة َحتَّى أَْسَكَتُه ِباْلُحجَّ
َبّكُِت ُُ ٌث) [el-mubekkit] اَءأ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Şol hatuna denir ki bir kerre 
oğlan ve bir kerre kız doğurmak ¡âdeti ola, 
.ma¡nâsına [mi¡…âb] ِمْعَقاٌب

]ب ل ت[
َبلأُت  bâ’nın fethi ve lâm’ın) [el-belt] اَءأ
sükûnuyla) Kesmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقَطَعُه ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َبْلًتا   Ve kesilmek َبَلَتُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء َبْلًتا ِمَن اْلَباِب  َبَلَت الشَّ
ِل ِإَذا اْنَقَطَع  Ve ْالَوَّ

ٌت .Bir recül adıdır [Belt] َبلأ

َبَلُت -Bu dahi ke (fethateynle) [el-belet] اَءأ
silmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْلًتا ْيُء   َبِلَت الشَّ
اِبِع ِإَذا اْنَقَطَع ِمَن اْلَباِب الرَّ
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َبَبُت ve (fethateynle) [el-behet] اَءأ

َتاُن ُببأ  (bâ’nın zammıyla) [el-buhtân] اَءأ
Bir kimseye işlemediği işi yâ söyleme-
diği sözü isnâd ile ifk ve iftirâ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْهًتا َوَبَهًتا َوبُْهَتاًنا ِمَن  َبَهَتُه 
 Usûl-i sâ™irede اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َقاَل َعَلْيِه َما َلْم َيْفَعْل
 .ism olmak üzere mersûmdur [buhtân] بُْهَتاٌن
Ve bu mâdde medhûş ve mütehayyir ol-
mak ma¡nâsından me™hûzdur ki o makûle 
iftirâ sadmesinden hayrân ve medhûş olur. 
Ve Cevherî’nin بُْهَتاٌن [buhtân]dan me™hûz 
olan َبَهَت [behete] mâddesi َعَلى kelimesiyle 
mevsûle olmamakla َبَهَت َعَلْيِه denmediğin-
den nâşî şâ¡irin işbu ”ُسّبِي اْلَحَماَة َفاْنَهِتي َعَلْيَها“ 
mısrâ¡ında vâki¡ َفاْنَهِتي َعَلْيَها kelâmını َفاْبَهِتيَها 
ile tefsîri tashîf ve tahrîftir, zîrâ savâb olan 
َعَلْيَها [nehît] َنِهيٌت olmaktır, nûn’la ki َفاْنَهِتي 
ten fi¡l-i emrdir, haykırmak ma¡nâsına. 
Şârih der ki Cevherî’ye bunda İbn Berrî 
ve ~âπânî sâbıklardır. Ve 

ٌت  Bir hacer-i (bâ’nın fethiyle) [beht] َببأ
ma¡rûf adıdır. Ona َحَجُر اْلَبْهِت ve ْحِك  َحَجُر الصَّ
dahi derler. Fârisîde bâhet ve Türkîde 
adam güldüren taşı derler. Ona nazar eden 
bî-ihtiyâr hande-nâk olur. Ve 

ٌت -Masdar olur, bir kimseyi ansı [beht] َببأ
zın ¡ale’l-gafle tutmak ma¡nâsına; yukâlu: 
َبْغَتًة أََخَذُه  ِإَذا  َبْهًتا  -Ve kavl ve fi¡lden ke َبَهَتُه 
silip put gibi öylece medhûş ve deng ve 
mütehayyir kalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل اِبِع َوْالَوَّ ُجُل َوَبَهَت َوَبُهَت َبْهًتا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َبِهَت الرَّ
ِإَذا :ve yukâlu َواْلَخاِمِس اْلَمْجُهوِل  ِبَناِء  َعَلى   بُِهَت 
َوَتَحيََّر  Şârihin beyânına göre mechûl اْنَقَطَع 
sîgasıyla efsahtır.

ُبوُت بأ َُ -vez [meskût] َمْسُكوٌت) [el-mebhût] اَءأ
ninde) Mütehayyir ve munkatı¡ ve medhûş 
olan kişiye denir. Bunda ism-i fâ¡il bün-
yesiyle َباِهٌت ve َبِهيٌت denmek câ™iz değil-

َقَطْعُتُه

]ب ل خ ت[
َتُة ِبِلبأ -bâ’nın ve lâm’ın kes) [el-bili«tet] اَءأ
riyle) Bir nev¡ nebât adıdır ki zemîne 
münbasit olup yaprakları yerden yüksek 
olmaz, ¡usâresiyle yâhûd matbûhuyla gar-
gara eylemek boğazdan sülüğü ihrâc ve 
iskât eder. Bu nebâta Türkîde siğil otu 
derler, dalları ince ve kırmızı olur.

]ب ن ت[
 bâ’nın zammı ve nûn’un) [Bunt] بُنأُت
sükûnuyla) Maπrib’de Belensiye şehri 
kurbünde bir karye adıdır.

ِنيُت  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tebnît] اَءتَّبأ
Bir kimseden bir mâddeyi tekrâr be-tekrâr 
sorup istihbâr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعْنُه َؤاَل  َوأَْكَثَر السُّ اْسَتْخَبَر  ِإَذا  َتْبِنيًتا  َعْنُه   َبنََّت 
Ve hasmı tebkît eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َُبنََّتُه ِبَكَذا أَْي َبكََّته Ve bir kimse mâ-fi’z-
zamîri olan haber ve kelâmın mecmû¡unu 
âhere söylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبنََّتُه 
َثُه ِبُكّلِ َما ِفي َنْفِسِه اْلَحِديَث ِإَذا َحدَّ

]ب و ت[
 ¡Bir nev (vezninde [tût] تُوٌت) [el-bût] اَءأُبوُت
şecerdir ki alıç ağacına şebîh olur. Bu şe-
cer müfredâtta kundus-i Taberî ismiyle 
mersûmdur. Ba¡zı diyârda Türkçe izkil 
ta¡bîr ederler.

 Belde-i Merv (hâ’yla) [Bûtet] بُوَتُة
kazâsında bir karyedir, nisbetinde ٌّبُوَتِقي 
[bûta…iyy] derler …âf’la; muhaddisînden 
Eslem b. A√med el-Bûta…î oraya 
mensûbdur.

]ب هـ ت[
ُت َببأ  bâ’nın fethi ve hâ’nın) [el-beht] اَءأ
sükûnuyla) ve
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Ma¡lûm ola ki َبْيٌت [beyt] taştan ve kerpiç-
ten ise lisânımızda ona ev ve oda ta¡bîr 
olunur; kıl çadır ise kara ev ta¡bîr olu-
nur ve matbahlı ve kuyulu yâhût büyût-ı 
¡adîdeyi müştemil ise ¡Arabîde َداٌر [dâr] ve 
 ve lisânımızda konak ta¡bîr [menzil] َمْنِزٌل
olunur. Ve eğer hoş-nişîn ise oba ta¡bîr 
olunur. Ve fi’l-asl َبْيٌت [beyt] insânın gece-
ye mahsûs me™vâsına mevzû¡dur. Ba¡dehu 
tevessü¡ olunup gece i¡tibârı sâkıt olmuş-
tur. Ve cem¡i olan بُُيوٌت [buyût] mesâkinde 
ve أَْبَياٌت [ebyât] manzûme beytlerinde ¡örf 
olmuştur. Ve

ٌت  Şeref ve şân ma¡nâsına isti¡mâl [beyt] َبيأ
olunur. Fârisîde hânumân ve dûdmân ile 
ta¡bîr olunur; yukâlu: َبِني ِفي  َتِميٍم  َبِني   َبْيُت 
َشَرُفَها أَْي  اْلُبُيوَتاِت :ve yukâlu َحْنَظَلَة  أَْهِل  ِمْن   ُهَو 
Ve 

ٌت -Şerîf ve zî-şân adama ıtlâk olu [beyt] َبيأ
nur; yukâlu: ُفالٌَن َبْيُت َقْوِمِه أَْي َشِريُفُهْم Ve 

ٌت  Masdar olur, evlenmek [beyt] َبيأ
ma¡nâsına; yukâlu: َج ُجُل َيِبيُت َبْيًتا ِإَذا َتَزوَّ  َباَت الرَّ
Ve 

ٌت  [a§r…] َقْصٌر ,Köşke ıtlâk olunur [beyt] َبيأ
ma¡nâsına. Ve bir kimsenin ehl ve ¡ayâline 
ıtlâk olunur, bâ¡i&-i sükûneti olduğu için. 
Ve Ka¡be-i mükerreme’ye ıtlâk olunur ki 
اْلَحَراِم  dır. Ve kabr ve[beytu’l-√arâm] َبْيُت 
mezâra ıtlâk olunur. Ve hânenin kilim ve 
keçe ve mak¡ad ve döşek makûlesi döşe-
melerine ıtlâk olunur; yukâlu: َعَلى َجَها   َتَزوَّ
 Ve iki mısrâ¡dan mürekkeb َبْيٍت أَْي َفْرِش َبْيٍت
manzûmeye ıtlâk olunur, gûyâ ki sakf ve 
¡imâd ve sâ™ir edevâttan cem¡ ve binâ kılın-
mış َبْيٌت [beyt]e teşbîh olunmuştur yâhûd 
çadıra teşbîh olunmuştur, niteki eczâsına 
 ıtlâkı bunu [evtâd] أَْوَتاٌد ve [esbâb] أَْسَباٌب
mü™eyyiddir. Ve minhu yukâlu: اِعَر الشَّ  “ِإنَّ 

dir. Şârih der ki binâ-i mechûl zikr olun-
duğu üzere efsah ve eşher olmakla ondan 
 mutasarrıf olmuştur, lâkin [mebhût] َمْبُهوٌت
ma¡lûmdan dahi tasrîfi vâki¡ olmakla kıyâs 
üzere َباِهٌت [bâhit] ve َبِهيٌت [behît] mutasar-
rıf olur.

َبِبيَتُة  Şol (bâ’nın fethiyle) [el-behîtet] اَءأ
bâtıl ve lagv ve beyhûdeye denir ki butlânı 
insâna mûcib-i hayret ola; yukâlu: ِأََتى ِباْلَبِهيَتة 
بُْطالَِنِه ِمْن  يَُتَحيَُّر  الَِّذي  ِباْلَباِطِل   Ve yalan söze أَْي 
denir, َكِذٌب [ke≠ib] ma¡nâsına ki murâd lâ-
¡an-asl bir kimseye isnâd ve iftirâ olunan 
müftereyâttan ¡ibârettir; hâ™ nakliyyedir.

ُت ُببأ  َبِهيَتٌة (bâ’nın zammıyla) [el-buht] اَءأ
[behîtet] ma¡nâsınadır; yukâlu: ِباْلَبِهيَتِة  َجاَء 
َواْلُبْهِت أَِي اْلَكِذِب
َبُبوُت  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-behût] اَءأ
Mübâhit ma¡nâsınadır ki sâmi¡i ifk ve 
iftirâ ile mebhût ve hayrân eden kimseye 
denir. Cem¡i بُُهٌت [buhut] gelir zamme-
teynle ve بُُهوٌت [buhût] gelir.

َتٌة  (vezninde [al√at†] َطْلَحٌة) [Behtet] َببأ
Esâmîdendir: ¡Ömer b. ◊umeyd b. Beh-
te muhaddisîndendir. Ve hâ’nın fethiyle 
zebân-zeddir.

]ب ي ت[
َبيأُت  Eve (vezninde [zeyt] َزْيٌت) [el-beyt] اَءأ
denir, hâne ma¡nâsına, gerek kıldan ya¡nî 
çadır ve alaçık ve huğ olsun ve gerek taştan 
ve kerpiçten yapılmış olsun. Cem¡i أَْبَياٌت 
[ebyât] ve بُُيوٌت [buyût] gelir. Ve cem¡u’l-
cem¡i أََباِييُت [ebâyît] gelir, أَْقَواٌل [a…vâl] ve 
-ge [buyûtât] بُُيوَتاٌت gibi ve [e…âvîl] أََقاِويُل
lir ve أَْبَياَتاٌت [ebyâtât] gelir. Musaggarında 
 denir [biyeyt] ِبَيْيٌت denir ve [buyeyt] بَُيْيٌت
(bâ’nın kesriyle) yâ’ya mücâveret için 
 demek câ™iz değildir, vâv [buveyt] بَُوْيٌت
ile.
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َوِقَياًما﴾ ًدا  ُسجَّ ِلَربِِّهْم  َيِبيُتوَن   ,Ve Ezherî َوالَِّذيَن 
İmâm Ferrâ™’dan nakl eder ki ُجُل -kav َباَت الرَّ
li َسِهَر الَّلْيَل ُكلَُّه ِفي َطاَعٍة أَْو َمْعِصَيٍة ma¡nâsınadır. 
Ve َباَت kelimesini َناَم lafzıyla tefsîr edenler 
muhtîlerdir, zîrâ ¡Arablar النُُّجوَم َيْرَعى   َباَت 
derler, nâ™im olan kimsenin mürâkabe-i 
nücûm eylemesi mümkin değildir. 
Hülâsası medlûlü olan fi¡lde nevm dâhil 
değildir. Ve ma¡nâ-yı sânî َصاَر ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur, meselâ: َباَت ِبَمْوِضِع َكَذا der-
ler, َصاَر ِبِه ma¡nâsına, gerek leylde ve gerek 
nehârda olsun. Fukahânın َلْيَلًة  َباَت ِعْنَد اْمَرأَِتِه 
kavlleri bu ma¡nâya mebnîdir ki َصاَر ِعْنَدَها 
demektir, gerek nevm bulunsun ve gerek 
bulunmasın. İntehâ. Ve tekûlu: اْلَقْوَم  ِبتُّ 
 Pes bu, ma¡nâ-yı sânî-i َوِبِهْم َوِعْنَدُهْم أَْي ِصْرُت
mezkûrdandır.

ِبيَتُة  ¡Binâ-i nev (bâ’nın kesriyle) [el-bîtet] اَءأ
ve hâlettir ki ondan geceleyiş ile ta¡bîr 
olunur; yukâlu: أََباَتُه اهللُ أَْحَسَن ِبيَتٍة أَْي ِإَباَتٍة Bun-
da tenvîn, tenvî¡ içindir. Ve 

 ve [bîtet] ِبيَتٌة

 Sedd-i ramak edecek kût (hâ’sız) [bît] ِبيٌت
ve gıdâya denir ki murâd akşam tu¡mesidir 
ki gece onunla güzerân eder, te™kîd için 
leyle muzâf kılınır; yukâlu: َُما َلُه ِبيُت َلْيَلٍة َوِبيَتة 
 Ve tevessü¡ üzere mutlakan َلْيَلٍة أَْي ُقوُت َلْيَلٍة
kût ve gıdâya dahi ıtlâk olunur. 

َباَتُة ِ -Gece (hemzenin kesriyle) [el-ibâtet] اَإلأ
letmek ve geceyi geçirtmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ٍأََباَتُه اهللُ أَْحَسَن ِبيَتٍة أَْي ِإَباَتة ke-mâ-≠ukire. 
Bu misâlde bedî¡iyyeden san¡at-ı ihtibâk 
olmak dahi muhtemeldir ki أََباَتُه اهللُ ِإَباَتًة َحَسَنًة 
ِبيَتٍة أَْحَسَن   sebkindedir; ihbâriyye ve َفَباَت 
du¡â™iyye olur, ”َحَسًنا َنَباًتا  اهللُ   nazm-ı “أَْنَبَت 
şerîfi gibi.

ِييُت  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tebyît] اَءتَّبأ
Bir husûsu gece vakti tedbîr ve i¡mâl ey-

َيْرَضى ِبَهْدِم َبْيِتِه الَ ِبِإْخالَِل َبْيِتِه”
َبيُّوُت وٌب teşdîd-i yâ ile) [el-beyyût] اَءأ  َخرُّ
[«arrûb] vezninde) Soğuk suya ıtlâk olu-
nur, ¡âdetâ üzerinden gece geçmiş su bârid 
olduğu mülâhazasıyla ki haşem-nişîne 
mahsûstur; tekûlu: َسَقاِني َبيُّوًتا أَْي َماًء َباِرًدا Ve 
geceden kalmış ekmeğe ve sâ™ir ta¡âma 
denir ki bayat ta¡bîr olunur. Ve şol işe de-
nir ki sâhibi kemâl-i ihtimâmından nâşî 
gecelerde dahi onun üzerine ola; yukâlu: 
ا أَْمٌر َبيُّوٌت أَْي َيِبيُت َلُه َصاِحُبُه ُمْهَتمًّ
َباِئُت  Bu (vezninde [fâ™it] َفاِئٌت) [el-bâ™it] اَءأ
dahi geceden kalmış ta¡âm ve şarâba de-
nir; Fârisîde yahnî denir; yukâlu: َباِئٌت  ُخْبٌز 
أَْي َغابٌّ

ُت َبيأ ve (bâ’nın fethiyle) [el-beyt] اَءأ

ُبَياُت ve (vezninde [ubât&] ثَُباٌت) [el-buyât] اَءأ

ِبيُت َُ  (vezninde [me…îl] َمِقيٌل) [el-mebît] اَءأ
ve

ُتوَتُة َبيأ  [şey«û«at] َشْيُخوَخٌة) [el-beytûtet] اَءأ
vezninde) Gece vakti bir iş görmek ve 
geceyi bir iş ile geçirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَبَياًتا َبْيًتا  َوَيَباُت  َيِبيُت  َكَذا  َيْفَعُل   َباَت 
َلْيالً َيْفَعُلُه  أَْي  اِبِع  َوالرَّ الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َوَبْيُتوَتًة   َوَمِبيًتا 
النَّْوِم ِمَن   Ya¡nî gece uyumak, bunun َوَلْيَس 
vaz¡ ma¡nâsında dâhil değildir, zîrâ bi’l-
mübâşere olan fi¡le mahsûstur. Pes َباَت 
 َوَمْن أَْدَرَكُه الَّلْيُل .demek câ™iz değildir ُفالٌَن َيَناُم
َفَقْد َباَت
Mi§bâ√’ın beyânına göre َباَت mâddesi iki 
ma¡nâda müsta¡meldir. Eşheri medlûlü 
olan fi¡lin leyle ihtisâsıdır, niteki ََّظل ke-
limesi nehâra mahsûstur. Pes َكَذا َيْفَعُل   َباَت 
[bâte yef¡alu ke≠â] َفَعَلُه ِبالَّلْيِل ma¡nâsınadır; 
ve َظلَّ َيْفَعُل َكَذا [@alle yef¡alu ke≠â] َفَعَلُه ِبالنََّهاِر 
ma¡nâsınadır. Ve َبْيُتوَتٌة [beytûtet] ancak 
seher-i leyl ile olan kadr ve haysiyyete 
muhtastır. Ve ¡aleyhi kavluhu ta¡âlâ: ﴿
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de) Vâsi† kurbünde bir sancak adıdır; 
a¡lâmdan ◊asan b. Ebi’l-¡Aşâ™ir el-Beyâtî 
oraya mensûbdur.

lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتْبِييًتا ْالَْمَر   َبيََّت 
-Ve hurmâ ağacının zâ™id ve nâ ِإَذا َدبََّرُه َلْيالً
be-câ olan şâhlarını izâle ile hüsn-i kıyâfet 
vermek ma¡nâsına isti¡mâl olunur. Ve bu, 
ma¡nâ-yı âtîden me¡hûzdur ki düşmanı 
şeb-hûnla uhubbe ve eşyâlarını selb ey-
lemekten ¡ibârettir; yukâlu: ِإَذا النَّْخَل   َبيََّت 
َبَها  Ve gece a¡dâyı şeb-hûn edip basmak َشذَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبِهْم أَْوَقَع  ِإَذا  اْلَعُدوَّ   َبيََّت 
َلْيالً
ِتَباَتُة اأ ِ -Kût-ı leyl taleb ey [el-istibâtet] اَإلأ
lemek ve kût edinmek ma¡nâlarınadır, bu 
münâsebetle fakr ve ihtiyâc ma¡nâsında 
isti¡mâl olunmuştur, zîrâ agniyâ kût-ı leyl 
kaydından müstagnî olur.

َتِبيُت سأ ُُ  [musterîb] ُمْسَتِريٌب) [el-mustebît] اَءأ
vezninde) Ondan ism-i fâ¡ildir, fakîr ve 
gedâya ıtlâk olunur; yukâlu: ُفالٌَن ُمْسَتِبيٌت أَْي 
َلُه ِبيُت :ve yukâlu َفِقيٌر َلْيَلًة أَْي َما  َيْسَتِبيُت   ُفالٌَن الَ 
َلْيَلٍة
َتُة َتَبّيِ ُُ َدةٌ [el-mutebeyyitet] اَءأ -muteseyyi] ُمَتَسّيِ
det] vezninde ki َتَبيٌُّت [tebeyyut] kelimesin-
den ism-i fâ¡ildir, beyt ve zevce nâ™ile olan 
hatuna denir ki murâd, evli barklı kocaya 
nâ™ile olan hatundur; yukâlu: أَْي َتٌة  ُمَتَبّيِ  ِإْمَرأَةٌ 
َوَبْعالً َبْيًتا   zevc [beyt] َبْيٌت Ve bunda أََصاَبْت 
ma¡nâsına olup ve َبْعٌل [ba¡l] kelimesi ¡atf-ı 
tefsîr olmak dahi muhtemeldir.

ٌل) [et-tebeyyut] اَءتََّبيُُّت -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir kimseyi işinden alıkomak 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َعْن َتُه   َتَبيَّ
َحاَجِتِه ِإَذا َحَبَسُه َعْنَها
َبيُّوَتُة  َتنُّوَرةٌ teşdîd-i yâ’yla) [el-beyyûtet] اَءأ
[tennûret] vezninde) Sukût ihtimâli olma-
yan sâbit ve muhkem dişe ıtlâk olunur; 
yukâlu: ِتَها َوُقوَّ ِلَثَباِتَها  َيْعِني  َتْسُقُط  الَ  أَْي  َبيُّوَتٌة   ِسنٌّ 
Gûyâ ki yerinde akşamlayıp kalmıştır.

-veznin [se√âb] َسَحاٌب) [Beyât] َبَياٌت
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]ت خ ت[
ُت  Şol (vezninde [ba«t] َبْخٌت) [et-ta«t] اَءتَّبأ
zarfa denir ki onda esvâb vaz¡ ve hıfz olu-
nur, câme-dân ta¡bîr olunur.

]ت ر ت[
َتُة َأ  Lisânda (tâ’nın zammıyla) [et-turtet] اَءتُّ
olan şol kabîh ve fâhiş pepeyilik hâletine 
denir ki ifrât üzere olmakla harfleri pek 
çok terdîd ederek güçle edâ edebilir ola; 
yukâlu: ةٌ َقِبيَحٌة ِفيِه ِمَن اْلَعْيِب ِبِلَساِنِه تُْرَتٌة أَْي َردَّ

]ت م ت[
ُت ُأ  Bir (vezninde [semt] َسْمٌت) [et-temt] اَءتَّ
nev¡ nebâttır ki yemişi me™kûldür. Burada 
.nüshaları galattır الَ يُْؤَكُل

]ت ن ت[
ِتي -tâ’nın fethi ve nûn-ı müşed) [tennitî] َتنِّ
dedenin kesriyle) Fi¡l-i emr-i mü™ennestir, 
“bezi güzel nesc eyle” ma¡nâsınadır ki 
“iyice doku” demektir; yukâlu: أَْي ِتي   َتنِّ
َنْسَجِك ِدي  -Ve bu, bünye-i mezkûre üze َجّوِ
re mesmû¡dur. Mütercim der ki zâhiren 
bu tente-i Fârisîden me™hûzdur. Tente, 
Fârisîde örümcek ağına denir; tenîden, 
dokumak, nesc ma¡nâsınadır.

]ت و ت[
 ِفْرَصاٌد (tâ’nın zammıyla) [et-tût] اَءتُّوُت
[fir§âd] ismidir ki Türkîde dahi tut ile 
ma¡rûf meyvedir.

Şârih der ki ِفْرَصاٌد [fir§âd] ¡Arabî ve تُوٌت 
[tût] ¡Arabî-i sahîh değildir, lâkin Edebu’l-
kâtib şerhinde meşrûhdur ki تُوٌت [tût] ke-
limesi lafz-ı a¡cemî-i mu¡arrebdir, aslı تُوٌث 
[tû&]tur, âhirde &â-yı müsellese ile, kezâlik 
 dur, ≠âl-ı mu¡ceme ile ve ba¡zen[≠tû] تُوٌذ
aslı üzere eş¡ârda vârid olmuştur. Ve 
Burhân’da &â-yı müsellese ile mu¡arreb 
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)َفْصُل التَّاِء اْلَفْوِقيَِّة(

]ت ب ت[
 [sukker] ُسكٌَّر teşdîd-i bâ’yla) [Tubbet] تُبَُّت
vezninde) Maşrıkta niçe bilâdı müştemil 
bir memleket adıdır. Misk-i ezfer oraya 
nisbet olunur. Cogrâfiyye beyânı üzere 
bir vâsi¡ ve latîf vilâyettir. Bunda âhû-yı 
misk olur. Gerçi gazâl gibidir, lâkin başı 
hınzîr başına şebîh ve ağızında fîl gibi iki 
dişleri olur ve taşra çıkar. Bunları sürü ile 
beslerler. Her sene göbeklerinde bir ve-
rem peydâ olup nuzc buldukta be-gâyet 
gicişmekle ba¡zı taşlara sürünerek göbeği 
düşer. Bunlar sünbül-i Hindî otlamakla 
miski gâyet fâ™ik olur.

 َتنُّوٌر bâ’nın şeddesiyle) [et-tebbût] اَءتَّبُّوُت
[tennûr] vezninde) َتابُوٌت [tâbût] lafzında 
lügattir.

]ت ح ت[
ُت -tâ’nın fethi ve √â-yı mühmele) [ta√t] َتحأ
nin sükûnuyla) Cihât-ı sitt aksâmındandır, 
alt demektir ki َفْوُق [fev…] ma¡nâsı olan üst 
mukâbilidir; Fârisîde zîr denir. Ve bu zarf 
olur, ya¡nî zarf-ı mübhem olur ki ma¡nâsı 
ancak izâfetle mütebeyyen olur; yukâlu: 
 Ve ism olur, bu sûrette zamm َهَذا َتْحُت َهَذا
üzere mebnî olur; fe-yukâlu: ِمْن َتْحُت
 İsm (tâ’nın zammıyla) [et-tu√ût] اَءتُُّحوُت
olan َتْحُت [ta√t]-ı mezkûrun cem¡idir, erzâl 
ve sefile-i nâsa ıtlâk olunur, e¡âlî vü eşrâf 
mukâbilidir; ve minhu’l-hadîsu: َتُقوُم  “الَ 
اَعُة َحتَّى َتْهِلَك اْلُوُعوُل َوَتْظَهَر التُُّحوُت” َوُهُم الَِّذيَن  السَّ
َكانُوا َتْحَت أَْقَداِم النَّاِس الَ يُْعَلُم ِبِهْم ِلَحَقاَرِتِهْم
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FASLU’¿-¿Â™İ’L-MÜSELLESE
)َفْصُل الثَّاِء اْلُمَثلََّثة(

]ث ب ت[
ve (vezninde [nebât] َنَباٌت) [e&-&ebât] اَءثََّباُت

-veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [e&-&ubût] اَءثُُّبوُت
de) Pâyidâr ve ber-karâr olup durmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء َثَباًتا َوثُُبوًتا ِمَن  َثَبَت الشَّ

ِل ِإَذا َداَم َواْسَتَقرَّ اْلَباِب ْالَوَّ
ve [e&-&âbit] اَءثَّاِبُت

ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [e&-&ebît] اَءثَِّبيُت

ُت -Sı (vezninde [şeks] َشْكٌس) [e&-&ebt] اَءثَّبأ
fatlardır, sâbit ve pâyidâr olan şey™e denir. 
Ve 

 Esâmî-i ricâldendir. Ve [âbit¿] َثاِبٌت
fukahâdan A√med b. ¡Abdullâh b. A√med 
e&-¿âbitî, pederinin ceddi olan ¿âbit’e 
mensûbdur.

َباُت ثأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i&bât] اَإلأ
Sâbit ve pâyidâr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َثاِبًتا َجَعَلُه  ِإَذا   Ve bir nesneye أَْثَبَتُه 
künh ve hakîkati üzere muttali¡ olup bil-
mek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
ْيَء ِإَذا َعَرَفُه َحقَّ اْلَمْعِرَفِة  Ve bir kimseyi أَْثَبَت الشَّ
harekete bî-mecâl eylemek vechiyle darb 
eylemek yâhûd cerh eylemek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َأَْثَبَتُه أَْي ال  َضَرَبُه َحتَّى 
﴿ :Ve minhu kavluhu ta¡âlâ َحَراَك ِبِه َوالَ َبَراَح
 ِلُيْثِبُتوَك أَْو َيْقُتُلوُك﴾ أَْي ِلَيْجَرُحوَك ِجَراَحًة الَ َتُقوُم َمَعَها
ِلَيْحَبُسوَك  Ve bunda habs ma¡nâsı dahi أَْو 
mecâzdır. Kâle fi’l-Bey∂âvî: ِباْلَوَثاِق  ِلُيْثِبُتوَك 
ُتوَك ِبالتَّْشِديِد أَِو اْلَحْبِس أَِو ْاِلْثَخاِن ِباْلُجْرِح َوُقِرَئ ِلُيَثّبِ
ِبيُت  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te&bît] اَءتَّثأ
Bu dahi bir şey™i yerinde sâbit ve ber-karâr 
kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  َثبََّت 
ِبَمْعَنى أَْثَبَتُه
 Sâbit (vezninde [emîr] أَِميٌر) [e&-&ebît] اَءثَِّبيُت

olmak üzere mersûmdur.

Mü™ellif &â-yı müsellese ile de resm ey-
lemiştir ve ِفْرَصاٌد [fir§âd]ı tereddüd üzere 
tefsîr eylemiştir. Ve Mi§bâ√’ın beyânına 
göre ehl-i Ba§ra, şecerine ِفْرَصاٌد [fir§âd] ve 
yemişine تُوٌت [tût] ıtlâk ederler. Ve ba¡zen 
&â-yı müsellese ile de tefevvüh ederler. 
Ve ba¡zılar ِفْرَصاٌد [fir§âd]ı kırmızı tut ile 
beyân ederler ki تُوٌت [tût] e¡amm olur. 
Ve Mu…addimetü’l-Edeb’de kara tut ile 
müfesserdir. Ve’l-hâsıl تُوٌت [tût] ki tâ-yı 
fevkiyye ile ve تُوٌث [tû&] ki &â-yı müsel-
lese iledir, Fârisîden yâhûd Süryânîden 
mu¡arrebdir, e¡ammdır ve ِفْرَصاٌد [fir§âd] 
ahasstır ki siyâh nev¡ine derler.

 (vezninde [™lûbiyâ] لُوِبَياُء) [™et-tûtiyâ] اَءتُّوِتَياُء
Hacer-i ma¡rûf ismidir ki sahk edip göze 
çekerler. Şârihin beyânına göre Fârisîden 
mu¡arrebdir.

 (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Tuveyt] تَُويأٌت
Esâmîdendir: ◊avlâ™ bint Tuveyt b. ◊abîb 
sahâbiyyedir.

َتاُت -musaggar bünye) [et-Tuveytât] اَءتَُّويأ
siyle) Benû Tuveyt kabîlesi eşhâsına ıtlâk 
olunur.

]ت ي ت[
ve (vezninde [meyt] َمْيٌت) [teyt] َتيأٌت

 [meyyit] َمّيٌِت teşdîd ile) [Teyyit] َتّيٌِت
vezninde) Medîne kurbünde bir dağın 
adıdır. Ve üdebâdan Mu√ammed b. e§-
~âhib Şerefuddîn b. et-Tîtî tâ’nın kes-
riyledir, kezâlik Teyyitî ki fethiledir, 
muhaddisînden Man§ûr b. Ebî Ca¡fer 
el-Kuşmîhenî lakabıdır. Mü™ellif bunla-
rın nisbet ve ma¡nâsı beyânından sâkit 
olmuştur.
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الَ َحَرَكَة ِبِه ِمَن اْلَمَرِض
ثأِبُت ُُ -veznin [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mu&bit] اَءأ
de) Firâşından harekete kudreti olmayan 
ağır hastaya denir. Evvelki bundan eşed-
dir; yukâlu: َمِريٌض ُمْثِبٌت ِإَذا َثُقَل َفَلْم َيْبَرِح اْلِفَراَش
-Şol ¡il (â’nın zammıyla&) [e&-&ubât] اَءثَُّباُت
lete denir ki mübtelâ olduğu marîzi hare-
ketten ¡âciz eyleye; yukâlu: َداٌء ثَُباٌت أَْي ُمْعِجٌز 
َعِن اْلَحَرَكِة
َثاَبَتُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu&âbetet] اَءأ
vezninde) ِإْثَباٌت [i&bât] gibi bir nesne-
yi ke-mâ huve hakkuhu idrâk eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َّْيَء ِإَذا َعَرَفُه َحق  َثاَبَت الشَّ
اْلَمْعِرَفِة
ِبيُت ثأ ٌِ  [İ&bît] (ِإْزِميٌل [izmîl] vezninde) Benî 
Yerbû¡ diyârında bir yerin yâhûd bir su-
yun adıdır. ¡Alâ-kavlin Beni’l-Mu√ill b. 
Ca¡fer cemâ¡ati diyârındadır.
تب ثَُبيأ -vez [zubeyr] ُزَبْيٌر [Ebû ¿ubeyt] أَبُو 

ninde ki Yezîd b. Mushir künyesidir. Ebû 
¿ubeyt el-◊imârî ve ¿ubeyt b. Ke&îr ve 
Hânî b. ¿ubeyt ve ¡U…be b. Ebî ¿ubeyt 
muhaddislerdir.

َباُت َثأ  ِثَقاةٌ (hemzenin fethiyle) [el-e&bât] اَألأ
[&i…ât] ma¡nâsınadır ki mevsûkun-bih ve 
mu¡temedün-¡aleyh olan kimselerdir. Bu-
nun müfredi َثَبٌت [&ebet]tir fethateynle. Asl 
 .ma¡nâsına ismdir َثَباٌت ِفي اْلَحْرِب [ebet&] َثَبٌت
Ba¡dehu delîl ve huccete ıtlâk olunmuştur. 
Ba¡dehu mecâz bi-mertebeteyn ¡alâkasıyla 
sika ve mu¡temedün-¡aleyh adama ıtlâk 
olunmuştur; yukâlu: َواْلَْعالَُم ِثَقٌة  أَْي  َثَبٌت   ُهَو 
ٌة ِإَذا َكاَن :ke-mâ yukâlu أَْثَباٌت أَْي ِثَقاٌت  ُفالٌَن ُحجَّ
-se [ebet&] َثَبٌت Ve ¡örf-i muhaddisînde ِثَقًة
ned ve silsileleri kayd ve isbât olunmuş 
silsile-nâmeye ıtlâk olunur.

Hâlen mütercim-i fakîrin iki koldan 
mazhar olduğum hâtimetü’l-muhaddisîn 

ve pâyidâra denir, niteki zikr olundu. Ve 
dilîr ve bahâdır şehsuvâra ıtlâk olunur, 
 ,ma¡nâsına [¡şucâ] ُشَجاٌع ve [fâris] َفاِرٌس
cenkte firâr eylemeyip pâyidâr olduğu 
için. Sâ™ir ümmehâtta yalnız ُشَجاُع [şucâ¡] 
ile müfesser ve َفاِرُس [fâris]e sıfat vâki¡ ol-
muştur. Ve 

 Akl ve rüşd ve tedbîri sâbit¡ [ebît&] َثِبيٌت
ve muhkem olan adama ıtlâk olunur ki 
ef¡âl ve akvâlinde zellât ve sakatât eseri 
olmaya; yukâlu: َرُجٌل َثِبيٌت أَِي الثَّاِبُت اْلَعْقِل Ve 
seğirtmek husûsunda uz ve hâzık olan ata 
ıtlâk olunur ki hazâkati sebebiyle tökezi-
meyip sürçmez olur; yukâlu: أَْي َثِبيٌت   َفَرٌس 
 Ve َثِقٌف ِفي َعْدِوِه

.Esâmî-i ricâldendir [ebît¿] َثِبيٌت

ُت  (vezninde [şeks] َشْكٌس) [e&-&ebt] اَءثَّبأ
Sâbit ma¡nâsınadır ki zikr olundu. Ve َثِبيٌت 
[&ebît] gibi dilîr ve bahâdır şehsuvâra ıtlâk 
olunur. Ve seğirtmekte hâzık olan ata ıtlâk 
olunur.

-veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [e&-&ebâtet] اَءثََّباَتُة
de) ve

-vez [u§ûmet»] ُخُصوَمٌة) [e&-&ubûtet] اَءثُُّبوَتُة
ninde) Cenkte ¡adûdan rû-gerdân olma-
yıp mahall-i ma¡rekede sâbit ve üstüvâr 
olmak vechiyle dilîr ve bahâdır olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوثُُبوَتًة َثَباَتًة  ُجُل  الرَّ  َثُبَت 
ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َصاَر َثِبيًتا ُشَجاًعا
َباُت -veznin [kitâb] ِكَتاُب) [e&-&ibât] اَءثِّ
de) Hatunların peçe bağlarına denir, ِشَباُم 
 ma¡nâsına. Ve [¡şibâmu’l-bur…u] اْلُبْرُقِع
dâbbelerin pâlânları sarılıp bend eyeleye-
cek kayışa ve sırıma denir.

ثأَبُت ُُ -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mu&bet] اَءأ
ninde) Zikr olunan bağlar ile bağlanmış 
pâlâna denir. Ve hastalıktan harekete bî-
mecâl olan ¡alîle denir; tekûlu: َرأَْيُتُه ُمْثَبًتا أَْي 
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]ث ن ت[
-â’nın ve nûn’un fethiy&) [e&-&enet] اَءثََّنُت
le) Et ta¡affün edip kokmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا أَْنَتَن  Ve َثِنَت اللَّْحُم َثَنًتا ِمَن اْلَباِب الرَّ
dudak ve diş etleri sölpüklenip dâ™imâ ka-
nar olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َفُة  َثِنَتِت الشَّ
َثُة ِإَذا اْسَتْرَخْت َوَدِمَيْت َوالّلِ
 (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [e&-&enitet] اَءثَِّنَتُة
Dâ™imâ kanar olan diş etine denir.

َتاَيُة نأ -Bed (â’nın kesriyle&) [e&-&intâyet] اَءثِّ
zebân ve bed-gûy ve bed-hûy kişiye denir; 
yukâlu: ُء اْلُخُلِق اٌش َسّيِ َرُجٌل ِثْنَتاَيٌة أَْي َفحَّ

]ث و ت[
 Yemen (vezninde [kât] َكاٌت) [ât¿] َثاٌت
mihlâflarından ya¡nî nâhiyelerinden ki 
murâd eyâlet olacaktır, bir mihlâf adıdır, 
Türkîde ondan il ile ta¡bîr olunur; akyâl-i 
Yemen’den ±û ¿ât el-◊imyerî oraya 
mensûbdur. Ve 

 Esâmîdendir: fuhûl-i fuzalâdan [ât¿] َثاٌت
Ebû »uzeyme İbrâhîm b. Yezîd e&-¿âtî, 
ecdâdından ¿ât b. Ru¡ayn nâm kimseye 
mensûbdur.

]ث هـ ت[
ve (fethateynle) [e&-&ehet] اَءثََّبُت

 Bir (â’nın zammıyla&) [e&-&uhât] اَءثَُّباُت
kimseyi âvâz ile çağırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َوثَُهاًتا  َثَهًتا  ُفالًَنا   َثِهَت 
َتُه َدَعاُه َوَصوَّ
 (vezninde [âbit&] َثاِبٌت) [e&-&âhit] اَءثَّاِهُت
Boğaz deliğine, ¡alâ-kavlin göğüsün üs-
tüne denir, yâhûd şol yufka deriye denir 
ki yürek onun içinde hareket eder, yüreğin 
kabı ve örtüsüdür, Fârisîde ona pûşiş-i dil 
denir.

¡Abdullâh b. Sâlim el-Ba§rî el-Mekkî 
¿ebetî’dir ki fî zamâninâ sened-i a¡lâ ona 
münhasırdır. İmâm Firebrî tarîkindendir. 
Bu fakîr ile İmâm Bu«ârî beyninde on 
iki şeyh-i güzîn vardır, rahimehumullâhu 
ta¡âlâ, ve’l-hamdu lillâhi hamden kesîrâ.

َباُت ِتثأ اأ ِ -Umûrda ¡acele ey [el-isti&bât] اَإلأ
lemeyip te™ennî eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْسَتْثَبَت ِفي أَْمِرِه ِإَذا َتأَنَّى ِفيِه
َتُة -veznin [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [ubeytet¿] ثَُبيأ
de) Esmâ-i nisvândandır: ¿ubeyte bint 
∞â√√âk sahâbiyyedir, ¡alâ-kavlin bu 
Nubeyte’dir nûn’la ve ¿ubeyte bint Ya¡âr 
sahâbiyyedir ve ¿ubeyte bint ◊an@ala el-
Eslemiyye tâbi¡iyyedir.

]ث ت ت[
 â’nın fethi ve tâ’nın&) [e&-&ett] اَءثَّتُّ

teşdîdiyle) Cimâ¡ ederken yestehleyen ki-
şiye denir, ِعْذَيْوٌط [¡i≠yev†] dahi derler ve 
bu sıfattır; yukâlu: َرُجٌل َثتٌّ أَْي ِعْذَيْوٌط Ve ka-
yalarda olan yarığa ve çatlağa dahi denir.

]ث ر ن ت[
نأِتي ََ ثأ ُُ -ism-i fâ¡il bünyesiy) [el-mu&rentî] اَءأ
le ُمْغَرْنِدي [muπrendî] vezninde) Rutûbetli 
lahîm ve şahîm gövdeye denir; yukâlu: َبَدٌن 
ُمْثَرْنٌت أَْي ُمْخِصٌب
َتاُء نأ َِ ثأ ِ -vez [™isrindâ] ِإْسِرْنَداٌء) [™el-i&rintâ] اَإلأ
ninde) Bir kimsenin göğüsü etli olmak 
ma¡nâsınadır; semiz döşlü ta¡bîr olunur; 
yukâlu: َصْدِرِه َلْحُم  َكثَُر  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Zikr ِإْثَرْنَتى 
olunan ُمْثَرْنِتي [mu&rentî] kelimesi bundan 
ism-i fâ¡ildir. Mü™ellif nazm-ı tabî¡î üzere 
resm eylememiştir.

]ث م ت[
وُت ُُ  (vezninde [abûl…] َقُبوٌل) [e&-&emût] اَءثَّ
Bu dahi ِعْذَيْوٌط [¡i≠yev†] ma¡nâsınadır ki 
cimâ¡ ederken hadesleyen kişiye denir.
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oradandır. Ve İsmâ¡îl b. İbrâhîm b. el-Cirt 
ki cîm’in kesriyledir, bu dahi muhaddistir.

]ج ر ف ت[
ُت فأ ََ -cîm’in kesri ve râ’nın fet) [cîreft] ِجي
hiyle) Îrân’da Kirmân a¡mâlinden bir ka-
sabadır, Fârû…-ı a¡zam radıyallâhu ¡anhu 
hilâfeti vaktinde feth olunmuştur.

]ج ف ت[
اُت َّ ِت جأ ِ -iltifât] veznin ِإْلِتَفاٌت) [el-ictifât] اَإلأ
de) Bir nesneyi tamâmıyla süpürüp gö-
türmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَماَل  ِإْجَتَفِت 
ِإْجِتَفاًتا ِإَذا اْجَتَرَفُه أَْجَمَع

]ج ل ت[
ُت -Vur (vezninde [celb] َجْلٌب) [el-celt] اَءأَبلأ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَلَتُه َجْلًتا ِمَن اْلَباِب 
الثَّاِني ِإَذا َضَرَبُه
ِتالَُت جأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ictilât] اَإلأ
de) O ma¡nâyadır; yukâlu: َجَلَتُه ِبَمْعَنى   ِإْجَتَلَتُه 
Ve bir nesneyi bi’t-tamâm içmek yâhûd 
yemek ma¡nâsınadır ki sömürmek ta¡bir 
olunur; yukâlu: ِإْجَتَلَتُه ِإَذا َشِرَبُه أَْو أََكَلُه أَْجَمَع
َيِة اأألَءأ ُلوُت  بأ َُ  Şol [el-meclûtu’l-elyet] اَءأ
koyuna denir ki kuyruğu azca çevik ola, 
 ma¡nâsına. Şârih [afîfu’l-elyet»] َخِفيُف ْالَْلَيِة
der ki bu, َجْلٌت [celt] kelimesinden ism-i 
mef¡ûldür. Ve 

ٌت -Koyunun kuyruğu azca ve sö [celt] َجلأ
büce olmakla uyluğuna doğru münhadir 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا أَْلَيُتُه   َجَلَتْت 
-Ve kıynakları çelimsiz ada اْنَحَدَرْت ِفي َفِخِذِه
ma dahi vasf olur.

 vezninde ve [celîd] َجِليٌد [el-celît] اَءأَبِليُت
mürâdifidir ki kırağıya denir, şebnem 
ma¡nâsına.

 (vezninde [âlût†] َطالُوُت) [Câlût] َجاءُوُت
İsm-i a¡cemîdir, ¡ucme ve ta¡rîf sebebiyle 

FASLU’L-CÎM
)َفْصُل اْلِجيِم(

]ج ب ت[
ُت  cîm’in kesri ve bâ’nın) [el-cibt] اَءأِببأ
sükûnuyla) Puta denir, َصَنٌم [§anem] 
ma¡nâsına. Ve kâhine denir ki kehâneti 
olan kimsedir, mugayyebâttan haber ver-
mek kaydında olur. Eslâfta istirâkk-ı sem¡ 
ile şeyâtîn, kâhinlere havâdis-i âtiyeden 
ihbâr eylemeleriyle onlar dahi nâsa haber 
verirler idi. Ve 

ٌت  Sâhir ve câdûya denir. Ve [cibt] ِجبأ
sihre denir ki sihr-i sâhirdir. Ve bî-hayr 
u menfa¡at olan hasîs ve kemter şey™e 
denir. Asl bu ma¡nâ-yı mevzû¡udur. Ve 
mutlakan ma¡bûd-bi’l-hakk olan »udâ-yı 
müte¡âl’den gayrı ma¡bûd ittihâz olunan 
şey™e denir. Ve bu, ma¡nâ-yı evvelden 
e¡ammdır, zîrâ ¡avret fercine dahi perestiş 
eden eşhâs dahi vardır.

Şârih der ki işbu ِجْبٌت [cibt] kelimesi ¡Arabî 
değildir, lâkin ¡Arab isti¡mâl eylemişler-
dir, zîrâ harf-i ≠evlakî olmayarak bir ke-
limede cîm ve tâ™ cem¡ olmuştur. Ba¡zılar 
aslı ِجْبٌس [cibs] olduğuna zâhib oldular.

]ج ت ت[
 cîm’in fethi ve tâ’nın) [el-cett] اَءأَبتُّ

teşdîdiyle) Tekenin semizliğini ve arıklı-
ğını bilmek için bedenini el ile yoklaştır-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجتَّ اْلَكْبَش َجتًّا ِمَن 
ُه ِلُيْعَرَف ِسَمنُُه ِمْن ُهَزاِلِه ِل ِإَذا َجسَّ اْلَباِب ْالَوَّ

]ج ر ت[
ُت َأ  Yemen’de (cîm’in zammıyla) [Curt] ُج
~an¡â kazâsında bir karye adıdır; 
muhaddisînden Yezîd b. Muslim el-Curtî 
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َباَيَتُة ُُ -Deve kıs (yâ ile) [el-mucâyetet] اَءأ
mını َجْوُت  diyerek suya çağırmak َجْوُت 
yâhûd zecr ve âzâr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجاَوَت ْاِلِبَل َوَجاَيَتَها ِإَذا َدَعاَها ِلْلَماِء ِبَجْوُت 
َزَجَرَها أَْو   yâ [mucâyebet] ُمَجاَيَبٌة Ve َجْوُت 
ile vâv’ı mu¡âkabdır, ِصَياٌع [§iyâ¡] ve ُصَواٌع 
[§uvâ¡] gibi.

 (vezninde [ûbâ†] طُوَبى) [Cûtâ] ُجوَتى
Esâmîdendir: İs√â… b. İbrâhîm b. Cûtâ 
muhaddisîndendir.

]ج ي ت[
 Nâbulus (cîm’in kesriyle) [Cît] ِجيُت
a¡mâlinden bir hısn ismidir.

gayr-i munsarıftır. Ma¡lûm ola ki َجالُوُت 
[Câlût] ¡Amâli…a’dan bir cebbâr pâdişâh 
idi, Mı§ır ile Files†în beyninde sâkin ve 
Benî İsrâ™îl üzere müstevlî idi. Peygamber-i 
vakt bulunan Yûşa¡ yâ İşmûyil vâsıtasıyla 
emr-i rabbânî vârid olup debbâgân yâ 
sakkâyân-ı ¡askerden onun yerine ¡alîm 
ve cesîm ve bâlâ-bülend َطالُوُت [†âlût] 
nâm bir gedâ, pâdişâh olup ¡asker-i kalîl 
ile cebbâr-ı merkûm ile cenk ve kıtâl ve 
Hazret-i Dâvûd b. Îşâ o hengâmda râ¡î-i 
nâ-bâlig olup peygamber-i vakt vahy 
ile müşârün™ileyh hazretlerinin cebbâr-ı 
mersûmu katl edeceğine ¡ârif olmakla 
müşârün™ileyh hazretlerini celb eyleyip 
esnâ-ı râhta üç dâne hacer: “Yâ Dâvûd, 
sen bizimle o cebbârı katl eyleyeceksin” 
diye tekellüm eylemeleriyle o hacerleri 
istishâb ve fi’l-hakîka onlar ile mersûmun 
hâne-i hayâtını harâb eyledi. Ba¡dehu 
hasbe’l-va¡d Tâlût, müşârün™ileyh hazret-
lerini dâmâd eylemiştir. Tafsîli sûre-i Ba-
kara tefsîrinde meşrûhtur.

َتا  cîm’in zammı ve lâm-ı) [Culeltâ] ُجَللأ
ûlâ’nın fethi ve zammıyla) Nehrevân 
kazâsında bir karyedir.

]ج و ت[
ُت َجوأ ُت   cîm’lerin fethi) [cevtu cevtu] َجوأ
ve vâv’ların sükûnuyla ve tâ’ların mebnî 
olarak harekât-ı selâsıyla) Deve kısmını 
su içmeğe çağıracak asvâttandır. ¡Alâ-
kavlin deveyi durmaktan yâ gitmekten 
zecr ve âzâra mahsûstur.

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-cuvât] اَءأُبَواُت
Ondan ismdir.

َباَوَتُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mucâvetet] اَءأ
vezninde) ve
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ki şevâ™ib-i nâ-marziyyeyi kendilerinden 
izâle eyledikleri mülâhazasına mebnîdir. 
Ve ölmüş çekirgeye ıtlâk olunur. Cem¡i 
 gelir. Ve [a√tât] أَْحَتاٌت

 Birbirine yapışık olmayan dâne [att√] َطتد
dâne hurmâya ıtlâk olunur. Ve 

 Ashâbdan Ebû Ducâne’nin ve [att◊] َطتد
Ke&îr b. e§-~alt nâm kimsenin kılıçları is-
midir. Ve

 Şey™-i nâçîz ma¡nâsına [att√] َطتد
isti¡mâl olunur, gûyâ ki kazıntı makûlesi 
melhûzdur; tekûlu: َما ِفي َيِدي َحتٌّ أَْي َشْيٌء
ِحَتاُت نأ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in√itât] اَإلأ
ninde) Leke makûlesi sevbden ovuşturul-
makla ve yaprak ve kabuk ağaçtan sıyrıl-
makla zâ™il olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َحتَُّه َحتًّا َفاْنَحتَّ ِإْنِحَتاًتا

) [et-ta√âtt] اَءتََّحاتُّ -veznin [te∂âdd] َتَضادٌّ
de) Ki fi’l-asl tefâ¡uldür, ِإْنِحَتاٌت [in√itât] 
ma¡nâsınadır.

 [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [et-ta√at√ut] اَءتََّحتأُحُت
vezninde) Bu dahi o ma¡nâyadır. Ve 
 َتَحْتُحٌت ve [ta√âtt] َتَحاتٌّ ve [in√itât] ِإْنِحَتاٌت
[ta√at√ut] ağaçtan yaprak dökülmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَتَحاتَّْت اْلَوَرُق   ِإْنَحتَِّت 
َوَتَحْتَحَتْت أَْي َسَقَطْت

 Islanmış (â’nın zammıyla√) [el-√utt] اَءأُحتُّ
kavuta denir; yukâlu: َسِويٌق ُحتٌّ أَْي َمْلُتوٌت Ve 

 Kinde kabîlesinden münşa¡ib [utt◊] ُطتد
bir kabîlecik adıdır, nisbetinde ٌّي

-ut◊] ُحّتِ
tiyy] denir. Ve bu ٌُّحت [◊utt] o kabîlenin 
pederi ve vâlidesi ismi değildir, belki bir 
beled ismi olmakla onunla tesmiye olun-
muştur. Ve 

-abeliyye’den bir dağın adı¢ [utt◊] ُطتد
dır. Ve ٌة  fethateynle [abaliyyet¢] َقَبِليَّ
resâtîk-ı Medîne’den ¢able nâm rustâka 

FASLU’L-◊Â™İ’L-MÜHMELE 
)َفْصُل اْلَحاِء اْلُمْهَمَلِة(

]ح ب ت[
َتُة  â’nın fethi ve bâ’nın√) [abtet◊] َطبأ
sükûnuyla) Esmâ-i nisvândandır. ◊abte 
bint el-◊ubâb Ensâr-ı kirâmın silsile-i 
neseblerinden bir hatundur. Ve ◊abte 
bint Mâlik sahâbiyyedir. İmâm-ı A¡@am 
telâmizesinden İmâm Ebû Yûsuf el-¢â∂î 
onun neslindendir.

ُتوَن  Mav§il (â’nın kesriyle√) [ibtûn√] ِطبأ
türâbında bir dağın adıdır.

]ح ب ر ت[
يُت َِ ِحبأ -veznin [bi√rît] ِبْحِريٌت) [el-√ibrît] اَءأ
de) Şevâ™ibden pâkîze ve ¡ârî olan şey™e 
denir, ِبْحِريٌت [bi√rît] dahi bu ma¡nâyadır; 
yukâlu: َكِذٌب ِحْبِريٌت أَْي ِبْحِريٌت

]ح ت ت[
 â’nın fethi ve tâ’nın√) [el-√att] اَءأَحتُّ

teşdîdiyle) Sevb makûlesi nesneden 
leke misilli bulaşığı ovuşturup gidermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحتَّ اْلَمِنيَّ َعِن الثَّْوِب َحتًّا 
َوَقَشَرُه َفَرَكُه  ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب   Kezâlik ağaçtan ِمَن 
yaprağı ve kabuğu sıyırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا َقَشَرُه َجَر  -Ve ağaçtan yap َحتَّ الشَّ
rak dökülüp düşmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْلُغْصِن ِمَن  َسَقَط  ِإَذا  اْلَوَرُق   Ve bir nesneyi َحتَّ 
aşağıya indirip düşürmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا َحطَُّه  Ve َحتَّ الشَّ

 Vasf olur, yüğrük ve soy ata [att√] َطتد
ıtlâk olunur, gûyâ ki seğirtmeyi ٌَّحت [√att] 
edip tayerân eder. Kezâlik cüst ve çabuk 
deveye ıtlâk olunur. Ve erkek devekuşuna 
ıtlâk olunur. Ve mutlakan soy ve kerîm ve 
atik olan ata ve deveye ıtlâk olunur, gûyâ 
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ashâbdandırlar. ¡Alâ-kavlin evvelki 
bâ™eyn-i muvahhadeynle ُحَباب [◊ubâb]dır. 
Ve Cevherî vehminden nâşî sânîyi ُحَتاُت 
[◊u†ât] b. Zeyd ¡unvânında resm eylemiş-
tir. Ve ◊utât b. Ya√yâ muhaddisîndendir.

َطتَّاَن ُة  ََ  “ر،م،د” [rimdetu √attâne] ِرمأ
mâddesinde mersûmdur.

َحَتُة َحتأ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-√at√atet] اَءأ
ninde) Tîz tîz yürümek ma¡nâsınadır ve 
minhu’l-meselu: ْرَعُة ْيِر اْلَحْتَحَتُة” أَِي السُّ “َشرُّ السَّ
َحاُت َحتأ -vez [&a&√â√] َحْثَحاٌث [el-√a†hât] اَءأ
ninde ve mürâdifidir ki cüst ve çâlâk 
ma¡nâsınadır.

َتاُت طأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i√tât] اَإلأ
Ağaç kurumak ma¡nâsınadır ki yaprağı 
dökülmek lâzımıdır; yukâlu: أََحتَّ ْالَْرَطى ِإَذا 
.misâldir أَْرَطى Ve َيِبَس

]ح ذ ر ف ت[
َرُفوُت  âl-ı mu¡ceme ve≠) [el-√a≠refût] اَءأَحذأ
fâ’yla َعْنَكُبوٌت [¡ankebût] vezninde) Nesne 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َما َيْمِلُك َحْذَرُفوًتا أَْي َشْيًئا 
Ve bu, makâm-ı nefye mahsûstur.

]ح ر ت[
ُت َأ َح -veznin [arb∂] َضْرٌب) [el-√art] اَءأ
de) Bir nesneyi el ile pek ovuşturmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َحْرًتا  ْيَء  الشَّ  َحَرَت 
ِل ِإَذا َدَلَكُه َشِديًدا  Ve bir nesneyi ağırşak اْلَباِب ْالَوَّ
gibi değirmiliğine kesmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحَرَتُه ِإَذا َقَطَعُه ُمْسَتِديًرا Ve 

ٌت َأ  Dâbbe kısmı arpa ve ¡alef ekl [art√] َط
eder iken zuhûr eden savtından hikâyet 
olur ki hart hart yemek ta¡bîr olunur. Ve 

ٌت َأ -Bir kimse bed-hûy ve bed [art√] َط
meşreb olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحِرَت 
اِبِع ِإَذا َساَء ُخُلُقُه ُجُل َحْرًتا ِمَن اْلَباِب الرَّ الرَّ
وُت َُ حأ َُ  [meskût] َمْسُكوٌت) [el-ma√rût] اَءأ

mensûbdur.
-â’nın fethi ve tâ-yı müşed√) [atti√] َطّتِ

dedenin kesriyle) Kuş ürkütmeğe mahsûs 
asvâttandır, kiş gibi.

-Bir harf (vezninde [şettâ] َشتَّى) [attâ√] َطتَّى
tir ki gâyet ma¡nâsına delâlet eder. Ve ta¡lîl 
için olur. Ve َِّإال gibi istisnâ ma¡nâsına olur. 
Ve medhûlünü cerr ve ref¡ ve nasb eder. 
Binâ™en¡aleyh evzâ¡ı muhtelif olmakla 
İmâm Ferrâ™ ¡aleyhi’r-rahmet “Ben libâs-ı 
hayâttan ¡ârî oluyorum, henüz derûnumda 
-kelimesinin evzâ¡-ı muhtelife [attâ√] َحتَّى
sinden bir şübhe ve işkâl bâkîdir. Ya¡nî 
vefât edince kadar onun hadşesinden 
halâs olamadım. Âhirete o şübhe ile gide-
rim” dediği mervîdir. Ve 

 Umân nâm belde türâbında¡ [attâ◊] َطتَّى
bir dağın adıdır.

 â’nın fethi ve tâ’nın√) [attâvet◊] َطتَّاَوُة
teşdîdiyle) ¡As…alân kazâsında bir 
karyedir. 

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-√atût] اَءأَحُتوُت
Hurmâsı henüz koruk iken döker olan 
ağaca denir.

َتاُت حأ ُِ -vez [√miftâ] ِمْفَتاٌح) [el-mi√tât] اَءأ
ninde) Bu dahi o ma¡nâyadır. Mü™ellifin 
tefsîri ma¡nâ-yı lâzımıdır; yukâlu: َنْخَلٌة 
َحُتوٌت َوِمْحَتاٌت أَْي ِمْنَثاٌر
َحَتاُت -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [el-√atât] اَءأ
de) Gırîv ve feryâd ve hengâmeye denir; 
yukâlu: َما َهَذا اْلَحَتاُت أَِي اْلَجَلَبُة
 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [utât◊] ُطَتاُت
Ba§ra eyâletinde bir katî¡a ya¡nî mâlikâne 
ismidir ki selefte bir kimseye maktû¡ ol-
muştur. Ve 

 .Esmâdandır. ◊utât b :[utât◊] ُطَتاُت
¡Amr ve ◊utât b. Yezîd el-Mucâşi¡î 
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]ح ل ت[
 Kırağı ta¡bîr (â’nın fethi√) [el-√alît] اَءأَحِليُت
olunan rutûbete denir, َجِليٌد [celîd] ve َصِقيٌع 
[§a…î¡] gibi. Ve doluya denir, َبَرٌد [bered] 
ma¡nâsına.

ِحّلِيُت  ِسّكِيٌت teşdîd-i lâm’la) [el-√illît] اَءأ
[sikkît] vezninde) أَْنُجَذاٌن [encu≠ân] ya¡nî 
baldırgan ve ِحْلِتيٌت [√iltît] ağacı dedikleri 
nebâtın zamkına denir ki edviyedendir. 
Ve 

 ¡Necd ülkesinde bir mevzi [illît◊] ِطّلِيٌت
adıdır. Yâhûd bu, ْيٌط -vezninde [†ubbey…] ُقبَّ
dir, …âf’ın zammı ve bâ-yı müşeddedenin 
fethiyle.

ِتيُت ِحلأ  (vezninde [kibrît] ِكْبِريٌت) [el-√iltît] اَءأ
 gibi bu dahi zamk-ı mezkûre [illît√] ِحّلِيٌت
denir, beyne’l-etıbbâ™ bu ismle ma¡rûftur.

ُت  (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-√alt] اَءأَحلأ
Tırâş eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَلَت 
َحَلَقُه ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َحْلًتا   Ve ishâl ile َرْأَسُه 
çımkırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَلَت 
 ;Ve borç ödemek ma¡nâsınadır ِبَسْلِحِه ِإَذا َرَماُه
yukâlu: َقَضاُه ِإَذا  َدْيَنُه   Ve posttan yün َحَلَت 
yolmak ma¡nâsınadır; yukâlu: وَف الصُّ  َحَلَت 
َمَرَقُه  Ve bir kimseye bir nesne vermek ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَلَت ُفالًَنا ِإَذا أَْعَطاُه Ve 
bir kimseyi değnekle yâ âher nesne ile 
vurup dövmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَلَتُه 
َجَلَدُه ِإَذا  -Ve dâ™imâ ata binip arka َكَذا َسْوًطا 
sından inmemek vechiyle mülâzım olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَلَت َظْهَر اْلَخْيِل ِإَذا َلِزَمُه
ٌت -Cu (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [uleyt◊] ُطَليأ
heyne kabîlesi bilâdında bir mevzi¡ adıdır.

الَُت حأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mi√lât] اَءأ
ninde) Şol deveye denir ki dâ™imâ yükünü 
geri bırakır ola; yukâlu: ِإَذا َكاَن  َجَمٌل ِمْحالٌَت 
ُر ِحْمَلُه يَُؤّخِ

vezninde) Baldırgan ve ِحْلِتيٌت [√iltît] ağacı 
dedikleri nebâtın köküne denir, asl-ı أَْنُجَذاٌن 
[encu≠ân] ma¡nâsına.

َتُة َأ ُح -Har (â’nın zammıyla√) [el-√urtet] اَءأ
dal burna tutulup istişmâm olundukta 
dimâga te™sîriyle tîzliğini duymak hâletine 
denir.

َتُة ََ ُح  ُهَمَزةٌ â’nın zammıyla√) [el-√uretet] اَءأ
[humezet] vezninde) Ekûl ve pür-hor olan 
insân ve hayvâna denir; yukâlu: ُحَرَتٌة  َرُجٌل 
أَْي أَُكوٌل
اُت ََ َح  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-√arât] اَءأ
Âteş ¡alevinin gürültüsüne denir.

ِريُت -veznin [tekrît] َتْكِريُت) [avrît◊] َطوأ
de) Bir mevzi¡ adıdır. Ve bunun kelâm-ı 
¡Arabda nazîri yoktur. Şârih der ki Ebû 
◊ayyân’dan َصْوِليُت [§avlît] kelimesi 
menkûldür.

]ح ف ت[
ُت ّأ َح  â’nın fethi ve fâ’nın√) [el-√aft] اَءأ
sükûnuyla) Bir kimsenin boynunu kı-
rıp ufatmak vechiyle helâk eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِل  َحَفَتُه َحْفًتا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
-Ve bir nesneyi dövüp ufat ِإَذا أَْهَلَكُه َوَدقَّ ُعنَُقُه
mak ma¡nâsınadır, biber ve karanfil gibi; 
yukâlu: ُه ْيَء ِإَذا َدقَّ َحَفَت الشَّ
ُت ِّ َح  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-√afit] اَءأ
 lafzında lügattir ki şîrdâna ve [&afi√] َحِفٌث
kırkbayıra denir.
َتأُ يأ َّ َح -Hem (â’nın fethiyle√) [™el-√afeyte] اَءأ
ze bâbında zikr olundu. Mü™ellif bunu 
gerçi oraya ihâle eylemiştir, lâkin bâb-ı 
mezkûrda zikr eylememekle zâhiren 
nisyân eylemiştir. Kaldı ki usûl-i sâ™irede 
şişman olan bodur kimse ile mübeyyendir. 
Ve A§ma¡î beyânına göre bu mehmûz-ı 
maksûrdur.
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اِبِع ِإَذا َتَغيََّر َوَفَسَد ِمَن اْلَباِب الرَّ
ُت ُُّ ٌل) [et-ta√ammut] اَءتََّح  [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
vezninde) Bir şey™in rengi hâlis olmak 
ma¡nâsınadır ki şiddet ma¡nâsından 
me™hûzdur; yukâlu: َت َلْونُُه ِإَذا َصاَر َخاِلًصا َتَحمَّ

]ح ن ب ر ت[
يُت َِ َب َحنأ  [şenbelîd] َشْنَبِليٌد) [el-√anberît] اَءأ
vezninde) Hâlis ve bî-gışş ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َخاِلٌص أَْي  َحْنَبِريٌت  َوَماٌء   Zâhiren َكِذٌب 
bu ِحْبِريٌت [√ibrît] kelimesinden me™hûzdur 
ki nûn’u zâ™idedir. Ziyâde-i lafz 
münâsebetiyle pek hâlis demek olur, ve 
minhu yukâlu: َضِعيٌف أَْي  َحْنَبِريٌت   [Ve] َضاٍو 
-arık ve mehzûl ma¡nâsına ol [âvî∂] َضاِوي
makla gûyâ ki hâlis mehzûldur, kuvvet ve 
tâkat eseri yoktur demek olur.

]ح ن ت[
 [câlût] َجالُوُت nûn’la) [el-√ânût] اَءأَحانُوُت
vezninde) Mey-hâneye denir, اِر اْلَخمَّ  ُدكَّاُن 
ma¡nâsına. Ve bu mü™ennestir, müzekker 
dahi olur. Ve hammâra dahi denir, ya¡nî 
bâde satana ki mey-hâneci ta¡bîr olunur. 
Ve bunun mevzi¡-i zikri bu mahaldir. 
Nisbetinde ٌَّحاِني [√âniyy] denir ve ٌَّحاَنِوي 
[√âneviyy] denir, nûn’un fethiyle. Mü™ellif 
bununla nûn bâbında resm edenlere ta¡rîz 
eylemiştir.

Mi§bâ√’ta mersûmdur ki َحانُوٌت [√ânût] 
kelimesinin vezninde ihtilâf olunmuş-
tur. Ba¡zılar ¡indinde fe¡alûttur, َمَلُكوٌت 
[melekût] gibi, vâv’ı elife kalb olundu. 
Ve¡inde’l-ba¡z aslı َحانُوه [√ânûh]tur, fa¡lûh 
vezninde ki ¡ayn’ın sükûnu ve lâm’ın 
zammıyla َعْرُقوه [¡arkûh] ve َتْرُقوه [terkûh] 
kelimeleri gibi isti¡mâli kesîr olduğundan 
vâv’ı iskân ve hâ’yı tâ’ya ibdâl olundu, 
 tur. Ve[tâbûh] َتابُوٌه gibi ki aslı [tâbût] َتابُوٌت

 Yün (â’nın zammıyla√) [el-√ulâtet] اَءأُحالََتُة
yoluntusuna denir, وِف -§’nutâfetu] نَُتاَفُة الصُّ
§ûf] ma¡nâsına. Ve hayvânın doğurması 
eyyâmında rahiminin taşra kazf ettiği nes-
neye denir ki mukaddime-i vilâdetidir.

]ح م ت[
ُت ُأ َح  â’nın fethi ve mîm’in√) [el-√amt] اَءأ
sükûnuyla) Pek ıssı güne denir; yukâlu: 
 َلْيَلٌة َحْمَتٌة أَْي :ve yukâlu َيْوٌم َحْمٌت أَْي َشِديُد اْلَحّرِ
 Ve َشِديَدُة اْلَحّرِ

ٌت ُأ -Pek lezîz hurmâya denir, ke [amt√] َط
mâ se-yuzkeru. Ve 

ٌت ُأ  Bir kimseyi bir kimse üzere [amt√] َط
musallat kılmak ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur, şiddet-i ma¡nâsı ¡alâkasıyla; tekûlu: 
َحَمَتَك اهللُ َعَلْيِه َحْمًتا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني أَْي َصبََّك َعَلْيِه
وَتُة ُُ ُح  (â’nın zammıyla√) [el-√umûtet] اَءأ
Gün veyâ gece pek ıssı ve yanık olmak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ِمَن ُحُموَتًة  َيْوُمَنا   َحُمَت 
ُه اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا اْشَتدَّ َحرُّ
يُت ُِ َح  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-√amît] اَءأ
Mutlakan metîn ve muhkem olan şey™e 
denir. Ve şol yağ tulumuna denir ki tılâ 
ile ıslâh olunmuş olmakla metîn ve muh-
kem olmuş ola. Ve küçük tuluma yâhûd 
tüyü ve kılı giderilmiş sâde küçük tuluma 
denir. Ve 

يٌت ُِ .Pek tatlı hurmâya denir [amît√] َط

وُت ُُ  Bu (tâ’nın fethiyle) [et-ta√mût] اَءتَّحأ
dahi tılâ ile metânet bulmuş yağ tulumuna 
denir. Ve pek tatlı hurmâya denir.

 Bu dahi pek tatlı [el-√âmit] اَءأَحاِمُت
hurmâya denir; yukâlu: َوَحاِمٌت َحْمٌت   َتْمٌر 
َوَحِميٌت َوَتْحُموٌت أَْي َشِديُد اْلَحالََوِة
ُت َُ َح  Cevz ve (fethateynle) [el-√amet] اَءأ
fıstık makûlesi büzülüp ta¡mı tebâh olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحِمَت اْلَجْوُز َوَغْيُرُه َحَمًتا 
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tezlîl eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َحاَوَتُه 
ِإَذا َراَغَمُه
Şârih der ki gerçi nüshalarda َراَغَمُه 
¡unvânında mersûmdur lâkin galat-
tır; sahîh olan َراَوَغُه ¡ibâretiyle olmak-
tır ki ُمَراَوَغٌة [murâvaπat]tandır. Ve ُمَراَوَغٌة 
[murâvaπat] tilki gibi bir kimseye mekr 
ve reng ve destân eylemek ma¡nâsınadır 
ki beri öte oyun edip kurnazlık eylemek-
ten ¡ibârettir, tilkilik eylemek ta¡bîr olu-
nur. Vâkı¡a yedimizde usûllerde dahi َراَوَغُه 
¡unvânındadır, hattâ Esâs’ta اْلَمَجاِز  َوِمَن 
َويَُقاُل َوَراَوَغَك  َعْنُه  ِإَذا َخاَدَعَك  َكَذا  َعْن   َحاَوَتِني ُفالٌَن 
 َظلَّ ُفالٌَن يَُحاِوتُِني ِبُخْدَعٍة أَْي يَُداِوُرِني ِفْعَل اْلُحوِت ِفي
 ibâretiyle mersûmdur. Ve¡ اْلَماِء

 ;Müdâfa¡a ma¡nâsınadır [mu√âvetet] ُمَحاَوَتُة
yukâlu: َداَفَعُه أَْي   Ve müşâvere َحاَوَتُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َشاَوَرُه ِإَذا   Ve َحاَوَتُه 
müşâvere vechiyle yâhûd bey¡ ve nikâh 
makûlesi mu¡âmelât zımnında muvâ¡ade 
ile mükâleme eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحاَوَتُه ِإَذا َكاَلَمُه ِبُمَشاَوَرٍة أَْو ِبُمَواَعَدٍة ِفي اْلَبْيِع 
َوَنْحِوِه
ُت ve (vezninde [avt§] َصْوٌت) [el-√avt] اَءأَحوأ

َحَوَتاُن -vez [deverân] َدَوَراٌن) [el-√avetân] اَءأ
ninde) Kuş ve sâ™ir cânver, su ve sayd 
makûlesi nesnenin etrâfını dönüp do-
luşmak ma¡nâsınadır; yukâlu: الطَّاِئُر  َحاَت 
َواْلَوْحُش َحْوَلُه َيُحوُت َحْوًتا َوَحَوَتاًنا ِإَذا َحاَم

Fârâbî ¡indinde َحانُوٌت [√ânût] fâ¡ûldür ve 
aslı hâ™dır, mâ-kablinin sükûnuna binâ™en 
tâ’ya kalb olunmuştur. Cem¡i َحَواِنيُت 
[√avânît]tir. Ve َحانُوٌت [√ânût] mü™ennestir, 
-te™vîliyle mü [dukkân] ُدكَّاٌن ve [beyt] َبْيٌت
zekker olur. Ve bunda َحاَنٌة [√ânet] dahi 
lügattir, nisbetinde ٌَّحاِني [√âniyy] denir, 
kıyâs üzere ve ٌَّحاَنِوي [√âneviyy] denir ve 

 [ânût√] َحانُوٌت denir ki [ânûtiyy√] َحانُوِتيٌّ
nisbetidir. Ve Mu†arrizî beyânına göre 
 mâddesinden me™hûzdur ki “ح،ي،ن”
helâk ma¡nâsınadır, zîrâ َخْمٌر [«amr] a¡râz 
ve emvâlin mühlikidir, ona binâ™en َخْمٌر 
[«amr]a َحاِنَيٌة [√âniyet] derler.

]ح و ت[
-Balı [(â’nın zammıyla√) [el-√ût] اَءأُحوُت
ğa denir, َسَمٌك [semek] ma¡nâsına. Cem¡i 
 gelir [ivetet√] ِحَوَتٌة gelir ve [a√vât] أَْحَواٌت
-ge [îtân√] ِحيَتاٌن vezninde ve [inebet¡] ِعَنَبٌة
lir. Ve 

 Burûc-i felekiyyeden bir burc [ût√] ُطوٌت
adıdır ki onda kevâkibden ُحوٌت [√ût] 
sûreti bâ¡is-i tesmiyedir. Ve 

 &Esâmîdendir: ◊ût b. el-◊âri [ût◊] ُطوٌت
el-A§πar, Kinde kabîlesinden bir batn 
pederidir. Ve ◊ût b. Sebu¡ b. ~a¡b ricâl-i 
¡Arabdandır. Ve Ebû Bekr ¡O&mân b. 
Mu√ammed el-Ma¡âfirî ki İbnu’l-◊ût ile 
müte¡âreftir, muhaddisîndendir.

َتاُء -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-√avtâ] اَءأَحوأ
de) Yumru ve iri böğürlü hatuna denir; 
yukâlu: ْخَمُة اْلَخاِصَرِة ِإْمَرأَةٌ َحْوَتاُء أَِي الضَّ
 (vezninde [fâ™it] َفاِئٌت) [el-√â™it] اَءأَحاِئُت
Dâ™imâ nâsa levm ve tevbîh ve ta¡yîr ve 
ta¡yîb eden kişiye denir.

َحاَوَتُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu√âvetet] اَءأ
vezninde) Bir kimseyi kahr ve ¡unf ve 
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]خ ت ت[
 â’nın fethi ve tâ’nın») [el-«att] اَءأَبتُّ

teşdîdiyle) Mızrak makûlesini bir kimseye 
peyderpey dürtüp sançmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا َطَعَنُه َناَن ِإَلْيِه َختًّا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ  َختَّ الّسِ
 Ve ُمَداَرًكا

 Bir mevzi¡ adıdır. Ve [att«] َختد
Esâmîdendir: İbn »att ki Ya√yâ b. 
Mûsâ’dır, İmâm Bu«ârî şeyhidir.

 Ahyânen (fethateynle) [el-«atet] اَءأَبَتُت
bedene ¡ârız olan gevşeklik ve kırıklık ve 
fütûr hâletine denir; tekûlu: أََخَذِني اْلَخَتُت أَِي 
اْلُفُتوُر ِفي اْلَبَدِن
َبِتيُت  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-«atît] اَءأ
Hasîs ve kemter ve kem-kadr olan şey™e 
denir. Ve eksik nesneye denir; yukâlu: َشْهٌر 
َخِتيٌت أَْي َناِقٌص
َتاُت خأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i«tât] اَإلأ
Utanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمْنُه  أََختَّ 
 Ve bir kimsenin hisse ve nasîbini ِإَذا اْسَتْحَيا
lâyıkından kemter vermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََختَّ ُفالًَنا ِإَذا أََخسَّ َحظَُّه
 [rubbâ] ُربَّى â’nın zammıyla») [uttâ«] ُختًّى
vezninde) Bâbu’l-Ebvâb a¡mâlinden bir 
belde adıdır.

]خ ج س ت[
َتُة  â’nın zammı ve») [ucestet«] ُخَبسأ
cîm’in fethi ve sîn’in sükûnuyla) I§fahân 
halkından bir niçe hatun ismidir ki her biri 
râviye-i ehâdîstir. Ve işbu ُُخَجْسَتة [«ucestet] 
kelimesi A¡cemiyye ya¡nî Fârisiyyedir, 
kutlu ve mes¡ûd ve mübârek ma¡nâsınadır.

]خ ر ت[
ُت َأ َب  â’nın fethi ve zammı ve») [el-«art] اَءأ
râ’nın sükûnuyla) Kulağın ve sâ™ir nesne-
nin deliğine denir, iğne ve balta delikleri 

FASLU’L-HÂ™İ’L-MU¡CEME 
)َفْصُل اْلَخاِء اْلُمْعَجَمِة(

]خ ب ت[ 
ُت  (vezninde [nebt] َنْبٌت) [el-«abt] اَءأَببأ
Butûn-ı arzdan dâ™iresi vâsi¡ yere denir 
ki etrâfı dağ ve bayır makûlesi yükseklik 
olup kendisi düz ve oturaklı ve geniş ola. 
Cem¡i أَْخَباٌت [a«bât] gelir ve cem¡-i kesreti 
 gelir. Ve [ubût»] ُخُبوٌت

ٌت  ¡Diyâr-ı Şâm’da bir mevzi [abt«] َخبأ
ve Yemen’de şehr-i Zebîd a¡mâlinden bir 
karye ve Kelb kabîlesine mahsûs bir su 
adıdır.

َباُت خأ ِ  (vezninde [i&bât] ِإْثَباٌت) [el-i«bât] اَإلأ
Suverî ve ma¡nevî tezellül ve tevâzu¡ ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا  أَْخَبَت الرَّ
 Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına َخَشَع َوَتَواَضَع
göre ِإْخَباٌت [i«bât] fi’l-asl َخْبٌت [«abt] de-
dikleri arz-ı mezkûreye kasd ve nüzûl ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا  أَْخَبَت الرَّ
َوأَْنَجَد أَْسَهَل  َنْحَو  َوَنَزَلُه  اْلَخْبَت  -Ba¡dehu te َقَصَد 
zellül ve meskenet ve tevâzu¡ ma¡nâsında 
isti¡mâl olundu. Kâlallâhu ta¡âlâ: َوأَْخَبُتوا﴿ 
الية َربِِّهْم﴾  اْلَمَجاِز :Kâle fi’l-Esâs ِإَلى   “وِمَن 
ِبُخُشوٍع يَُصِلّي  َوُهَو  ِإَلْيِه  أَْياْطَمأَنُّوا  َربِِّهْم  ِإلَى   أَْخَبتُوا 
َوِإْخَباٍت َوُخُضوٍع َوِإْنَصاٍت”
َبِبيُت  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-«abît] اَءأ
Hakîr ve kemter nesneye ıtlâk olunur; 
yukâlu: َحِقيٌر أَْي  َخِبيٌت   [abît»] َخِبيٌت Ve َشْيٌء 
.lafzında lügattir [&abî»] َخِبيٌث

يِش ُِ َب ُت اءأ  â’nın fethi») [abtu’l-cemîş«] َخبأ
ve izâfetle) ve

يُش ُِ َب اَءأ ٌت  -vasfiy) [abtun el-cemîşu«] َخبأ
yetle) ◊aremeyn-i şerîfeyn beyninde bir 
sahrâ adıdır.
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ninde. Ve ُخْرٌت [«urt] cem¡-i cinsidir.

ُت َأ ِب َت  َأ  â’nın ve bâ’nın») [irte-birt«] ِخ
kesri ve râ’ların sükûnu ve tâ-yı ûlâ’nın 
fethiyle) Bir belde adıdır. Fi’l-asl ismeyn 
olup ba¡de’t-terkîb ism-i vâhid kılınmıştır. 
Bu belde Diyâr-ı Bekr eyâletinden hâlen 
»arput ıtlâk ettikleri beldedir ki ona ◊i§nu 
Ziyâd dahi derler.

ُت َأ ُب  Cüst ve (â’nın zammıyla») [el-«urt] اَءأ
çâlâk olan kurda ve köpeğe denir; yukâlu: 
ِذْئٌب ُخْرٌت أَْي َسِريٌع َوَكَذا اْلَكْلُب
َتُة َأ  â’nın fethiyle Humâm nâm») [artet»] َخ
kimsenin feresi ismidir.

]خ س ت[
ُت  Fârs (vezninde [dest] َدْسٌت) [ast«] َخسأ
eyâletinde bir belde adıdır.

]خ ف ت[
وُت ُّ ُب -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-«ufût] اَءأ
de) Sâkin ve epsem olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا َسَكَن  َخَفَت َصْوتُُه ُخُفوًتا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
Ve sükût eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َسَكَت َخَفَت الرَّ
اُت َّ ُب -An (â’nın zammıyla») [el-«ufât] اَءأ
sızın ölmek ma¡nâsınadır ki söylerken yâ 
hareket ederken nâgehânî sâkit ve sâkin 
olur; yukâlu: ُجُل ُخَفاًتا ِإَذا َماَت َفْجأًَة َخَفَت الرَّ
ُت ّأ َب -veznin [arb∂] َضْرٌب) [el-«aft] اَءأ
de) Sözü gizli ve âheste söylemek 
ma¡nâsınadır ki َجْهٌر [cehr] mukâbilidir; 
yukâlu: ُه أََسرَّ ِإَذا  َخْفًتا  ِبَكالَِمِه   :ve yukâlu َخَفَت 
 Ve َخَفَت ِبَصْوِتِه ِإَذا َلْم َيْرَفْعُه

ٌت ّأ  ma¡nâsınadır ki zikr [abt»] َخْبٌت [aft»] َخ
olundu.

َباَفَتُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu«âfetet] اَءأ
vezninde) ve

-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te«âfut] اَءتََّباُفُت

gibi. Ve 

ٌت َأ  Göğüsün yanında bir küçük [art»] َخ
eyegü kemiğinin ismidir ki göğüsün iki 
tarafında birkaç dâne olur, öksüzce eyegü 
ta¡bîr olunur. Ve َخْرٌت [«art] lafzının cem¡i 
 gelir. Ve [a«rât] أَْخَراٌت ve [urût»] ُخُروٌت

ٌت َأ  Masdar olur, delmek [art»] َخ
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َخْرًتا  ْالُُذَن   َخَرَت 
ِل ِإَذا َثَقَبَها ْالَوَّ
وُت َُ بأ َُ  Burnu yâhûd dudağı [el-ma«rût] اَءأ
yarık insân ve hayvâna denir; yukâlu: ُهَو 
َفِة َمْخُروٌت أَِي اْلَمْشُقوُق ْالَْنِف أَِو الشَّ
يُت َِّ ِب  ِسّكِيٌت teşdîd-i râ™ ile) [el-«irrît] اَءأ
[sikkît] vezninde) Kılavuzlukta hâzık ve 
mâhir olan kimseye ıtlâk olunur, iğne yur-
dusu gibi gizli ve daracık yolları bilip iş-
lediği münâsebetine mebnîdir.

اَتاِن ََ َب  (â’nın fethiyle») [el-»arâtân] اَءأ
Esed burcunda iki kevkebe ıtlâk olunur 
ki menâzil-i kamerden Zubretu’l-Esed 
nâm menzilde vâki¡lerdir. Esed sûretinin 
omuzları menzilesindedirler, gûyâ ki ese-
din cevfine iki delik vaz¡ındalardır.

ُت ََ بأ َُ -vez [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-ma«rat] اَءأ
ninde) Doğru yola ıtlâk olunur, tarîk-i 
müstakîm ma¡nâsına, gûyâ ki menfez-i 
müstakîmi olmakla sâlike aslâ münsedd 
olmaz, hemân doğru lagm gibi mürûr 
eder; tekûlu: أََخْذَنا َمْخَرًتا أَْي َطِريًقا ُمْسَتِقيًما
اُت ََ َخأ -Ko (hemzenin fethiyle) [el-a«rât] اَألأ
lanların uçlarında olan halkalara denir. 
Ve bu, zikr olunan َخْرٌت [«art]ın cem¡idir. 
Mü™ellif müsâmaha eylemiştir.

ُت َأ ُب ve (â’nın zammıyla») [el-«urt] اَءأ

ُت ََ ُب  (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [el-«uret] اَءأ
 ma¡nâsınadır. Ve bunların [a«rât] أَْخَراٌت
müfredi ُخْرَتٌة [«urtet]tir ُجْرَعٌة [cur¡at] vez-
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meslûb ola; yukâlu: ُهَو ِخنَّْوٌت أَْي َجْلٌد ُمْنَكِمٌش 
 Ve الَ َيَناُم َعَلى َوَتٍر

ٌت -Ebleh ve ¡âciz ve çolpa ki [innevt»] ِخنَّوأ
şiye enir. Ve bir bahrî cânver adıdır. Ve 
Tevbe b. Mu∂arris nâm şâ¡irin lakabıdır.

]خ و ت[
ُت ve (vezninde [fevt] َفْوٌت) [el-«avt] اَءأَبوأ

َبَوَتاُن -vez [deverân] َدَوَراٌن) [el-«avetân] اَءأ
ninde) Şikârî kuş havâdan şikâr üzere sü-
zülüp inmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َخاَت 
ْيِد  Ve اْلَباِزي َيُخوُت َخْوًتا َوَخَوَتاًنا ِإَذا اْنَقضَّ َعَلى الصَّ
bir şey™e noksân eriştirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َصُه َتَنقَّ ِإَذا  َماَلُه  ُجُل  الرَّ  Ve ¡ahd ve َخاَت 
peymânı bozmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجَل ِإَذا َنَقَض َعْهَدُه ُجُل الرَّ  Ve half-i va¡d َخاَت الرَّ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َخاَت 
َوْعَدُه أَْخَلَف   Ve zahîreyi noksân tutmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَقَص ِإَذا  ُفالٌَن   َخاَت 
 ;Ve kocayıp pîr olmak ma¡nâsınadır ِميَرَتُه
yukâlu: َُّجُل ِإَذا أََسن  Ve tard eylemek َخاَت الرَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخاَتُه ِإَذا َطَرَدُه Ve kap-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلُعَقاُب   َخاَتْتُه 
اْخَتَطَفْتُه
ِتَياُت خأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i«tiyât] اَإلأ
de) Bu dahi şikârî kuş şikâr üzere süzülüp 
inmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِزي  ِإْخَتاَت 
ْيِد  Ve mekr ve hud¡a ile bir ِإَذا اْنَقضَّ َعَلى الصَّ
nesneyi uğurlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اَة ِإَذا َخَتَلَها َفَسَرَقَها ْئُب الشَّ -Ve bir kimse ِإْخَتاَت الّذِ
den bir takrîble bir söz yâ bir haber kapıp 
almak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
ِإْخَتاَت ِمْنُه اْلَحِديَث ِإَذا أََخَذ ِمْنُه َفَتَخطََّفُه
ِبَياُت نأ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in«iyât] اَإلأ
de) ِإْخِتَياٌت [i«tiyât] ile ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdiftir; yukâlu: ِإْنَخاَت اْلَباِزي ِبَمْعَنى اْخَتاَت
ُت ٌل) [et-te«avvut] اَءتََّبوُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir nesneye tedrîcî noksân eriş-

de) Bunlar da gizli ve yapça söylemek ve 
yapça seslenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َخاَفَت ِبَكالَِمِه َوِبِقَراَءِتِه َوِبَصْوِتِه َوَتَخاَفَت ِبَمْعَنى َخَفَت
ُت ّأ ُب  َسَذاٌب (â’nın zammıyla») [el-«uft] اَءأ
[se≠âb] ismidir ki sedef ta¡bîr olunan 
nebâttır.

-Yağmur (fâ’nın kesriyle) [el-«âfit] اَءأَباِفُت
suz buluta ıtlâk olunur. Ve boysuz ekine 
ıtlâk olunur; yukâlu: َزْرٌع َخاِفٌت ِإَذا َلْم َيطُْل
وُت ُّ َب -veznin [abûr§] َصُبوٌر) [el-«afût] اَءأ
de) Arık ve mehzûle hatuna denir, ¡alâ-
kavlin şol hatuna denir ki yalnızca oldukta 
istihsân olunup nisvân içre olursa nazar-ı 
kabûl eylemeye, murâd zarûret güzeli ola-
caktır; yukâlu: تُْسَتْحَسُن الَِّتي  أَِي  َخُفوٌت   ِإْمَرأَةٌ 
َساِء َوْحَدَها الَ َبْيَن النِّ
اُت َّ خأ ِ -hemzenin kesriy) [el-i«fât] اَإلأ
le) Nâka gebe kaldığı günde doğurmak 
ma¡nâsınadır ki senesi bir gün tefâvüt ey-
lememiş olur; yukâlu: نُِتَجْت ِإَذا  النَّاَقُة   أَْخَفَتِت 
ِلَيْوِم ُمْلَقِحَها
َتَياِن ّأ  İrbil (â’nın zammıyla») [ufteyân«] ُخ
eyâletinde iki kal¡a adıdır.

]خ ل ت[
ِبّلِيُت  ِسّكِيٌت lâm’ın şeddesiyle) [el-»illît] اَءأ
[sikkît] vezninde) Huccâc-ı Mı§r tarîkinde 
kasaba-i Teymâ™ kazâsında Ebla… Ferd is-
miyle müştehir bir hısn adıdır.

]خ م ت[
يُت ُِ َب  vezninde [semîn] َسِميٌن [el-«amît] اَءأ
ve mürâdifidir ki semize denir.

]خ ن ت[
ُت ِبنَّوأ  ِسنَّْوٌر teşdîd-i nûn’la) [el-«innevt] اَءأ
[sinnevr] vezninde) Şol celâdetli bahâdıra 
denir ki ¡adûsundan intikâm almadıkça 
hâb-ı râhat ve ârâm ve istirâhat nefsinden 
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tir ki bir nesneye noksân eriştirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَمْعَنى َيِخيُتُه  َماَلُه   َخاَت 
َيُخوتُُه
 Bel« kazâsında (â’nın kesriyle») [ît«] ِخيُت
bir karye adıdır.

tirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َماَلُه  َت   َتَخوَّ
َصُه  :Ve kapmak ma¡nâsınadır; yukâlu َتَنقَّ
اْخَتَطَفُه ِإَذا  َتُه   Ve bir kimseden münfa¡il َتَخوَّ
yâhûd şermende olmakla ülfetini terk ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َعْنُه  َت   َتَخوَّ
اْنَكَسَر َوَتَرَكُه
َباِئَتُة  (vezninde [fâ™itet] َفاِئَتٌة) [el-«â™itet] اَءأ
Tavşancıl kuşuna ıtlâk olunur, şikâr üzere 
süzülüp indiği vaktte.

 (vezninde [fevât] َفَواٌت) [el-«avât] اَءأَبَواُت
Tavşancıl kuşunun kanatları âvâzına de-
nir. Ve mutlakan savt ve âvâze, ¡alâ-kavlin 
ra¡d ve sel suyu gürültülerine denir.

اُت اٌد) [el-«avvât] اَءأَبوَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Cerî™ ve dilîr olan kişiye ıtlâk olunur; 
yukâlu: َجِريٌء أَْي  اٌت  َخوَّ  Ve şol kişiye َرُجٌل 
denir ki sâ¡at başına ekl-i ta¡âm edip lâkin 
çok ekl eylemez ola; yukâlu: اٌت ِإَذا  َرُجٌل َخوَّ
 Ve َكاَن َيْأُكُل ُكلَّ َساَعٍة َوالَ يُْكِثُر

اٌت  Esmâ-i ricâldandır: »avvât [avvât«] َخوَّ
b. Cubeyr ashâbdandır ve »avvât b. ~âli√ 
müşârün™ileyhin ferzend-zâdesidir ve 
»avvât, muhaddisînden ¡Amr b. Rifâ¡a’nın 
ceddi ismidir.

َباَوَتُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu«âvetet] اَءأ
vezninde) Uğurlayın bakmak ma¡nâsınadır 
ki düzdîde nigâh ta¡bîr olunur, onun na-
zarından manzûrun haberi olmaz; tekûlu: 
َخاَوَت َطْرَفُه ُدوِني أَْي َساَرَقُه

]خ ي ت[
ُت َبيأ  â’nın fethi ve yâ’nın») [el-«ayt] اَءأ
sükûnuyla) ve

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-«uyût] اَءأُبُيوُت
Seslenmek ve ses vermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َت َصوَّ ِإَذا  َوُخُيوًتا  َخْيًتا  َيِخيُت  ُجُل  الرَّ  َخاَت 
Ve 

ٌت -lafzında lügat [avt»] َخْوٌت [ayt»] َخيأ
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lafz-ı Fârisîdir, elkâbdandır, a¡lâm ve 
efâdıldan ¢âsım b. Na§r b. el-¡Âbid’in 
lakabı ve ¡Abdulkerîm b. ¡O&mân b. 
Mu√ammed b. Yûsuf el-¡Allâf’ın ceddinin 
ceddi ve bunun ashâbının lakabıdır.

ِه َتَويأ  tâ’nın ve vâv’ın) [Dûsteveyhi] ُدواأ
fethi ve yâ’nın sükûnuyla) Esmâdandır: 
Ebû Zur¡a Mu√ammed b. Mu√ammed b. 
Dûsteveyhi muhaddisîndendir.

]د ش ت[
ُت شأ ََّ  dâl’ın fethi ve şîn-i) [ed-deşt] اَء
mu¡cemenin sükûnuyla) Düz ovaya denir, 
zikr olunan َدْسٌت [dest] bundan mu¡arrebdir. 
Bunların hâli ta¡rîb mâddesinde beyân 
olundu. Ve 

ٌت  İrbil ile Tebrîz beyninde bir [Deşt] َدشأ
belde adıdır. Ve I§fahân kazâsında bir 
karyedir.

َزِن اأألَرأ ُت   Şîrâz’da bir [Deştu’l-Erzen] َدشأ
mevzi¡dir.

]د ع ت[
ُت عأ ََّ  (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [ed-da¡t] اَء
¡Unf ve şiddetle öte kakmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َدَعَتُه َدْعًتا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َدَفَعُه َعِنيًفا

]د غ ت[
ُت َأ ََّ  dâl’ın fethi ve πayn-ı) [ed-daπt] اَء
mu¡cemenin sükûnuyla) Öldürünce ka-
dar boğazını sıkıp boğmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َدَغَتُه َدْغًتا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َخَنَقُه َحتَّى َقَتَلُه

FASLU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE 
اِل اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الدَّ

]د ر س ت[
ُت  Esmâ-i (zammeteynle) [Durust] ُدُراأ
ricâldendir: Durust b. Ribâ† el-Fu…aymî 
şu¡arâdandır ve Durust b. Ziyâd ve ferzen-
di Ya√yâ ve ferzend-zâdesi Zekeriyyâ ve 
Durust b. ◊amza ve Durust b. ◊akîm ve 
Durust b. Sehl ve Durust b. Na§r ez-Zâhid 
ve İbrâhîm b. Ca¡fer b. Durust ve Ca¡fer b. 
Durusteveyhi muhaddislerdir. İşbu ُدُرْسُت 
[durust] kelimesi lafz-ı Fârisîdir, sağ ve 
sahîh ma¡nâsınadır.

]د س ت[
ُت اأ ََّ  dâl’ın fethi ve sîn’in) [ed-dest] اَء
sükûnuyla) Deşt ma¡nâsınadır ki ovaya 
denir. Ve bu, َدْشٌت [deşt] mu¡arrebidir. Ve 

ٌت  bir donluk sevbe ve bir kat [dest] َداأ
libâsa denir. Ve 

َوَرِق ُت اءأ  Bir deste kâğıda […destu’l-vara] َداأ
denir. Ve 

ٌت  Meclisin sadrına denir. Ve bu [dest] َداأ
ma¡nâlarda َدْسٌت [dest] kelimesi Fârisîden 
mu¡arrebdir. Ya¡nî fi’l-asl Fârisî olup ¡Arab 
dahi ahz ve tasarruf eylediler. Cem¡inde 
-laf [dest] َدْسٌت dediler. İşbu [dusût] ُدُسوٌت
zının Fârisîde on beş ma¡nâsı vardır, niteki 
Burhân-ı ¢â†ı¡tercememizde meşrûhtur ve 
Ma…âmât-ı ◊arîrî’de misâlleri mastûrdur.

ُتَوا -dâl’ın fethi ve tâ-yı fev) [Destuvâ] َداأ
kiyyenin zammı ve elifin kasrıyla) Şehr-i 
Ahvâz kasabasında bir karye adıdır; nisbe-
tinde ٌَّدْسُتَواِني [Destuvâniyy] derler nûn’la 
ve ٌَّدْسُتَواِئي [destuvâ™iyy] denir hemze ile.

ُت  Dâl’ın zammıyla ki bu dahi [Dûst] ُدواأ
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hazf olunup harfeyn üzere kaldıkta yây’a 
şedde verildi, ism olduğu için, ba¡dehu 
şeddeden tâ™ ¡ivaz kılındı. Ve eğer tâ’yı 
izâle ile yine hâ™ ityân olunursa yâhûd elif 
îrâd olunursa şedde i¡âde olunup َوَذيََّة  َذيََّة 
.denir َوَذيَّا َوَذيَّا

 .Esmâdandır: ¡Abdurra√mân b [ât±] َذاٌت
A√med b. ¡İlk b. ±ât fakîh ve muhaddistir.

FASLU’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME 
اِل اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الذَّ

]ذ أ ت[
أأُت -âl’ın fethi ve hemze≠) [e≠-≠e™t] اَءذَّ
nin sükûnuyla) Pek şiddetle boğmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َذأََتُه َذْأًتا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث 
ِإَذا َخَنَقُه أََشدَّ اْلَخْنِق

]ذ ع ت[
ُت عأ  َذْأٌت Ayn-ı mühmele ile¡ [e≠-≠a¡t] اَءذَّ
[≠e™t] vezninde ve mürâdifidir; yukâlu: 
َذأََتُه ِبَمْعَنى  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َذْعًتا  -Ve topra َذَعَتُه 
ğa bilemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  َذَعَتُه 
التَُّراِب ِفي   Ve şiddetle def¡ eylemek َمَعَكُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َذَعَتُه ِإَذا َدَفَعُه َعِنيًفا

]ذ م ت[
ُت مأ  (vezninde [semt] َسْمٌت) [e≠-≠emt] اَءذَّ
Bir kimsenin mizâcı ve vücûdu sıhha-
ti hâlinden mütegayyir olup arıklanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َذْمًتا ِمَن اْلَباِب  َذَمَت الرَّ
الثَّاِني ِإَذا َتَغيََّر َوُهِزَل

]ذ ي ت[
 âl’ın fethi ve≠) [eyte ve ≠eyte≠] َذيأَت َوَذيأَت
yâ’nın sükûnu ve İbnu’l-¢a††â¡ rivâyeti 
üzere tâ’nın harekât-ı selâsıyla) ve

َوَذيََّة  âl’ın fethi≠) [eyyete ve ≠eyyete≠] َذيََّة 
ve yâ’nın teşdîdiyle) ve 

 َكْيَت َوَكْيَت (kasr ile) [eyyâ ve ≠eyyâ≠] َذيَّا َوَذيَّا
[keyte ve keyte] ma¡nâsınadır ki mübhem 
kıssa ve haberden kinâyedir, şöyle şöyle 
demektir. Meselâ “Şöyle şöyle dediler” 
diyecek yerde َقالُوا َكْيَت َوَكْيَت َوَذْيَت َوَذْيَت َوَذيََّة 
َوَذيَّا َوَذيَّا   [keyte] َكْيَت derler. Mü™ellifin َوَذيََّة 
mâddesinde beyânına göre bunların aslla-
rı hâ™dır ki َكْيَه ve َذْيَه idi. Şârihin beyânına 
göre َذْيَت [≠eyte] kelimesinin aslı َذْيَو idi vâv 
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çeker; yukâlu: ِفي ِلَساِنِه ُرتٌَّة أَْي ُعْجَمٌة َوُحْكَلٌة
َتُت ََّ  Bir kimsenin (fethateynle) [er-retet] اَء
lisânında ُرتٌَّة [ruttet] olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكاَنْت ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َرَتًتا  ُجُل  الرَّ  َرتَّ 
ُرتٌَّة ِلَساِنِه   ve [erett] أََرتُّ Bunun vasfında ِفي 
mü™ennesinde َرتَّاُء [rettâ™] ve cem¡inde ٌُّرت 
[rutt] denir râ’nın zammıyla, أَْحَمُر [a√mer] 
ve َحْمَراُء [√amrâ™] ve ُحْمٌر [√umr] gibi.

َتاُت رأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-irtât] اَإلأ
Hak ta¡âlâ bir adamı ُّأََرت [erett] kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََرتَُّه اهللُ ِإْرَتاًتا َفَرتَّ ُهَو
َتُة ََ تأ ََّ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [er-retretet] اَء
ninde) Tâ™ harfinde pepeyi olmakla tit tit 
diyerek tekellüm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َتْعَتَع ِفي التَّاِء َرْتَرَت الرَّ
تَّى َُّ  râ’nın zammı ve tâ’nın) [er-ruttâ] اَء
teşdîdiyle ُربَّى [rubbâ] vezninde) Pepeyi 
hatuna denir, َلْثَغاُء [le&πâ™] ma¡nâsına.

ََرتُّ -Vasftır, nite (fethateynle) [el-erett] اَألأ
ki zikr olundu. Ve 

-Esmâdandır: »abbâb b. el [Erett] أََرتُّ
Erett ashâb-ı Bedr’dendir. Ve İyâs b. el-
Erett küremâ™ ve şu¡arâdandır.

]ر س ت[
َتُة  râ’nın zammı ve sîn’in) [Rustet] ُراأ
sükûnuyla) Huffâzdan ¡Abdurra√mân 
b. ¡Ömer b. Ebi’l-◊asan ez-Zuhrî el-
İ§behânî lakabıdır. İşbu ُرْسَتُة [rustet] ke-
limesi Fârisîdir, ma¡ânî-i kesîresi vardır, 
niteki Terceme-i Burhân’da meşrûhtur.

]ر ف ت[
ُت فأ ََّ -vez [arb∂] َضْرٌب fâ’yla) [er-reft] اَء
ninde) Bir nesneyi rîze rîze edip ufatmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء َرْفًتا ِمَن اْلَباِب  َرَفَت الشَّ
 ,Ve bu ma¡nâda lâzım olur الثَّاِني ِإَذا َكَسَرُه َوَدقَُّه
kırılıp rîze rîze olmak ma¡nâsına; yukâlu: 

FASLU’R-RÂ™İ’L-MÜHMELE 
اِء اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الرَّ

]ر ب ت[
َبُت ََّ -Bir nesne ka (fethateynle) [er-rebet] اَء
panıp bağlanmak, istiglâk ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا اْسَتْغَلَق ْيُء َرَبًتا ِمَن اْلَباِب الرَّ َرِبَت الشَّ
بأُت ََّ -Bes (vezninde [nebt] َنْبٌت) [er-rebt] اَء
lemek, terbiyet ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَبَت 
ِبيَّ َرْبًتا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َربَّاُه الصَّ
ِبيُت َأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-terbît] اَءتَّ
Bu dahi beslemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َربَّاُه ِإَذا  َتْرِبيًتا  ِبيَب  الرَّ  Ve çocuk uyumak َربََّت 
için yanlarına âheste âheste vurmak 
ma¡nâsınadır ki tapılamak ta¡bîr olunur; 
yukâlu: ًَقِليال َجْنِبِه  َعَلى  ِبَيِدِه  ِإَذا َضَرَب  ِبيَّ   َربََّت الصَّ
ِلَيَناَم

]ر ت ت[
تُّ ََّ  râ’nın fethi ve tâ’nın) [er-rett] اَء

teşdîdiyle) Sıfattır, bir kavmin re™îs ve ser-
gerdesine denir. Cem¡i ُرتَّاٌن [ruttân] gelir, 
râ’nın zammı ve tâ’nın teşdîdiyle ve ُرتُوٌت 
[rutût] gelir râ’nın zammıyla. Ve 

 e denir ki[anâzîr»] َخَناِزيُر [rutût] ُرتُوٌت
 َرتٌّ ın cem¡idir. Bunun da[inzîr»] ِخْنِزيٌر
[rett] müfredidir. Esâs’ın beyânına göre 
 şedîd ve cerî¡ olan erkek hınzîra [rett] َرتٌّ

denir. Cem¡i ُرتُوٌت [rutût] gelir; yekûlûne: 
ِفيَها الَِّتي  اْلَخَناِزيِر َوُفُحولَُها  تُوُت َوِهَي ُذُكوَرُة   َكأَنَُّهُم الرُّ
َوُجْرأَةٌ ةٌ   Ba¡dehu re™îs ve mihter-i kavm ِشدَّ
ma¡nâsında isti¡mâl olunmuştur; yukâlu: 
تُوِت أَْي ِمْن ِعْلَيِتِهْم َوَساَدِتِهْم ُهَو َرتٌّ ِمَن الرُّ
تَُّة َُّ  râ’nın zammı ve tâ’nın) [er-ruttet] اَء
teşdîdiyle) Lisânda olan ُعْجَمٌة [¡ucmet] 
ve ُحْكَلٌة [huklet] hâletine denir ki lisânda 
tutkunluk olmakla talâkat ve fesâhatle te-
kellüm edemeyip edâ-yı merâmda ¡usret 
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FASLU’Z-ZÂYİ’L-MU¡CEME
اِي اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الزَّ

]ز أ ت[
أأُت َّْ -zâ’nın fethi ve hemze) [ez-ze™t] اَء
nin sükûnuyla) Bir kimsenin derûnunu 
gayz ve gazabla doldurmak ma¡nâsına 
hasâ™istendir; yukâlu: َزأََتُه َغْيًظا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث 
ِإَذا َمـَلَُه ِبِه

]ز ت ت[
تُّ َّْ  zâ’nın fethi ve tâ’nın) [ez-zett] اَء

teşdîdiyle) Bezemek, tezyîn ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َزتًّا  اْلَعُروَس  اْلَماِشَطُة   َزتَِّت 
ِإَذا َزيََّنْتَها
ِتيُت ْأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teztît] اَءتَّ
.ma¡nâsınadır [zett] َزتٌّ

تُُّت َْ ٌل) [et-tezettut] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bezenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َزتََّتَها 
َتْزِتيًتا َفَتَزتََّتْت أَْي َتَزيََّنْت

]ز ر ت[
ُت رأ َّْ  (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [ez-zert] اَء
Boğmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َزَرَتُه َزْرًتا ِمَن 
َخَنَقُه ِإَذا  الثَّاِلِث   Ve bunun bâb-ı sâlisten اْلَباِب 
olması zâhiren şevâzdandır yâhûd َزْعٌت 
[za¡t] müşâkelesine mebnîdir.

]ز ع ت[
ُت عأ َّْ  zâ’nın fethi ve ¡ayn-ı) [ez-za¡t] اَء
mühmelenin sükûnuyla) Bu dahi boğmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َزَعَتُه َزْعًتا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث 
ِإَذا َخَنَقُه

]ز ف ت[
ُت فأ َّْ  zâ’nın fethi ve fâ’nın) [ez-zeft] اَء
sükûnuyla) Doldurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا َمـَلَُه  Ve َزَفَت ْاِلَناَء َزْفًتا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
bir kimseye gayz eylemek ma¡nâsınadır; 

َواْنَدقَّ اْنَكَسَر  ِإَذا  اْلَعْظُم   Ve kesilmek َرَفَت 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَفَت اْلَحْبُل ِإَذا اْنَقَطَع
ِفَتاُت رأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-irfitât] اَإلأ
de) َرْفٌت [reft] ma¡nâlarınadır; yukâlu: َِّإْرَفت 
 ِإْرَفتَّ اْلَحْبُل ِإَذا :ve yukâlu اْلَعْظُم ِإَذا اْنَكَسَر َواْنَدقَّ

اْنَقَطَع
َفاُت َُّ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [er-rufât] اَء
Çürüyüp rîze rîze ufanmış nesneye denir, 
 َعْظٌم ُرَفاٌت :ma¡nâsına; yukâlu [u†âm√] ُحَطاٌم
أَْي ُحَطاٌم
َفُت َُّ -Sa (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [er-rufet] اَء
mana ıtlâk olunur, ِتْبٌن [tibn] gibi. Ve her 
nesneyi rîze rîze hurd haşhâş eden şey™e 
denir; yukâlu: طَُحٌن ُرَفٌت  -Evvelde bi ُفالٌَن 
ma¡nâ mef¡ûl ve sânîde bi-ma¡nâ fâ¡ildir.

]ر و ت[
اُت ََّ -Ye (vezninde [kât] َكاٌت) [er-rât] اَء
men lügatinde samana denir, ِتْبٌن [tibn] 
ma¡nâsına. Cem¡i اٌت  gelir [ruvvât] ُروَّ
râ’nın zammı ve vâv’ın şeddesiyle.
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]ز ك ت[
ُت كأ َّْ  zâ’nın fethi ve kâf’ın) [ez-zekt] اَء
sükûnuyla) Doldurmak, ¡alâ-kavlin 
hâssaten kırba doldurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمـَلََها ِإَذا  ِل  اْلَباِب ْالَوَّ َزْكًتا ِمَن  اْلِقْرَبَة   َزَكَت 
Ve bu ma¡nâdandır ki اْلَحِديَث  dersen َزَكتُُّه 
 ma¡nâsına. Ve أَْوَعْيُتُه ِإيَّاُه

ٌت .Bir mevzi¡ adıdır [Zekt] َزكأ

ِكيُت ْأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tezkît] اَءتَّ
 َزكََّت اْلِقْرَبَة :ma¡nâsınadır; yukâlu [zekt] َزْكٌت
َتْزِكيًتا ِإَذا َمـَلََها
َكاُت زأ ِ  O (hemzenin kesriyle) [el-izkât] اَإلأ
ma¡nâyadır; yukâlu: أَْزَكَتَها ِبَمْعَنى َزَكَتَها Ve do-
ğurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَمْرأَُة  أَْزَكَتِت 
ِإَذا َوَلَدْت
ُكوُت ْأ َُ -vez [meskût] َمْسُكوٌت) [el-mezkût] اَءأ
ninde) Mehmûm ve tâsa-nâk adama denir. 
Ve karnında yumurtası olan çekirgeye 
denir. Ve şiddetli soğuğa uğrayıp üşümüş 
olan kimseye denir.

]ز م ت[
َماَتُة َّْ -vez [kerâmet] َكَراَمٌة) [ez-zemâmet] اَء
ninde) Temkînli, sâhib-i vakâr olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َزَماَتًة  ُجُل  الرَّ  َزُمَت 
اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َوُقَر
ِميُت َّْ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [ez-zemît] اَء
Vakûr ve sâhib-i temkîn adama denir.

يُت ّمِ ِّْ -veznin [sikkît] ِسّكِيٌت) [ez-zimmît] اَء
de ki mübâlagadır) Be-gâyet vakûr ve 
lengerli ehl-i temkîn adama denir; yukâlu: 
يٌت :ve yukâlu َرُجٌل َزِميٌت كأَِميٍر أَْي َوُقوٌر  َرُجٌل ِزّمِ
يٍت أَْي أَْوَقُر ِمْنُه َكِسّكِ
ُت مَّ ُّْ ٌج teşdîd-i mîm’le) [ez-zummet] اَء  ُزمَّ
[zummec] vezninde) Bir kuş ismidir ki 
gûnâgûn renkler ile mütelevvin görünür. 
Şârihin beyânına göre tüyleri siyâh ve 
ayakları ve minkârı kızıl bir kuştur, güneş 

yukâlu: َغاَظُه ِإَذا  ُفالًَنا   Ve kovmak َزَفَت 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َطَرَدُه ِإَذا   Ve َزَفَتُه 
dâbbe sürmek, sevk ma¡nâsınadır. Ve 
def¡ ve men¡ ma¡nâlarınadır. Ve bir kim-
seye mihnet ve şiddet yetiştirmek, irhâk 
ma¡nâsınadır. Ve renc ve zahmet verip 
yormak, it¡âb ma¡nâsınadır. Ve doldurmak 
ma¡nâsından me™hûzdur ki ِفي اْلَحِديَث   َزَفَت 
.ma¡nâsına أَْفَرَغُه ,derler أُُذِنِه

ُت فأ ِّْ -is [âr…] َقاٌر (zâ’nın kesriyle) [ez-zift] اَء
midir ki Türkîde dahi zift ile müte¡âreftir. 
Mü™ellif gerçi َقاٌر […âr]ı ِقيٌر […îr] ile ve ِقيٌر 
[…îr]i ihtilâf üzere tefsîr eylemiştir, lâkin 
müfredâtta َقاٌر […âr] ve ِقيٌر […îr] kara sakız 
ile müfesserdir ki aslı ¡Irâ… diyârında ıssı 
sulardan kaynayıp çıkar; mü¡nakid olduk-
ta zift gibi bir nesne olur. Ve zift, çam 
ağaçlarından hâsıl olur. İki nev¡dir, biri 
ratb ve biri yâbisdir. Yâbis olan dahi yâ 
matbûhtur, yâ bi-nefsihi müncemid olur. 
Eşcârdan bi-nefsihi seyelân edene zift 
derler; tabh ve sınâ¡atle olan katrân derler. 
Ve 

ٌت -Bir devâ™ ya¡nî bir dârû ismi [zift] ِزفأ
dir ki edviyedendir ve bu kara sakız de-
dikleri nesne olacaktır ki merhemlere de 
idhâl olunur, zift-i bahrî dahi derler. Ve 
sâ™ir havâssı dahi vardır. Bahre nisbe-
ti yerden neft yağı gibi kaynayıp çıktığı 
münâsebetine mebnîdir.

فَُّت َْ ُُ  ُمَعظٌَّم teşdîd-i fâ’yla) [el-muzeffet] اَءأ
[mu¡a@@am] vezninde) Ziftlenmiş nesneye 
denir; yukâlu: ْفِت َتٌة أَْي َمْطِليٌَّة ِبالّزِ ةٌ ُمَزفَّ َجرَّ
ِدَفاُت زأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-izdifât] اَإلأ
de) Bir nesneyi bi-tamâmihi ahz ve kabz 
eylemek ma¡nâsınadır ki mecmû¡unu zift 
gibi istî¡âb eylemekten ¡ibârettir; yukâlu: 
ِإْزَدَفَت اْلَماَل ِإَذا اْسَتْوَعَبُه
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‰ûru Sînâ’da münâcât-gâh-ı Hazret-i 
Mûsâ olan mescid olacaktır. Ve 

ُتوٌن -Çin ülkesinde bir belde adı [Zeytûn] َزيأ
dır. Ve ~a¡îd kazâsında bir karyedir. Ve 
bir recül adıdır.

ُتوَنُة يأ َّْ  Bâdiye-i (hâ’yla) [ez-Zeytûnet] اَء
Şâm’da bir buk¡a adıdır.

ُتوَنِة يأ َّْ اء ُن   Maπrib’de [Aynu’z-zeytûnet¡] َعيأ
İfrî…iyye ülkesinde bir mevzi¡dir.

يأِت َّْ اء َباُر   Medîne-i [A√câru’z-zeyt] أَطأ
münevvere’de bir mevzi¡dir.

يأِت َّْ اء  َُ ََصأ  [¢a§ru’z-zeyt] Ba§ra’da bir 
mevzi¡dir.

يُت ِْ َُ  (vezninde [mebît] َمِبيٌت) [el-mezît] اَءأ
ve

يُوُت ْأ َُ  Aslı üzere ism-i [el-mezyût] اَءأ
mef¡ûllerdir, zeytûn yağı konmuş ve 
onunla yağlanmış nesneye denir.

ِدَياُت زأ ِ -veznin [izdiyâd] ِإْزِدَياٌد) [el-izdiyât] اَإلأ
de) Zeytûn yağı sürünmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيِت َهَن ِبالزَّ ُجُل ِإْزِدَياًتا ِإَذا ادَّ ِإْزَداَت الرَّ
َزاَتُة ِ  (hemzenin kesriyle) [el-izâtet] اَإلأ
Bir kimsenin zeytûn yağı çok olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُت أََزاتُوا ِإَذا َكثَُر ِعْنَدُهُم الزَّ
اَتُة َْ ِت اأ ِ -vez [istizâdet] ِإْسِتَزاَدةٌ) [el-istizâtet] اَإلأ
ninde) Zeytûn yağı istemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَت ُجُل ِإَذا َطَلَب الزَّ ِإْسَتَزاَت الرَّ
ُة ِتيَّ يأ َّْ -Lebîd b. ¡Amr el [ez-Zeytiyyet] اَء
∏assânî feresinin ismidir.

dokundukça gûnâgûn renkler ile nümâyân 
olur; ¡âmmenin bûkalemûn dedikleri bu 
olacaktır, lâkin müfredât-ı sâ™ire beyânına 
göre ٌت  vâkı¡â o gûne bir [zummet] ُزمَّ
kuştur, Hindistân’da Eylavil nâm dağda 
olur. Ve bûkalemûn, keler hey™etinde bir 
cânverdir ki o dahi güneşte canfes gibi 
gûnâgûn renkler ile görünür.

َتاُت ِمئأ زأ ِ  [i∂mi√lâl] ِإْضِمْحالٌَل) [el-izmi™tât] اَإلأ
vezninde) Mâdde-i mezbûreden 
me™hûzdur, gûnâgûn renklere girmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِإْزِمْئَتاًتا  َيْزَمِئتُّ   ِإْزَمأَتَّ 
َن أَْلَواًنا ُمَتَغاِيَرًة  Gerek suverî olsun ve gerek َتَلوَّ
ma¡nevî olsun ki televvün-i tabî¡atten nâşî 
olur.

]ز ن ت[
-veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة nûn’la) [Zinâte] ِزَناَتُة
de) Maπrib ilinde bir büyük kabîle adıdır. 
Meşhûr müneccim Zinâtî onlardandır.

]ز ي ت[
يأُت َّْ  (vezninde [beyt] َبْيٌت) [ez-Zeyt] اَء
Mu¡âviye b. Sa¡d’ın feresi ismidir. Ve 

 Bir nev¡ yağ ismidir ki zeytûn [zeyt] َزيأٌت
yağı dediğimizdir. Ve 

 Masdar olur, bir nesneye zeytûn [zeyt] َزيأٌت
yağı komak ma¡nâsınadır; tekûlu: ِزتُّ الطََّعاَم 
ْيَت -Şârih tâ-yı müşed أَِزيُتُه َزْيًتا ِإَذا َجَعْلَت ِفيِه الزَّ
dede ile أَِزتُُّه nüshalarını tahti™e eylemiştir. 
Ve bir kimseye zeytûn yağı yedirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَت َزاَتُهْم أَْي أَْطَعَمُهُم الزَّ
ُتوُن يأ َّْ  Şecer-i ma¡rûftur ki [ez-zeytûn] اَء
zeytûn ağacı ta¡bîr olunur. Şârih der ki 
meyvesine ve şecerine َزْيُتوٌن [zeytûn] ıtlâk 
olunur, vâhidi َزْيُتوَنٌة [zeytûnet]tir. Ve 

ُتوٌن  ¡Dimaş…-ı Şâm’da vâki [Zeytûn] َزيأ
mescidin ismidir, ¡alâ-kavlin Cibâl-i 
Şâm’a ıtlâk olunur. Şârihin beyânına göre 
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adıdır ki Fârisîde şenbe ve lisânımızda 
cum¡a ertesi ta¡bîr olunur. Cem¡-i kılleti 
-ef] أَْفُلٌس ve [fels] َفْلٌس ,gelir [esbut] أَْسُبٌت
lus] gibi, cem¡-i kesreti ُسُبوٌت [subût] ge-
lir. Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre 
kat¡ ma¡nâsından me™hûzdur, zîrâ Hak 
celle ve ¡alâ arz ve semâvâtın halkına 
ehad günü ibtidâ edip altı gün müddette 
itmâm ve yevm-i mezbûrda halk ve îcâd 
¡amelini kat¡ eylemekle َسْبٌت [sebt] ile 
müsemmâ olmuştur. Ve burada yevmden 
murâd mikdâr-ı yevmdir ve tedrîcî halkı 
delîl ihtiyâr ve i¡tibâr-ı nuzzârdır ve ¡ibâda 
te™ennî lutfunu ta¡lîme mebnîdir. Ve 

ٌت  :Uykucu kimseye denir; yukâlu [sebt] َابأ
النَّْوِم َكِثيُر  أَْي  َسْبٌت   Ve be-gâyet zîrek ve َرُجٌل 
dâhiye olan kişiye denir. Ve

ٌت  Yehûd tâ™ifesi sebt gününe [sebt] َابأ
müte¡allik ma¡îşet ve iktisâbdan munkatı¡ 
olmak makûlesi umûra kıyâm ve mürâ¡ât 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَيُهوُد  َسَبَت 
ِإَذا َقاُموا ِبأَْمِرِه
َباُت  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [es-subât] اَءسُّ
Bu dahi pek zîrek ve dâhiye ve ¡ayyâr olan 
kişiye denir. Ve uykuya ıtlâk olunur, ¡alâ-
kavlin َغْشَيٌة [πaşyet] gibi hafîce uykuya 
denir, yâhûd uykunun ibtidâsına denir ki 
henüz dimâga istîlâ eyleye, kalbe sirâyet 
edince kadar. Pes kalbi dahi bastıkta ُسَباٌت 
[subât] ıtlâk olunmaz. 

Şârih der ki ba¡zı nüshada أَْوَخِفيَفٌة 
¡unvânında mersûm olmakla hâfîf uyku 
demek olur ki ımızganma olacaktır. Ve 
 ,ıtlâkı mecâzdır [subât] ُسَباٌت e[nevm] َنْوٌم
mûcib-i râhat olduğuna mebnîdir. Ve kav-
luhu ta¡âlâ: َعِن َقْطًعا  أَْي  ُسَباًتا﴾  َنْوَمُكْم   ﴿َوَجَعْلَنا 
َوِإَراَحًة اْلَحَيَواِنيَِّة  ِلْلُقَوى  ِإْسِتَراَحًة  َواْلَحَرَكِة   ْاِلْحَساِس 
َيْيِن َوِمْنُه اْلَمْسُبوُت ِلْلَمّيِِت  ِلَكالَِلَها أَْو َمْوًتا ِلَنَُّه أََحُد التََّوّفِ

FASLU’S-SÎNİ’L-MÜHMELE 
يِن اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الّسِ

]س أ ت[
أأُت -sîn’in fethi ve hemze) [es-se™t] اَءسَّ
nin sükûnuyla) Boğmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َسأََتُه َسْأًتا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َخَنَقُه
أََتاِن -vez [şefetân] َشَفَتاِن) [es-se™etân] اَءسَّ
ninde) Boğaz deliğinin iki cânibine denir 
ki َخْنٌق [«an…] eden kimsenin oralara iki 
parmakları gelir; َسْأٌت [se™et] müfredidir 
fethateynle.

]س ب ت[
ُت بأ  (vezninde [nebt] َنْبٌت) [es-sebt] اَءسَّ
Sükûn ve râhat eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوالثَّاِني ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َسْبًتا  ُجُل  الرَّ  َسَبَت 
َوَسَكَن اْسَتَراَح   ;Ve kesmek ma¡nâsınadır ِإَذا 
yukâlu: ْيَء ِإَذا َقَطَعُه  Ve َسَبَت الشَّ

ٌت -Dehr ve zamâna denir, ke [sebt] َابأ
mâ se-yuzkeru. Ve baş tırâş eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَبَت َرْأَسُه ِإَذا َحَلَقُه Ve 
başta bürülüp top olan saçtan bir mikdârını 
salıvermek ma¡nâsınadır; yukâlu: َُسَبَت َشْعَره 
 Ve ِإَذا أَْرَسَلُه َعِن اْلَعْقِص

ٌت -Deveye mahsûs bir gûne yü [sebt] َابأ
rüyüş ismidir ki murâd seyr-i serî¡dir. Ve 

ٌت  Mütehayyir olmak [sebt] َابأ
ma¡nâsınadır; yukâlu ُجُل ِإَذا َحاَر  Ve َسَبَت الرَّ

ٌت  Yüğrük soy ata denir, vasf [sebt] َابأ
bi’l-masdardır, kat¡-ı mesâfe eylediği için; 
yukâlu: َفَرٌس َسْبٌت أَْي َجَواٌد Ve hiddetli, haşa-
rı, serkeş ve küstâh ve cerî™ oğlana denir; 
yukâlu: َجِريٌء َعاِرٌم  أَْي  َسْبٌت   Ve boyun ُغالٌَم 
vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُعنَُقُه   َسَبَت 
 Ve َضَرَبُه

ٌت  Hafta günlerinden bir gün [sebt] َابأ
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mecâl olan kişiye denir, şiddet-i cirâhat 
ve maraz makûlesi ¡ârızadan nâşî; yukâlu: 
ُك  Ve sebt gününe dâhil أَْصَبَح ُمْسِبًتا أَْي الَ َيَتَحرَّ
olan kişiye denir; ke-mâ yukâlu: أَْسَبَت 
ْبِت ُجُل ِإَذا َدَخَل ِفي السَّ الرَّ
َتُة بأ ve (sîn’in fethiyle) [es-sebtet] اَءسَّ

َبُت نأ ve [es-senbet] اَءسَّ

َبَتُة نأ  [sebt] َسْبٌت Bunlar da [es-senbetet] اَءسَّ
gibi zamândan bir müddete ıtlâk olunur; 
tekûlu: أََقْمُت ِعْنَدُه َسْبًتا َوَسْبَتًة َوَسْنَبًتا َوَسْنَبَتًة أَْي بُْرَهًة
تب َابأ  َُ ّأ  Şâm diyârında bir [Kefru Sebt] َك

mevzi¡ adıdır.

ُبوُت سأ َُ  ,Meyyite ıtlâk olunur [el-mesbût] اَءأ
maktû¡u’l-hayât olduğu için.

نأَسِبُت ُُ -ism-i fâ¡il bünye) [el-munsebit] اَءأ
siyle) Şol tâze hurmâya ıtlâk olunur ki 
her yeri nuzc bulup olmuş ola ki korukluk 
hâleti munkatı¡ olur; yukâlu: ُرَطٌب ُمْنَسِبٌت ِإَذا 
ُه ْاِلْرَطاُب َعمَّ
َبنأَتى -vez [aben†â√] َحَبْنَطى) [es-sebentâ] اَءسَّ
ninde) Cerî™ ve dilîr olan insân ve hayvâna 
denir; yâ’yı ilhâk içindir, zîrâ ٌِإْسِبْنَتاة 
[isbintât] dahi derler. Ve 

 Kaplana ıtlâk olunur [sebentâ] َاَبنأَتى
cerâ™etine binâ™en. Cem¡i َسَباِنُت [sebânit] 
gelir nûn’un kesriyle.

َتُة بأ  Keçiye (sîn’in fethiyle) [es-sebtet] اَءسَّ
denir, ِمْعَزى [mi¡zâ] ma¡nâsına.

َتاُن بأ
 Ahmak (sîn’in kesriyle) [es-sibtân] اَءّسِ

ve bî-magz kişiye denir.

ِسَباُت نأ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-insibât] اَإلأ
ninde) Bir nesne sünüp uzanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َّْيُء ِإَذا اْمَتد  ve ِإْنَسَبَت الشَّ
yukâlu: َواْمِتَداٌد أَْي طُوٌل  اْنِسَباٌت  َوْجِهِه   Ya¡nî ِفي 
“Yüzünde söbülük vardır.”

َتاُء بأ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™es-sebtâ] اَءسَّ
de) Şol koyuna ve keçi makûlesine denir 

Ve beyne’l-etıbbâ™ ُسَباٌت [subât] ta¡bîr olu-
nan ¡ârıza bu ma¡nâdan me™hûzdur, uyku-
dan gözünü açıp başını kaldıramaz olur. 
Ve 

 ;Dehr ve zamâna ıtlâk olunur [subât] ُاَباٌت
yukâlu: َمَضى َعَلْيِه َسْبٌت َوُسَباٌت أَْي َدْهٌر Ve ُسَباٌت 
[subât] bilâ-harf-i ta¡rîf İbrâhîm b. Dubeys 
nâm muhaddisin lakabıdır.
َنا ُاَباتب بأ ٌِ  [ibnâ subât] Leyl ve nehâra ıtlâk 

olunur, dehr ma¡nâsından me™hûzdur.

Şârih der ki ِإْبَنا ُسَباٍت [ibnâ subât] fi’l-asl iki 
birâder olup biri şemsin mahall-i tulû¡una 
ıttılâ¡ için maşrık tarafına ve dîgeri magrib 
cânibine ¡azîmet edip min-ba¡d birbirine 
mülâkâtları müyesser olmamakla ba¡de’l-
iftirâk ictimâ¡ları vukû¡ bulmayanlar hak-
kında ”ِإْبَنا ُسَباٍت“ [ibnâ subât] darb-ı mesel 
olmuştur. Bu münâsebetle leyl ve nehâra 
ıtlâk ederler.

ُت بأ
-Sığır de (sîn’in kesriyle) [es-sibt] اَءّسِ

rilerine denir, اْلَبَقِر  [culûdu’l-ba…ar] ُجُلوُد 
ma¡nâsına ki murâd dibâgat olunmuş de-
rilerdir, cem¡iyyeti envâ¡ı i¡tibârıyladır, 
¡alâ-kavlin mutlakan dibâgat olunmuş de-
riye denir, bakarın ve sâ™irin olsun yâhûd 
 ile ya¡nî palamut ile dibâgat [@ara…] َقَرٌظ
olunmuş deriye mahsûstur, Türkîde gön 
ta¡bîr ettikleridir. Şârihin beyânına göre 
dibâgatle tüylerin halk ve izâle olunduğu-
na mebnîdir; ٌِنَعاٌل ِسْبِتيَّة [ni¡âlun sebtiyyetun] 
buna mensûbdur. Ve o َنْعٌل [nâ¡l]e dahi ِسْبٌت 
[sibt] ıtlâk olunur ittisâ¡la.

ُت بأ  Hâtem (sîn’in zammıyla) [es-subt] اَءسُّ
çiçeğine şebîh bir nebât adıdır, sîn’in fet-
hiyle de zebân-zeddir.

ِبُت سأ ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-musbit] اَءأ
ninde) ِإْسَباٌت [isbât]tan ism-i fâ¡ildir, aslâ 
hareket eylemeyen ya¡nî harekete bî-
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eder idi. Ve ُسبُّْخُت [subbu«t] zemûht-ı 
Fârisî mu¡arrebi olmak dahi mümkindir 
ki ¡ukde ma¡nâsınadır. Merkûmun vezn-i 
tab¡-ı eş¡ârda vâyesi kem-pâye olmakla bir 
beyti inşâda kâdir olamayıp ve tilâvet-i 
¢ur’ân’da lahn ve in¡ikâdı var idi. İmdi 
işbu Ebû ¡Ubeyde vech-i mezkûr üzere 
hâ’yladır ve yine fenn-i lügat ve edebiy-
yede yektâ ¢âsım b. Sellâm ki lügatte 
∏arîbu’l-mu§annef mü™ellifidir hâ’sız Ebû 
¡Ubeyd’dir, rahimehumâllâhu ta¡âlâ.

]س ب ر ت[
وُت َُ بأ -vez [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [es-subrût] اَءسُّ
ninde) Aslâ nebât eseri olmayan kır yere 
denir; َقْفٌر  أَْرٌض :ma¡nâsına; yukâlu أَْرٌض 
ِفيِه َنَباَت  َقْفٌر الَ  أَْي   أَْرٌض :Ve kavluhum ُسْبُروٌت 
َثْوٌب أَْخالٌَق َباِب  ِمْن   Gûyâ ki o yerden َسَباِريُت 
her cüz™ i¡tibâr olunmuştur. Ve pek az ve 
kemter nesneye denir ki bir işe yarayıp ve 
bir yer tutmaz olur; yukâlu: أَْي ُسْبُروٌت   َماٌل 
 :Ve fakîr ve gedâya denir; yukâlu َقِليٌل َتاِفٌه
َفِقيٌر أَْي  ُسْبُروٌت  -Ve sâde-rû oğlana de َرُجٌل 
nir. Cem¡i َسَباِريُت [sebârît] gelir, ve ُسَباَرى 
[subârâ] gelir, ve bu nevâdirdendir.

يُت َِ بأ
 (vezninde [kibrît] ِكْبِريٌت) [es-sibrît] اَءّسِ

ve

اُت ََ بأ
-veznin [nibrâs] ِنْبَراٌس) [es-sibrât] اَءّسِ

de) ve

ُت َُ بأ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [es-subrut] اَءسُّ
Bunlar da fakîr ve gedâya denir. Bunların 
da cem¡leri َسَباِريُت [sebârît] gelir.

َتُة ََ بأ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [es-sebretet] اَءسَّ
vezninde) Kâni¡ ve hursend olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َقِنَع َسْبَرَت الرَّ
ُت ََ َسبأ ُُ  [muda√rec] ُمَدْحَرٌج) [el-musebret] اَءأ
vezninde) Yüzünde ve gövdesinde kılı ve 
tüyü olmayan kişiye denir, ak ağalar gibi; 

ki kulakları uzun olarak yâhûd kısa ola-
rak yaygın ola; o gûne kulak atta olursa 
göğüç ta¡bîr olunur ki dikine durmaz olur; 
yukâlu: َشاةٌ َسْبَتاُء أَْي ُمْنَتِشَرُة ْالُُذِن ِفي طُوٍل أَْو ِقَصٍر 
Ve 

َتاُء  [™a√râ§] َصْحَراُء ,Ovaya denir [™sebtâ] َابأ
ma¡nâsına.

َتُة ) [Sebtet] َابأ  (vezninde [beldet] َبْلَدةٌ
Maπrib’de bir belde adıdır, Endelüs 
mukâbilinde düşer, Akdeniz’den Ba√r-ı 
Mu√î†’e çıkacak boğaz onun kurbünde ol-
makla Sebte Boğazı ta¡bîr olunur, ondan 
selefte a¡lâm-ı vefîre zuhûr eylemiştir.

ِبتُّ ) [es-sibitt] اَءّسِ  ِشْبٌت (vezninde [filizz] ِفِلزٌّ
[şibt] ma¡nâsınadır ki ikisi de ِشِوذ [şivi≠] 
mu¡arrebidir. Ve ِشِوذ [şivi≠] kesreteynle 
Fârisîde, Türkîde dere otu dedikleri nebât 
ismidir.

]س ب خ ت[
ُت -sîn’in ve bâ-yı mü) [Subbu«t] ُابُّبأ
şeddedenin zammıyla) Ebû ¡Ubeyde’nin 
lakabıdır. Mütercim der ki Ebû ¡Ubeyde 
ki Ma¡mer b. el-Mu&ennâ el-Ba§rî en-
Na√vî’dir ¡ulûm-ı ¡Arabiyye ve fünûn-ı 
edebiyyenin nâfiz ve basîri ve vâkıf ve 
habîri idi, yüzden mütecâviz te™lîfâtı 
husûsan Kitâbu’l-mecâz nâm eser-i fezâ™il-
âyâtı vardır. Ve ُسبُّْخُت [subbu«t] supûht-i 
Fârisî mu¡arrebidir ki supûhtenden 
mâzîdir. Supûhten, dürtmek ve sançmak 
ma¡nâsınadır. Merhûm be-gâyet dil-âzâr 
olmakla lisânından sagîr ve kebîr halâs 
bulmayıp herkesin hakkında ta¡n ve tanzı 
mukarrer idi. ¡Âmme-i nâs, lisânından havf 
ederler idi. Bir adama harf-endâz oldukta 
huzzâr birbirine Ebû ¡Ubeyde nîz supûht, 
ya¡nî yine soktu ve dürttü demektir, hattâ 
A§ma¡î dahi merkûmun lisânından ihtirâz 
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lin delâletine i¡timâd yâ’ya kalb olunmak 
muttaridesine mebnî َساِدٌس [sâdis]te َساِدي 
[sâdî] dahi denir, َتَسنٌُّن [tesennun] ve ٌر  َتَسرُّ
[teserrur] kelimelerinde َتَسنِّي [tesennî] ve 
ي  dendiği gibi. Ve kâ¡idedir ki [teserrî] َتَسّرِ
esmâ-i a¡dâd mâddelerinde müzekker ve 
mü™ennes cem¡ olup eğer müzekker sâbık 
ise ism-i ¡aded müzekker kılınır ki hâ ile 
îrâd olunur; yukâlu: ِعْنِدي ِستَُّة ِرَجاٍل َوِنَساٍء Ve 
eğer mü™ennes sâbık ise mü™ennes kılınır; 
yukâlu: َوِرَجاٍل ِنَساٍء  ِستُّ  َزْيٌد Niteki ِعْنِدي   َقاَم 
َوَزْيٌد Ve َوِهْنٌد ِهْنٌد   derler, sâbık i¡tibâr َقاَمْت 
olunup lafz onun üzerine mebnî olur, 
intehâ.

تُّ -Bed ve nâ (sîn’in fethiyle) [es-sett] اَءسَّ
sezâ kelâma denir. Ve ¡ayb ve nakîsaya 
denir. Garîbdir ki dâl’la ٌَّسد [sedd] dahi bu 
ma¡nâya olmakla tâ™ dâl’dan mübeddele 
olmak muhtemeldir.

 Bir kelimedir ki (sîn’in kesriyle) [sittî] ِاّتِي
kul ve câriye kısmı onunla kadınlarına nidâ 
ve hitâb ederler; ِجَهاِتي ِستَّ   te™vîlindedir َيا 
ki temellük-i küllîden kinâyedir, yâhûd 
bu lahndır. Savâb olan َسّيَِدِتي denmektir. 
Pes َسّيَِدِتي lafzından muhaffef olur, “benim 
efendim” demek olur. Ve Sittî bint Ebî 
¡O&mân e§-~âbûnî muhaddisedir.

َتُة  (vezninde [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [Suteytet] ُاَتيأ
Bir niçe hatun ismleridir ki cümlesi mu-
haddiselerdir. Ve A√med b. Mu√ammed 
b. Selâme es-Suteytî muhaddisdir.

ِاّتِيَن ِن  ابأ ُن   Mala†ya [i§nu’bni Sittîn◊] ِطصأ
mukâbilinde bir hısn adıdır. Zâhiren şim-
di harâbedir yâhûd ism-i dîger ile müşte-
hirdir, zîrâ orada ِحْصُن ِبْطِريٍق [◊i§nu Bi†rî…] 
ve َمْنُصوٍر  vardır [i§nu Man§ûr◊] ِحْصُن 
lâkin ِسّتِيَن اْبِن   ile [i§nu’bni Sittîn◊] ِحْصُن 
müte¡âref nesne yoktur.

yukâlu: َرُجٌل ُمَسْبَرٌت أَْي الَ َشْعَر َعَلْيِه
يُت َِ َب نأ  [şenbelîd] َشْنِبِليٌد) [es-senberît] اَءسَّ
vezninde) Bed-hûy adama denir.

ٌت ََ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Sebret] َابأ
‰arâbulus-ı Maπrib’de bir çarşı adıdır.

]س ت ت[
تُّ  sîn’in kesri ve tâ’nın) [es-sitt] اَءّسِ

teşdîdiyle) A¡dâd cümlesinden altı ¡ade-
de denir, Fârisîde şeş mürâdifidir. Bunun 
aslı ِسْدٌس [sids] idi, sîn tâ’ya ibdâl olun-
duktan sonra dâl, tâ’ya idgâm olundu. 
Sâhib-i Mi§bâ√’ın beyânına göre ٌِّست [sitt] 
kelimesinin musaggarında ُسَدْيٌس [sudeys] 
ve ُسَدْيَسٌة [sudeyset] ve cem¡inde أَْسَداُس 
[esdâs] denir. 

Ve İbnu’s-Sikkît nakli üzere ِستَُّة  ِعْنِدي 
 ِعْنِدي ِستَُّة ِرَجاٍل denir, kezâlik ِرَجاٍل َوِستُّ ِنْسَوٍة
 üzere ِرَجاٍل kelimesi ِنْسَوٍة denir ki َوِنْسَوٍة
ma¡tûfiyyetle mecrûrdur, “Benim yanım-
da üç recül ve üç hatun vardır” demektir 
ki َساِء َجاِل َوَثالٌَث ِمَن النِّ -sebkin ِعْنِدي َثالََثٌة ِمَن الّرِ
dedir. Ve ٌَوِنْسَوة  ِنْسَوةٌ denir ki ِعْنِدي ِستَُّة ِرَجاٍل 
[nisvet] ِستٌَّة [sittet] üzere ma¡tûfiyyetle 
merfû¡dur. َجاِل َوِنْسَوةٌ ِسَوى َهِذِه  ِعْنِدي ِستٌَّة ِمَن الّرِ
تَِّة  sebkindedir ki “Benim yanımda altı الّسِ
nefer ricâl ve birkaç hatun vardır” de-
mektir. Kezâlik her ¡adedlerde ki ondan 
iki cem¡ ifrâd olunmak kâbil ola. Hâl bu 
minvâl üzeredir. Ve اٍل َشوَّ ِمْن  ِستًَّة  -de ُصْمَنا 
nir hâ’yla, eğer ma¡dûd irâde olunur ise, 
zîrâ müzekkerdir. Ve ِستًّا denir hâ’sız, eğer 
¡aded irâde olunursa. Ve bu mâddeden fâ¡il 
sîgası murâd olundukta ki altıncı demek 
olur, ِسْدٌس [sids] lafz-ı aslîsi i¡tibârıyla 
-kelimesine na [sittet] ِستٌَّة ve [sâdis] َساِدٌس
zar ile ٌَّسات [sâtt] denir ki aslı َساِتٌت [sâtit] 
olup idgâm olunmuştur. Ve harf-i mü-
kerrer âhir kelimede vâki¡ oldukta evve-
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yukâlu: ْحَت السُّ اْكَتَسَب  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أَْسَحَت 
Ve bir şey™i istîsâl eylemek ya¡nî bi-
tamâmihi gidermek yâ kökünden kopar-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيَء  الشَّ  أَْسَحَت 
 Ve bir kimsenin kazancı harâm اْسَتْأَصَلُه
yâhûd habîs olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوَحُرَمْت َخُبَثْت  أَْي  ِتَجاَرتُُه   “و”, Burada أَْسَحَتْت 
.ma¡nâsınadır “أو”

ُت حأ  (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [es-sa√t] اَءسَّ
 ile iki ma¡nâ-yı evvelde [is√ât] ِإْسَحاٌت
mürâdiftir; yukâlu: ُجُل َسْحًتا ِمَن اْلَباِب  َسَحَت الرَّ
ْحَت ْيَء :ve yukâlu الثَّاِلِث ِإَذا اْكَتَسَب السُّ  َسَحَت الشَّ
 Ve ِإَذا اْسَتْأَصَلُه

ٌت -Kabuk ve deri makûlesini so [sa√t] َاحأ
yup gidermek ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَحَت 
ْحَم َعِن اللَّْحِم ِإَذا َقَشَرُه  Ve الشَّ

ٌت  Hâlis ve bî-gışş ma¡nâsına [sa√t] َاحأ
isti¡mâl olunur, gûyâ ki şevâ™ibi istîsâl 
olunmuştur; ve minhu yukâlu: َبْرٌد َسْحٌت أَْي 
 Ve heder ve telef ma¡nâsına isti¡mâl َصاِدٌق
olunur; yukâlu: َمالُُه َوَدُمُه َسْحٌت أَْي الَ َشْيَء َعَلى 
ْاِلْهالَِك َواِلْسِتيَصاِل ِمَن  َوُهَو  يُْهَدَراِن  َبْل  أَْعَدَمُهَما   َمْن 
Ve 

ٌت -Yeprimiş eski sevbe ıtlâk olu [sa√t] َاحأ
nur; yukâlu: َثْوٌب َسْحٌت أَْي َخَلٌق
ُحوُت سأ َُ -İzhâb ve istîsâl olun [el-mes√ût] اَءأ
muş nesneye denir; yukâlu: َماٌل َمْسُحوٌت أَْي 
 Bu ma¡nâdandır ki her ne kadar ekl ُمْذَهٌب
eylese aslâ şeba¡ gelmeyen kişiye َمْسُحوُت 
 ıtlâk olunur. Ve [mes√ûtu’l-cevf] اْلَجْوِف
ekserî tohme ve imtilâya mübtelâ olan 
kişiye de ıtlâk olunmakla zıdd olur, zîrâ 
hazm eylememekten neş™et eder, lâkin 
fi’l-hakîka beynlerinde şibh-i tezâd var-
dır. Ve 

ِف اءأَبوأ ُحوُت   Mi¡de ve [mes√ûtu’l-cevf] َمسأ
batnı vâsi¡ olan kişiye ıtlâk olunur.

-Sîn’in ve tâ-yı müşedde [sittiyek] ِاّتَِيكأ
denin kesriyle ki Fârisî üzere mutasarrıf-
tır ki ِسّتِي [sittî] musaggarı olacaktır, zîrâ 
Fârisîde kâf edât-ı tasgîrdir; ta¡rîbinde yâ 
meftûh kılınmıştır. Bint Ma¡mer onunla 
tesmiye olunmuştur ki muhaddisedir. Ve 
A√med b. Mu√ammed b. Sette ki sîn’in 
fethiyledir, muhaddisîndendir.

]س ج س ت[
َتاُن -sîn’in ve cîm’in kes) [Sicistân] ِاِبسأ
riyle ve sîn’in fethiyle zebân-zeddir) 
Maşrık diyârında bir eyâlet adıdır. Îrân’ın 
şarkîsinde bir eyâlet-i cesîmedir ki hâlen 
 ِسِجْسَتاُن ta¡bîr olunur ve [Sîstân] ِسيْسَتاُن
[Sicistân] mu¡arrebidir.

]س ح ت[
ُت حأ  sîn’in zammı ve √â’nın) [es-su√t] اَءسُّ
sükûnuyla ve zammeteynle lügattir) 
Harâm manâsınadır ki kesbi ve ekli 
mahzûr olan nesneden ¡ibârettir, ¡alâ-
kavlin ُسْحٌت [su√t] şol kesb-i habîse denir 
ki sâhibine ¡âr ve nakîseyi müstelzim ola. 
Cem¡i أَْسَحاٌت [es√ât] gelir; yukâlu: ُهَو َيْأُكُل 
ْحَت أَِي اْلَحَراَم أَْو َما َخُبَث ِمَن اْلَمَكاِسِب َفَلِزَم َعْنُه  السُّ
اْلَعاُر
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre asl 
ٌت -bir nesnenin istîsal üzere so [su√t] ُاحأ
yulmuş kabuğuna denir, ba¡dehu sâhibine 
¡âr ve nakîsayı müstelzim olan harâm ve 
mahzûrede isti¡mâl olunmuştur, gûyâ ki 
sâhibinin dînini ve mürû™etini ihlâk ve 
istîsâl edip yâhûd bereketi izâle eyledi-
ğine mebnîdir. Ve kesb-i habîs-i mezbûr 
semen-i kelb ve hamr ve hınzîr makûlesi 
mekâsibdir.

َحاُت اأ ِ -veznin [iskât] ِإْسَكاٌت) [el-is√ât] اَإلأ
de) Harâm kesb eylemek ma¡nâsınadır; 
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]س خ ت[
ُت بأ  sîn’in fethi ve «â-yı) [es-sa«t] اَءسَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) Katı ve şedîd 
ma¡nâsınadır. Şârih der ki bu lafz Fârisîdir, 
¡Arab dahi isti¡mâl eylemiştir.

ِبيُت  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [es-sa«ît] اَءسَّ
Bu dahi katı ve şedîd olan şey™e denir. 
Mü™ellif müsâmaha üzere beyân eylemiş-
tir; yukâlu: َشْيٌء َسْخٌت َوَسِخيٌت أَْي َشِديٌد
ُت بأ  At ve (sîn’in zammıyla) [es-su«t] اَءسُّ
katır gibi zâtü’l-havâfir olan hayvânın 
¡akib-i tevellüdde yavrularının karınların-
dan ibtidâ çıkan murdâr şey™e denir, niteki 
kuzunun karnından çıkana َرَدٌج [redec] ve 
ma¡sûmdan çıkana ِعْقٌي [¡i…y] denir.

ِتيُت بأ  ِسْحِتيٌت Sîn’in kesriyle [es-si«tît] اَءّسِ
[si√tît] vezninde ve mürâdifidir ki zikr 
olundu. Ve şedîdü’l-irtifâ¡ olan gubâra de-
nir. Ve beyâz ve hâs una denir. Ve mutla-
kan pek katı ve şedîd olan şey™e denir.

ُبوُت سأ َُ  Somaki gibi düz ve [el-mes«ût] اَءأ
emles olan şey™e denir.

ِتَياُن بأ -sîn’in kesri ve fet) [es-si«tiyân] اَءّسِ
hiyle) Dibâgat olunmuş keçi derisine de-
nir. Ve bu Fârisîden mu¡arrebdir, Türkîde 
dahi sahtiyân denir; A¡lâm-ı seleften 
Eyyûb es-Si«tiyânî ona mensûbdur ki 
sahtiyân-fürûş idi.

َتاُن  (vezninde [selmân] َسْلَماُن) [Sa«tân] َابأ
ve

ٌت  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Su«ayt] ُاَبيأ
İki muhaddis ismidir.

]س ر ت[
ُت َأ  Maπrib’de (sîn’in zammıyla) [Surt] ُا
bir belde adıdır.

َتُة َأ -En (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [Surtet] ُا

َحُت سأ ُُ -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mus√at] اَءأ
ninde) Bu dahi istîsâl vechiyle izâle ve 
izhâb olunmuş nesneye denir, َمْسُحوٌت 
[mes√ût] gibi.

ُحُت ve (zammeteynle) [es-su√ut] اَءسُّ

ِحيُت  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [es-sa√ît] اَءسَّ
Bunlar da ُمْسَحٌت [mus√at] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َماٌل َمْسُحوٌت َوُمْسَحٌت َوُسُحٌت َوَسِحيٌت أَْي 
ُمْذَهٌب
َحُت َاأ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-es√at] اَألأ
Şol seneye denir ki onda aslâ ot ve otluk 
eseri zuhûr eylemeye, أَْجَدُب [ecdeb] gibi; 
yukâlu: َعاٌم أَْسَحُت أَْي الَ ِرْعَي ِفيِه
َتاُء حأ  vezninde [™cedbâ] َجْدَباُء [™es-sa√tâ] اَءسَّ
ve mürâdifidir ki otluktan hâlî yere denir; 
yukâlu: أَْرٌض َسْحَتاُء أَْي الَ ِرْعَي ِفيَها
ُتوُت حأ  (sîn’in zammıyla) [es-su√tût] اَءسُّ
Yağı azca olan sevîk ya¡nî kavuta denir. 
Ve pek eski sevbe denir. Ve yumuşak top-
raklı çöl sahrâya denir.

ِتيُت حأ -veznin [kibrît] ِكْبِريٌت) [es-si√tît] اَءّسِ
de) Bu dahi yağı azca olan kavuta denir.

ِتيُّ حأ  Eski (sîn’in fethiyle) [es-sa√tiyy] اَءسَّ
sevbe denir ki mübâlagaten nefsine 
mensûbdur.

ٌت  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Su√ayt] ُاَحيأ
Taraf-ı eşref-i hazret-i risâlet-penâhîye 
Ru¡ayn kabîlesinden vârid olan elçilerden 
Muberri√ b. Şihâb er-Ru¡aynî nâm kimse-
nin ceddi ismidir.

]س ح ل ت[
ُلوُت حأ -vez [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [es-su√lût] اَءسُّ
ninde) Bî-bâk ve lâ™ubâliyâne-tavr olan 
¡avrete denir, َماِجَنٌة  ma¡nâsına. Zikr َمْرأَةٌ 
olunan ُسْحٌت [su√t] lafzından me™hûzdur.
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soluk almaksızın fasl eylemeğe denir; mü-
cevvidlerin َسْكَتٌة [sektet] ta¡bîrleri bundan 
me™hûzdur. Ve 

ٌت  ve [sekt] َاكأ

 Ölmek ma¡nâsına isti¡mâl [sukût] ُاُكوٌت
olunur; yukâlu: ُجُل ِإَذا َماَت َسَكَت الرَّ
اُكوَتُة  [sukût] ُسُكوٌت [es-sâkûtet] اَءسَّ
ma¡nâsınadır. Mü™ellif ُسَكاٌت [sukât] üze-
re ¡atf eylemekle bu dahi masdar olmak 
iktizâ eder, lâkin ism olmak aglebdir. Ve 

 Kesîrü’s-sükût olan kişiye [sâkûtet] َااُكوَتٌة
denir.

ِتيُت كأ  (vezninde [iltît√] ِحْلِتيٌت) [es-siktît] اَءّسِ
ve

ّكِيُت يٌن) [es-sikkît] اَءّسِ -veznin [sikkîn] ِسّكِ
de) ve

ُت َكيأ  (musaggar bünyesiyle) [es-sukeyt] اَءسُّ
Ki tekbîr içindir. Ve

ُت كَّيأ  (kâf’ın teşdîdiyle) [es-sukkeyt] اَءسُّ
vezninde) ve [§ubbay…] ُقبَّْيٌص

اُكوُت ve [es-sâkût] اَءسَّ

اُكوَتُة -Cüm (ke-mâ-≠ukire) [es-sâkûtet] اَءسَّ
lesi kesîrü’s-sükût olan kişiye denir.

َكاُت -Mas (sîn’in zammıyla) [es-sukât] اَءسُّ
dardır, niteki zikr olundu. Ve 

 ve [sukât] ُاَكاٌت

 Mûcib-i sükût olan (hâ’yla) [sukâtet] ُاَكاَتٌة
şey™e denir; yukâlu: َرَماُه ِبُسَكاٍت َوُسَكاَتٍة أَْي ِبَما 
 Ve bir kimse bir maslahatı bitirmek يُْسِكُتُه
üzere olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki 
sükût ve sükûnu müstelzimdir; yukâlu: ُهَو 
 Ve َعَلى ُسَكاِت ْالَْمِر أَْي ُمْشِرٌف َعَلى َقَضاِئِه

 Şol yılana ıtlâk olunur ki [sukât] ُاَكاٌت
sokmadıkça yılan olduğu bilinmez ola, 
ya¡nî pek âheste ve gizlenerek gelip sokar 
ola.

delüs ülkesinin cevfinde ya¡nî vasatında 
bir beldedir; ¢âsım b. Ebî Şucâ¡ el-Surtî 
el-Mu√addi& oraya mensûbdur.

]س ف ت[
ُت ّأ  sîn’in fethi ve fâ’nın) [es-seft] اَءسَّ
sükûnuyla) Bir nesneyi çok içip lâkin 
kanmayıp susuzluğu gitmez olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َسْفًتا  ُجُل  الرَّ  َسِفَت 
َراِب َوَلْم َيْرَو اِبِع ِإَذا أَْكَثَر ِمَن الشَّ اْلَباِب الرَّ
ُت ّأ  vezninde ve [zift] ِزْفٌت [es-sift] اَءّسِ
mürâdifidir.

ُت ِّ -Be (vezninde [ketif] َكِتٌف) [es-sefit] اَءسَّ
reketsiz ta¡âma denir; yukâlu: َطَعاٌم َسِفٌت أَْي 
الَ َبَرَكَة ِفيِه

]س ق ت[
ُت قأ  sîn’in fethi ve …âf’ın) [es-sa…t] اَءسَّ
sükûnuyla) ve

َقُت  Bir nesne (fethateynle) [es-sa…at] اَءسَّ
bereketsiz olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتُكْن َلْم  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَسَقًتا  َسْقًتا  ْيُء  الشَّ  َسِقَت 
ِفيِه َبَرَكٌة
ِقُت -Be (vezninde [ketif] َكِتٌف) [es-sa…it] اَءسَّ
reketsiz şey™e denir.

]س ك ت[
كأُت  sîn’in fethi ve kâf’ın) [es-sekt] اَءسَّ
sükûnuyla) ve

ُكوُت  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [es-sukût] اَءسُّ
ve

َكاُت -veznin [su™âl] ُسَؤاٌل) [es-sukât] اَءسُّ
de) Hâmûş olmak ma¡nâsınadır ki terk-i 
kelâm eylemekten ibarettir, Türkîde sus-
mak ta¡bîr olunur; yukâlu: ُجُل َسْكًتا  َسَكَت الرَّ
ِل ِإَذا َصَمَت  Ve َوُسُكوًتا َوُسَكاًتا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ

ٌت  Kesîrü’s-sükût olan kişiye [sekt] َاكأ
denir, ıtlâk-bi’l-masdardır. Ve mutrib 
nagamât eder iken iki nagmenin miyânını 
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َرُجٌل َسِكٌت أَْي َقِليُل اْلَكالَِم َفِإَذا َتَكلََّم أَْحَسَن
َسكَُّت ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-musekket] اَءأ
vezninde) Kumar oklarından en sonraya 
kalan oka denir ki behre ve nasîbden iskât 
olunmuştur.

]س ل ت[
لأُت  sîn’in fethi ve lâm’ın) [es-selt] اَءسَّ
sükûnuyla) Gövdeden bağırsağı sıyı-
rıp çıkarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَلَت 
ِبَيِدِه أَْخَرَجُه  ِإَذا  ِل  َوالَوَّ الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َسْلًتا   اْلِمَعى 
Şârihin beyânına göre bu mâdde bir 
nesneyi âherden sıyırıp yâ soyup çıkar-
mak ma¡nâsına mevzû¡dur, pes bağırsağı 
el ile sıkıp içindekini sıyırıp çıkarmak 
ma¡nâsına da olur. Buna göre أَْخَرَجُه kavli 
 te™vîlinde olur. Ve أَْخَرَج َما ِفيِه

ٌت  ;Burun kesmek ma¡nâsınadır [selt] َالأ
yukâlu: َجَدَعُه ِإَذا  ْالَْنَف  ْيَء ve َسَلَت  الشَّ  َسَلَت 
َقَطَعُه  ;Ve tırâş eylemek ma¡nâsınadır ِإَذا 
yukâlu: َجَدَعُه ِإَذا  ْالَْنَف  ِإَذا ve َسَلَت  ْعَر  الشَّ  َسَلَت 
 ;Ve mutlakan kesmek ma¡nâsınadır َحَلَقُه
yukâlu: َقَطَعُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ -Ve hedy deve َسَلَت 
sinin kan çıkınca kadar derisini bıçak ile 
soymak ma¡nâsınadır ki ¡alâmet için eder-
ler; yukâlu: أَْظَهَر َحتَّى  َقَشَرُه  ِإَذا  اْلَبَدَنِة  َدَم   َسَلَت 
النََّدَبِة Ba¡zı nüshada َدَمَها  vâki¡ olmakla َدَم 
bedende olan cirâhat eseri demek olur. Ve 

ٌت -Parmakla kaptan ta¡âm bulaşı [selt] َالأ
ğını silip sıyırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِبِإْصَبِعِه َمَسَحَها  ِإَذا  اْلَقْصَعَة   Ve kınalı hatun َسَلَت 
ellerinden kına bakiyyesini sıyırıp atmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلِخَضاَب اْلَمْرأَُة   َسَلَتِت 
 Ve bir kimseye َعْن َيِدَها ِإَذا أَْلَقْت َعْن َيِدَها اْلُعْصَم
vurmak ma¡nâsınadır ki derisini sıyırma-
yı müstelzimdir; yukâlu: َضَرَبُه ِإَذا  ُفالًَنا   َسَلَت 
Ve ishâl üzere çımkırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َسَلَت ِبَسْلِحِه ِإَذا َرَمى

َكاُت اأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-iskât] اَإلأ
Mütekellimin sözü kalmayıp munkatı¡ ol-
makla hâmûş olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َيَتَكلَّْم َفَلْم  َكالَُمُه  اْنَقَطَع  ِإَذا  ُجُل  الرَّ -Kâle’ş أَْسَكَت 
şârih yukâlu: ِقيَل أُْفِحَم  َفِإَذا  َسَكَت  ثُمَّ  ُفالٌَن   َتَكلََّم 
أَْسَكَتُه ِإَذا َجَعَلُه َساِكًتا :ve yukâlu أُْسِكَت
َتُة كأ  Bir (sîn’in fethiyle) [es-sektet] اَءسَّ
maraz adıdır. Bu bir marazdır ki butûn-ı 
dimâgda ve mecrâ-yı ervâhta rûhun 
nüfûzunu mâni¡ südde-i kâmile sebebiyle 
a¡zâ hiss ve hareketten mu¡attal olur.

َتُة كأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [es-suktet] اَءسُّ
Şol şey™e denir ki onunla çocuk ve sâ™ir 
kimseler avunup iskât olunur; yukâlu: َمالُُه 
 Ve ُسْكَتٌة ِلِعَياِلِه أَْي َما يُْسِكُتُهْم ِبِه

َتٌة .Kapta kalan bakiyyeye denir [suktet] ُاكأ

ُت َكيأ -vez [kumeyt] ُكَمْيٌت) [es-sukeyt] اَءسُّ
ninde ve kâf’ın şeddesiyle lügattir) Ya-
rış atlarından en sonra gelen ata denir ki 
onuncusu olur; sâhibi iftihârdan sâkit ol-
duğu mülâhazasıyladır.

َكاُت َاأ  (hemzenin fethiyle) [el-eskât] اَألأ
Ecnâs-ı muhtelifeden müctemi¡ nâsa de-
nir ki dirinti ta¡bîr olunur, أَْوَباٌش [evbâş] 
ma¡nâsına. Ve bekâyâ™ ma¡nâsınadır ki 
her şey™in bakiyyeleridir. Ve fasl-ı sayf 
evâhirinde gelen eyyâm-ı mu¡tedileye 
denir ki harîfe mücâvir olan eyyâmdır. 
Şârihin beyânına göre أَْسَكاٌت [eskât] laf-
zının ma¡nâ-yı evvelde müfredi yoktur, 
sâ™irlerde müfredi َسْكَتٌة [sektet]tir ve bun-
lar bakiyye ma¡nâsındandır.

ِكُت  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [es-sekit] اَءسَّ
Şol kimseye denir ki “Söylemez söylemez 
ammâ dürr-i meknûn söyler” nâtıkasınca 
az söyleyip ve söyledikte güzel ve mazbût 
ve ma¡nî-dâr söyler ola. Istılâhımızda “az 
söyler, öz söyler” ta¡bîr olunur; yukâlu: 
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darb olunur.

َلُت َاأ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-eslet] اَألأ
Burnu bütün kat¡ olunmuş kişiye denir; 
yukâlu: ُهَو أَْسَلُت ِإَذا َكاَن َقْد أُوِعَب َجْدُع أَْنِفِه Ve 

َلُت  Ebû ¢ays nâm şâ¡irin pederi [Eslet] أَاأ
lakabıdır.

]س ل ح ت[
ُحوُت لأ -vez [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [es-sul√ût] اَءسُّ
ninde) ُسْحُلوٌت [su√lût] ma¡nâsınadır ki bî-
bâk ve mâcine olan ¡avrete denir.

]س ل ك ت[
ُكوُت لأ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [el-sulkût] اَءسُّ
de) Bir kuş adıdır. Mü™ellif bunu ”س،ل،ك“ 
mâddesinde َجَبُروٌت [ceberût] vezniyle sebt 
eylemiştir.

]س م ت[
ُت ُأ  sîn’in fethi ve mîm’in) [es-semt] اَءسَّ
sükûnuyla) Yola denir, tarîk ma¡nâsına; 
yukâlu: الطَِّريَق أَِي  ْمَت  السَّ َهَذا   Ve ehl-i أَْلَزَم 
hayr olan zâtın emr-i dînde olan hey™etine 
ve hüsn-i sîretine ıtlâk olunur; ve min-
hu hadîsu ¡Ömer: ”َوَهْدِيِه َسْمِتِه  ِإَلى   “َفَيْنظُُروَن 
يِن الّدِ ِفي  َوَمْنَظِرِه  َهْيَئِتِه  ِإَلى   Ve hads ve أَْي 
zan ve tahmînle bir yolu tutup gitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َسْمًتا  ُفالٌَن   َسَمَت 
ِل ِإَذا َساَر َعَلى الطَِّريِق ِبالظَّّنِ  Ve اْلَباِب الثَّاِني َواْلَوَّ

ٌت ُأ  Kezâlik masdar olur, akvâl ve [semt] َا
ef¡âlde ve mezheb ve sîrette güzel sülûk 
eylemek ma¡nâsına; yukâlu: ُجُل الرَّ  َسَمَت 
النَّْحِو ُحْسَن  َنَحا  ِإَذا  ِل  َواْلَوَّ الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن   َسْمًتا 
Ve bir nesneye kasd ve âhenk eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَسَمَت ْيَء  الشَّ  َسَمَت 
َقَصَدُه ِإَذا   Ve bir kimseye bir kelâmın َنْحَوُه 
yâhûd bir tedbîr ve re™yin vech ve tarîkini 
tehyi™e ve teshîl eylemek ma¡nâsınadır ki 
onu tezgâhlamak ta¡bîr olunur; yukâlu: 
 َسَمَت َلُهْم َسْمًتا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َهيَّأَ َلُهْم َوْجَه اْلَكالَِم

ِتالَُت اأ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-istilât] اَإلأ
ninde) Bu dahi kaptan ta¡âm bakiyyesini 
parmakla silip sıyırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْسَتَلَت اْلَقْصَعَة ِإَذا َمَسَحَها ِبِإْصَبِعِه
الََتُة -vez [umâmet&] ثَُماَمٌة) [es-sulâtet] اَءسُّ
ninde) Kâsenin etrâfından parmakla sı-
yırıp cem¡ ettikleri ta¡âm bakiyyesine ve 
bulaşığına denir.

نأِسالَُت ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-insilât] اَإلأ
de) Bir kimse ansızın bir adamın elinden 
yâ bir gürûh içinden sıyrılıp kurtulmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمْن اْنَسلَّ  ِإَذا  َعنَّا   ِإْنَسَلَت 
َغْيِر أَْن يُْعَلَم ِبِه
ُلوُت سأ َُ -vez [meskût] َمْسُكوٌت) [el-meslût] اَءأ
ninde) Şol kemiğe denir ki üzerinde olan 
et sıyrılıp alınmış ola.

ُت لأ -Arpa (sîn’in zammıyla) [es-sult] اَءسُّ
ya denir, ¡alâ-kavlin bir nev¡ arpa ismidir 
yâhûd ta¡mında ekşilik olan arpaya denir. 
Bu arpa, Rûmîde teragis ve Fârisîde cev-
berehne ve Türkîde peygamber arpası de-
dikleridir. Harmandan çıktıkta bi-¡aynihi 
buğday gibi kapsız çıkar. Evvel nazarda 
görenler buğday zann ederler. Arpa ile 
buğday beyninde mütevassıt olur.

َتاُء لأ  (vezninde [™amrâ√] َحْمَراُء) [™es-seltâ] اَءسَّ
Şol hatuna denir ki asla ِخَضاٌب [«i∂âb] ve 
 :isti¡mâl eylemez ola; yukâlu [™innâ√] ِحنَّاٌء
ِإْمَرأَةٌ َسْلَتاُء أَْي الَ َتْخَتِضُب
َتُة لأ  vezninde ve [feltet] َفْلَتٌة [es-seltet] اَءسَّ
mürâdifidir ki zikr olunan َسْلٌت [selt] ve 
-tan ismdir, sıyrılıp kurtul[insilât] ِإْنِسالٌَت
mak hâletine denir. Bu ma¡nâya mebnîdir 
ki ¡Arablar “Filân beni geçip geriye bırak-
tı gitti” diyecek yerde ”َفْلَتًة َوَسْلَتًة ِمنِّي   “َذَهَب 
derler, َوَفاَتِني -ma¡nâsına. Ve bu bil َسَبَقِني 
mezliğe yâ gaflet sebebiyle yâ ihmâlden 
nâşî iş elimden çıktı gitti makâmında dahi 
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bının belinden aşağı ucuna varınca yere 
ıtlâk olunur, yola ibtidâ o müteveccih ol-
duğuna mebnîdir.

]س م ن ت[
نأُت َُ  (vezninde [semend] َسَمْنٌد) [Sement] َا
~a¡îd a¡mâlinden bir karye adıdır.

]س م ر ت[
وُت َُ ُأ -vez [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [es-sumrût] اَءسُّ
ninde) Uzun şey™e denir.

]س ن ت[
َناُت اأ ِ -veznin [isnâd] ِإْسَناٌد) [el-isnât] اَإلأ
de) Kıtlığa mübtelâ olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْسَنَت اْلَقْوُم ِإَذا أَْجَدبُوا
Şârih der ki bu, َسَنٌة [senet] lafzından 
me™hûzdur ki kıtlığa ıtlâk olunur, aslı vâv 
olmakla tâ’ya kalb olunmuştur; اْلَقْوُم  أَْسَنَت 
ile أَْسَنى اْلَقْوُم kelâmını fark için ve أَْسَنى اْلَقْوُم 
demek, “Kavm bir yerde bir sene mukîm 
oldu” ma¡nâsınadır. Ferrâ™dan menkûldür 
ki َسَنٌة [senet] lafzının âhirinde olan hâ™, 
sâlisede vâki¡ olmakla asliyye zannıyla 
tâ’ya kalb eylediler; ve minhu yukâlu: 
َنُت ِبالتَّاِء أََصاَبْتُهُم السَّ
Lâkin mü™ellif aslı hâ™î ve vâvî olduğuna 
da zâhib olmuştur, niteki mâddelerinde 
sebt eylemiştir. Ve Mi§bâ√’ın beyânı 
dahi o gûnedir ki َسَنٌة [senet] kelimesi 
mahzûfetü’l-lâm’dır. Bir lügate göre aslı 
 َسَنَهاٌت tir ki hâ™iyyedir. Cem¡i[senhet] َسْنَهٌة
[senehât]tır, ٌَسْجَدة [secdet] َسَجَداٌت [secedât] 
gibi. Ve lügat-ı uhrâya göre vâviyyedir, 
aslı ٌَسْنَوة [senvet]tir. Cem¡i َسَنَواٌت [senevât]
tır ve cem¡-i müzekker-i sâlim gibi ِسنُوَن 
[sinûn] üzere cem¡lenir.

ِنُت  Bir (vezninde [ketif] َكِتٌف) [es-senit] اَءسَّ
kimseye hayr ve menfa¡ati olmayan kişiye 
denir. Cem¡i َسِنُتوَن [senitûn] gelir, yukâlu: 

ْأِي  Ve muhaddisînden Yûnus b. »âlid َوالرَّ
es-Semtî ki َسْمٌت [Semt]e mensûbdur, 
hey™eti ve emr-i dînde hüsn-i sîreti bâ¡is-i 
nisbetidir.

يُت ُِ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tesmît] اَءتَّسأ
de) Bir nesne üzere Hazret-i Hak cel-
le ve ¡alânın ism-i şerîfini yâd eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َت َعَلى الطََّعاِم ِإَذا َذَكَر  َسمَّ
َعَلْيِه َتَعاَلى  اهلِل   İsm-i şerîfi onun üzerine اْسَم 
zikr ile bereketlenip gûyâ ki aslâ naks târî 
olmayıp hey™et-i ûlâsına ircâ¡ için du¡â ey-
lemek olur. Ve 

يٌت ُِ  َيْرَحُمَك Aksıran adama [tesmît] َتسأ

 ;diye du¡â eylemek ma¡nâsınadır اهللُ
yukâlu: َيْرَحُمَك َفَقاَل  َلُه  َدَعا  ِإَذا  ِلْلَعاِطِس  َت   َسمَّ

-sebe [a†set¡] َعْطَسٌة [â†is¡] َعاِطٌس [Ve] اهللُ
biyle hey™etinden münza¡ic olmakla 
gûyâ ki َحَسٍن َسْمٍت  َعَلى  اهللُ   sebkinde َجَعَلَك 
olur. Ve bunda şîn-i mu¡ceme ile de lü-
gattir, belki ekserdir. Mütercim der ki 
Âdem-i §afiyy ¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-
selâmu’l-vefiyy hazretlerinin dimâglarına 
rûhun vüsûlünde ¡atse-rîz olmakla اَْلَحْمُد 
 diye hamd eyledi. Hamdine mücâzât هلِل
ve mukâbele için melâ™ike ¡alâ-kavlin 
Hazret-i Mevlâ ”آَدُم َيا  اهللُ  -buyur “َيْرَحُمَك 
makla ile’l-ân sünnet olmuştur. Ve o ¡atse 
li-hikmetin sudûr edip o hînde mesdûd ve 
mün¡akid olan en ve oynak yerleri açılıp 
rûh lisâna bâlig olmakla hamd-ı ilâhî kıl-
mıştır. Ve ُاهلل  unvânıyla mukâbele¡ َيْرَحُمَك 
şâyeste-i rahmet idüğünü ve kendiler-
den zelle sudûr edeceğini telmîh olduğu 
kütüb-i tefâsîrde mastûrdur. Ve 

يٌت ُِ  Tarîk-i müstakîme [tesmît] َتسأ
mülâzemet eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْمَت أَِي الطَِّريَق اْلُمْسَتِقيَم َت ُفالٌَن ِإَذا َلِزَم السَّ َسمَّ
ِل اءنَّعأ ُت  َُّ -Ayakka [musemmetu’n-na¡l] ُمَس



ِنَتُة 770اَءسَّ BÂBU’T-TÂ™İ’L-FEVKİYYE

FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME 
يِن اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الّشِ

]ش أ ت[
ِئيُت  [emîr] أَِميٌر hemze ile) [eş-şe™îb] اَءشَّ
vezninde) Çok tökeziyip sürçen ata denir 
ki kollarında metânet olmamaktan neş™et 
eder; yukâlu: َعثُوٌر أَْي  َشِئيٌت   Ve şol ata َفَرٌس 
denir ki kıç ayaklarını ön ayaklarından 
geriye basar ola ki me¡âyibdendir; yukâlu: 
َفَرٌس َشِئيٌت ِإَذا َكاَن َيْقُصُر َحاِفَرا ِرْجَلْيِه َعْن َحاِفَرْي َيَدْيِه

]ش ب ت[
ِبتُّ ) [eş-şibitt] اَءّشِ  (vezninde [imirr†] ِطِمرٌّ

Dere otuna denir ki ma¡rûftur.

]ش ب ر ت[
ُت َُ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [Şubrut] ُشبأ
Endelüs’te bir kal¡adır.

]ش ت ت[
ُت  şîn’in fethi ve tâ’nın) [eş-şett] اَءشَّ
teşdîdiyle) ve

َتاُت ve [eş-şetât] اَءشَّ

ِتيُت -Dağıt (şîn’lerin fethiyle) [eş-şetît] اَءشَّ
mak ve târümâr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َوَشِتيًتا  َوَشَتاًتا  َشتًّا  ْيَء  الشَّ  َشتَّ 
َقُه َفرَّ ِإَذا   Ve dağılmak ma¡nâsına lâzım الثَّاِني 
olur; yukâlu: َق ْمُل ِإَذا َتَفرَّ َشتَّ الشَّ
ِشَتاُت نأ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inşitât] اَإلأ
de) ve 

ٌل) [et-teşettut] اَءتََّشتُُّت -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

ِتَشاَتُة اأ ِ  Bunlar da dağılmak [el-istişâtet] اَإلأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَتَشتََّت ْيُء  الشَّ  ِإْنَشتَّ 
َواْسَتَشتَّ ِإَذا اْفَتَرَق
ِتيُت  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teştît] اَءتَّشأ
ve

-Burada kıllet ¡adem َرُجٌل َسِنٌت أَْي َقِليُل اْلَخْيِر
den kinâyedir.

ِنَتُة  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [es-senitet] اَءسَّ
ve

ِنَتُة سأ ُُ  [mu√sinet] ُمْحِسَنٌة) [el-musnitet] اَءأ
vezninde) Nebât inbât eylemez olan hayr 
ve menfa¡atsiz yere denir; yukâlu: ٌأَْرٌض َسِنَتة 
تُْنِبْت َلْم  أَْي  َوُمْسِنٌت :ve yukâlu َوُمْسِنَتٌة  َسِنٌت   َعاٌم 
أَْي َجْدٌب
َساَنَتُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-musânetet] اَءأ
vezninde) Yerde otluk araştırıp gezmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَتبَُّعوا إَذا  الَرَض   َساَنُتوا 
َنَباَتَها
نُّوُت  (vezninde [tennûr] َتنُّوٌر) [es-sennût] اَءسَّ
ve

ُت نَّوأ -vez [sinnevr] ِسنَّْوٌر) [es-sinnevt] اَءّسِ
ninde) Kere yağına denir. Ve peynire 
denir, ُجْبٌن [cubn] ma¡nâsına. Ve bala de-
nir. Ve bir nev¡ hurmâ ismidir. Ve tabhla 
kıvâm verilmiş koyu şîraya denir, reçel 
şîrası gibi. Ve dere otuna denir, ٌِّسِبت [si-
bitt] gibi. Ve َراِزَياِنٌج [râziyânic] ismidir ki 
rezene ta¡bîr olunan tohumdur. Ve وٌن  َكمُّ
[kemmûn] ismidir ki kimyon dedikleri 
tohumdur.

ِنيُت -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tesnît] اَءتَّسأ
de)  Ta¡âm tabh olunan tencereye 
kimyon komak ve ta¡âmı kimyonlu kıl-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َسنََّت اْلِقْدَر ِإَذا َجَعَل 
نَّْوَت ِفيَها الّسِ
نُوُت سأ َُ  [meskût] َمْسُكوٌت) [el-mesnût] اَءأ
vezninde) Şol kişiye denir ki seninle hem-
dem ve musâhib iken aslsız ve sebebsiz 
yere sana darılıp infi¡âl eder ola ki bed-
hûyluktan neş™et eder; yukâlu: َمْسنُوٌت  َرُجٌل 
َوُهَو َمْن يَُصاِحُبَك َفَيْغَضُب ِمْن َغْيِر َسَبٍب
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sâ™ire kütüb-i nahviyyede meşrûhtur.

-veznin [rubbâ] ُربَّى) [Şuttâ] ُشتَّى
de ) Esmâdandır. Ma√mûd b. Şuttâ 
muhaddisîndendir.

]ش خ ت[
ُت بأ  şîn’in fethi ve «â-yı) [eş-şa«t] اَءشَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) Zâtî ve hılkî 
olarak bünye ve terkîbi ince ve arık olan 
çelimsiz insâna ve hayvâna denir, sonra-
dan mehzûl olana ıtlâk olunmaz. »â’nın 
fethiyle de lügattir ki harf-i halk olduğuna 
mebnîdir. Cem¡i ِشَخاٌت [şi«ât] gelir şîn’in 
kesriyle.

ُبوَتُة  Bir (şîn’in zammıyla) [eş-şu«ûtet] اَءشُّ
kimse hılkî çelimsiz ince ve arık olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ُشُخوَتًة ِمَن  َشُخَت الرَّ
اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َكاَن َشْخًتا
ِبيُت  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [eş-şe«ît] اَءشَّ
Bu dahi َشْخٌت [şa«t] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve َرُجٌل َشْخٌت َوَشِخيٌت أَْي َدِقيٌق َضاِمٌر الَ ُهَزاالً

 ve [şe«ît] َشِبيٌت

يٌت  ve (vezninde [sikkît] ِسّكِيٌت) [şi««ît] ِشّبِ

ِتيٌت -veznin [iltît√] ِحْلِتيٌت) [şi«tît] ِشبأ
de) Havâya ağan toza ve talaza denir ki 
havâya doğru direklenip çıkmış ola.

ِبيُت -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teş«ît] اَءتَّشأ
de) Bir nesneyi yetiştirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتُه ِإَلْيِه ِإَذا أَْبَلَغُه َشخَّ

]ش ر ت[
نأَتى ََ -vez [sebentâ] َسَبْنَتى) [eş-şerentâ] اَءشَّ
ninde) Bir kuş adıdır.

]ش م ت[
اُت َُ ve [eş-şemât] اَءشَّ

اَتُة َُ  (şîn’lerin fethiyle) [eş-şemâtet] اَءشَّ
Düşmanın keder ve musîbetiyle hurrem 
ve mesrûr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 

َتاُت شأ ِ  (vezninde [if¡âl] ِإْفَعاٌل) [el-iştât] اَإلأ
Dağıtmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُاهلل  َشتََّت 
َقُهْم  َجْمَعُهْم َوأََشتَُّه أَْي َفرَّ
ِتيُت -Mas (vezninde [emîr] أَِميٌر) [eş-şetît] اَءشَّ
dardır, niteki zikr olundu. Ve sıfat olur, 
dağılmış nesneye denir. Ve seyrek seyrek 
olan dişe denir. Cem¡i َشتَّى [şettâ] gelir ki 
fa¡lâ veznindedir; ve minhu yukâlu: َقْوٌم 
َقِبيَلٍة َغْيِر  ِمْن  ِفَرًقا  أَْي   Ya¡nî “Başka başka َشتَّى 
kabîleden olan fırkalardır.”

َتاُت  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [eş-şetât] اَءشَّ
Masdardır, niteki zikr olundu. Ve ism olur, 
dağınık ve perâkende ma¡nâsına; ve min-
hu yukâlu: ِقيَن  َجاَء اْلَقْوُم َشَتاَت َشَتاَت أَْي أَْشَتاًتا ُمَتَفّرِ
Burada َشَتاَت kelimeleri hâliyyet üzere 
mansûblardır, sıfat ile mü™evvellerdir.

 şîn’in fethi ve tâ’nın teşdîdi) [şettâne] َشتَّاَن
ve nûn’un fethiyle ve lügat-ı kalîlede kes-
ri İmâm Ferrâ™dan menkûldür) İsm-i fi¡l-i 
mâzîdir, َشُتَت [şetute] fi¡linden masrûftur 
ki bâb-ı hâmistendir, ayrılıp ba¡îd oldu 
ma¡nâsınadır. َشتَّاَن [şettâne] kelimesinin 
mefhûmunda te™kîd olmakla pek ba¡îd 
oldu demek olur; yukâlu: ِبَرْفِع َبْينُُهَما   َشتَّاَن 
َبْيَنُهَما َما  َوَشتَّاَن  ُهَما  َما  َشتَّاَن  َويَُقاُل  َويُْنَصُب   اْلَبْيِن 
َبْيَنُهَما َما  َبُعَد  أَْي  َوأَُخوُه  َعْمٌرو  َما   Vech-i َوَشتَّاَن 
mezkûr üzere َشتَّاَن [şettâne] kelimesi feth 
üzere mebnîdir, zîrâ َشُتَت [şetute] fi¡linden 
masrûf olmakla mâzî makâmına kâ™imdir. 
Ve ba¡zılar masdariyyetine zâhib olmakla 
nûn’u meksûr eylediler. Ve َسْرَعاَن [ser¡âne] 
ve َوْشَكاَن [veşkâne] kelimelerinde dahi 
fetha bu resmedir, َوُشَك [veşuke] ve َسُرَع 
[seru¡a] kelimelerinden masrûflardır. Ve 
İbnu’s-Sikkît dedi ki A§ma¡î ما ile َما  َشتَّاَن 
 ve َشتَّاَن َبْينُُهَما .kavlini inkâr eylemiştir َبْيَنُهَما
 denmek gerektir, lâkin İbn َشتَّاَن َعْمٌرو َوأَُخوُه
Berrî redd eylemiştir. Tafsîli ve ekâvîl-i 
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ِسَمنُُه
ُت ُُّ ٌل) [et-teşemmut] اَءتََّش -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Ganîmetten tehî-dest ¡avdet eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَجُعوا ِإَذا  ُتوا   َتَشمَّ
َخاِئِبيَن ِمَن اْلَغِنيَمِة
ُت َُّ َش ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muşemmet] اَءأ
vezninde) Dâ™imâ elsine-i enâmda zikr-
bi’l-hayr ile yâd ve mazhâr-ı du¡â vü senâ™ 
ve tahiyyet-i ¡ibâd olan pâdişâha ve emîr 
ve vâlî makûlesine ıtlâk olunur; binâsı 
selb içindir; yukâlu: َمْن ُمَحيًّا  أَْي  ٌت  ُمَشمَّ  َمِلٌك 
َحيَّاُه ِإَذا َدَعا َلُه ِبالتَِّحيَِّة

]ش ن ك ت[
-Bir bel (şîn’in kesriyle) [Şinkât] ِشنأَكاُت
de ismi olmak gerektir; muhaddisînden 
A√med b. ¡Abdul«âli… b. eş-Şinkâtî ve 
Kâmil b. ¡Abdulcelîl eş-Şinkâtî oradandır. 
Burhân-ı ¢â†ı¡’da bu nûn’la ِشْنَكاُن [şinkân] 
olarak mersûmdur.

]ش ي ت[
َتاُن يأ -vez [şey†ân] َشْيَطاٌن) [eş-şeytân] اَءشَّ
ninde) Çekirgeden ve sâ™ir o makûle 
cânverden cemâ¡at-i kalîleye denir.

َفِرَح ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَشَماَتًة  َشَماًتا  ُجُل  الرَّ  َشِمَت 
 ism [şemâtet] َشَماَتةٌ Usûl-i sâ™irede ِبَبِليَِّة اْلَعُدّوِ
olarak mersûmdur.

اُت َُ شأ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-işmât] اَإلأ
kimseyi düşmanın gam ve musîbeti sebe-
biyle mesrûr kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِه أَْشَمَتُه اهللُ ِبِه أَْي َجَعَلُه َفِرًحا ِبَبِليَِّة َعُدّوِ
اَتى َُ -vez [a√ârâ§] َصَحاَرى) [eş-şemâtâ] اَءشَّ
ninde) ve

اُت َُ  (şîn’in kesriyle) [eş-şimât] اَءّشِ
Nevmîd ve tehî-dest kimselere denir, ge-
rek ganîmetten ve gerek âmâl-i sâ™ireden 
olsun; yukâlu: َخاِئِبيَن أَْي  َوِشَماًتا  َشَماَتى   َرَجُعوا 
Ve bunların müfredleri mesmû¡ değildir.

َواِمُت  (şîn’in fethiyle) [eş-şevâmit] اَءشَّ
Dâbbenin ayaklarına denir, َقَواِئُم […avâ™im] 
ma¡nâsına. Şârihin beyânına göre müfredi 
.tir[şâmitet] َشاِمَتٌة

يُت ُِ -veznin [tesmît] َتْسِميٌت [et-teşmît] اَءتَّشأ
de ve mürâdifidir ki aksıran adama َيْرَحُمَك 

َت :diye du¡â eylemektir; yukâlu اهللُ  َشمَّ

اهللُ َيْرَحُمَك  َفَقاَل  َلُه  َدَعا  ِإَذا   Bu ma¡nâda اْلَعاِطَس 
mu¡ceme ile ekserdir, niteki ”س،م،ت“ 
mâddesinde beyân olundu. Şârihin 
beyânına göre binâsı izâle içindir, ُأَْبَعَدَك اهلل 
َماَتِة  [avâ™im…] َقَواِئُم sebkindedir yâhûd َعِن الشَّ
mâddesinden me™hûzdur ki sebât ¡alâ-
tâ¡atillâh ile du¡âya sâ™ir ve râci¡dir yâhûd 
cem¡ ma¡nâsından me™hûzdur. Ve 

يٌت ُِ  Cem¡ eylemek [teşmît] َتشأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَمَعُه أَْي  َبْيَنُهَما  َت   َشمَّ
yâhûd َتْخِييٌب [ta«yîb] ma¡nâsındandır 
ki kezâlik bâbı izâle içindir ve hâ™ib ve 
nevmîd kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َبُه َت ِإَذا َخيَّ َشمَّ
اُت َُ ِت شأ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iştimât] اَإلأ
ninde) Henüz semirmeğe başlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَدى ِإَذا  َبِعيُرُه   ِإْشَتَمَت 
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َتاُت -âd’ın kesriy§) [e§-§itât] اَءّصِ
le) Muhâsame ve münâza¡a eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َوِصَتاًتا  ُمَصاتًَّة   َصاتَُّه 
َناَزَعُه
ِتيُت صأ ُِ -vez [miskîn] ِمْسِكيٌن) [el-mi§tît] اَءأ
ninde) Umûr ve mesâlihte işlek ve cüst 
ve çîre adama denir; yukâlu: َرُجٌل ِمْصِتيٌت أَْي 
َماٍض

تُّ  Zıdd (âd’ın kesriyle§) [e§-§itt] اَءّصِ
ma¡nâsınadır ki bir nesnenin muhâlifidir, 
kıyâm ve ku¡ûd gibi. Ve fırka ve cemâ¡ate 
denir.

تَُّة  Bu (âd’ın zammıyla§) [e§-§uttet] اَءصُّ
dahi zıdd ve muhâlif ma¡nâsınadır.

ُة ِتيَّ -âd’ın zammı ve yâ§) [e§-§utiyyet] اَءصُّ
yı müşedde ile) Yorgana denir, ¡alâ-kavlin 
bir nev¡ sevb-i Yemenî ismidir.

ِتيُت نأ -veznin [indîd§] ِصْنِديٌد) [†e§-§intî] اَءّصِ
de) Cem¡ olmuş ¡asker alayına denir, َكِتيَبٌة 
[ketîbet] ma¡nâsına. Ve bir kavmin kadr 
ve şân ve menzilet sâhibi olan seyyid ve 
mihterine denir ki ِصْنِديٌد [§indîd] lafzında 
lügattir.

 [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل fi’l-asl) [et-te§âtt] اَءتََّصاتُّ
vezninde) Birbiriyle harb ve kıtâl eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَصاتَّ اْلَقْوُم ِإَذا َتَحاَربُوا
ُتوُت نأ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [e§-§untût] اَءصُّ
de) Yalnız ve yektâ olan adama denir ki 
kavm ve kabîle ve akribâsı olmaya.

َتُت  [aded§] َصَدٌد (fethateynle) [e§-§atat] اَءصَّ
lafzında lügattir ki hizâ ve mukâbil ve 
berâber ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي ِبَصَتِتِه   ُهَو 
ِبَصَدِدِه

]ص ح ت[
ُت -â-yı mühme√) [et-te§a√√ut] اَءتََّصحُّ
le ile ٌل  vezninde) Utanmak [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َت ِمْنُه ِإَذا اْسَتْحَيا َتَصحَّ

FASLU’~-~ÂDİ’L-MÜHMELE 
اِد اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الصَّ

]ص ت ت[
تُّ  âd’ın fethi ve tâ’nın§) [e§-§att] اَءصَّ

teşdîdiyle) Bir kimseyi ¡unf ve kahr ile 
öte kakmak ¡alâ-kavlin el ile vurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِل  َصتَُّه َصتًّا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
ِبَيِدِه َضَرَبُه  أَْو  ِبَقْهٍر  َدَفَعُه   Ve pek haykırmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َُّجُل ِإَذا َصر  Ve َصتَّ الرَّ

 ;Gürûh ve cemâ¡at ma¡nâsınadır [att§] َأتد
tekûlu: َجَماَعًة أَْي  النَّاِس  ِمَن  َصتًّا   Ve bir َرأَْيُت 
kimseyi bir dâhiyeye uğratmak yâhûd 
âzürde ve mükedder olacak bir kelâmla 
yâhûd ifk ve iftirâ ile rencîde eylemek 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َصتَُّه 
ِبَداِهَيٍة أَْو ِبَكالٍَم ِإَذا َرَماُه ِبِه
ِتيُت -Sese de (âd’ın fethiyle§) [e§-§atît] اَءصَّ
nir, َصْوٌت [§avt] ma¡nâsına. Ve çağıltıya 
ve gırîv ve feryâda denir, َجَلَبٌة [celebet] 
ma¡nâsına. Ve gürûh ve cemâ¡ate de-
nir, ٌَّصت [§att] gibi. Cevherî’nin bu ma…
âmda ve fi’l-hadîsi َقاُموا َصِتيَتْيِن” أَْي َجَماَعَتْيِن“ 
¡ibâretiyle zikri hatâdır, savâb olan َوِفي أََثِر 
 .unvânıyla olmaktır¡ اْبِن َعبَّاٍس

Şârih der ki mü™ellif gerçi أََثٌر [e&er] ile 
 beynini fark eylemiştir [&adî√] َحِديٌث
lâkin İmâm Nevevî ve sâ™ir ba¡zı ashâb-ı 
usûl terâdüfüne zâhib olmuşlardır, nite-
ki sâhib-i Nihâye dahi َعبَّاٍس اْبِن  َحِديِث   َوِفي 
¡unvânında sebt eylemiştir. Ve hadîs-i 
merkûmun tamâmı أُِمُروا ا  َلمَّ ِإْسَراِئيَل  َبِني   “ِإنَّ 
َجَماَعَتْيِن أَْي  َصِتيَتْيِن”  َقاُموا  َبْعًضا  َبْعُضُهْم  َيْقُتَل   أَْن 
Ve َصتَّْيِن ¡ibâretiyle mervîdir, niteki zikr 
olundu.

َصاتَُّة ُُ ) [el-mu§âttet] اَءأ ةٌ  [mu∂âddet] ُمَضادَّ
vezninde) ve
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[§illiyân] vezninde) Dızman ve cesîm ve 
şedîd olan kişiye denir, ¡alâ-kavlin etine 
dolu, sıkı ve tıknaz yâhûd vücûdu kavî 
olup lâkin endâmı yakışıksız künde-beden 
kimseye denir, ve ¡alâ-re™yin ٌِّفِلز [filizz] 
vezninde kuvvet ve şecâ¡ati sebebiyle her-
kese gâlib olan adama denir.

َتُة ّأ  (vezninde [sektet] َسْكَتٌة) [e§-§aftet] اَءصَّ
Galebe ve fîrûzî ma¡nâsınadır.

ُت ُّّ ٌل) [et-te§affut] اَءتََّص -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Kuvvet ve celâdet izhârıyla 
bahâdırlanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ى َوَتَجلََّد ُجُل ِإَذا َتَقوَّ َت الرَّ َتَصفَّ
ُتُت ّأ  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-te§aftut] اَءتََّص
vezninde) ٌت  ;ma¡nâsınadır [te§affut] َتَصفُّ
yukâlu: َت ُجُل ِبَمْعَنى َتَصفَّ َتِت الرَّ َتَصفَّ

]ص ل ت[
لأُت  âd’ın fethi ve lâm’ın§) [e§-§alt] اَءصَّ
sükûnuyla) Vücûd-ı insânîde şol alına 
denir ki gurre gibi açık ve rûşen ve tâb-
dâr ola; yukâlu: اٌق َبرَّ َواِضٌح  أَْي  َصْلٌت   َجِبيٌن 
¡Alâ-kavlin düz ve bâriz ve küşâde ola-
nına denir ki yumru mukâbilidir, sıfât-ı 
medâyihtendir. Ve 

ٌت -Mücellâ ve musaykal ve âb [alt§] َألأ
dâr olan işlek zağlı kılıca denir. Ve var-
sak ve yatağan makûlesi büyük bıçağa 
denir; bunda §âd’ın zammıyla da lügat-
tir; yukâlu: اْلَكِبيَرِة يِن  ّكِ ْلِت أَِي الّسِ  Ve َضَرَبُه ِبالصَّ
umûr ve mesâlihte ikdâmlı çîre ve kâr-
güzâr adama ıtlâk olunur. Ve 

ٌت  Bir recül adıdır. Ve masdar [alt~] َألأ
olur, at oynatmak ma¡nâsına; yukâlu: َصَلَت 
ِل ِإَذا َرَكَضُه اْلَفَرَس َصْلًتا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
ُلوَتُة  (âd’ın zammıyla§) [e§-§ulûtet] اَءصُّ
Bir kimse açık ve rûşen cebheli olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن ُصُلوَتًة  ُجُل  الرَّ  َصُلَت 

]ص خ ت[
ِبيَتاُت أأ ِ  â-yı mu¡ceme ile») [el-i§«îtât] اَإلأ
 vezninde) Yaranın şişi [i†mînân] ِإْطِميَناٌن
inip sâkin olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوَرُمُه َسَكَن  ِإَذا  اْلُجْرُح  -Ve hasta sağal ِإْصَخاتَّ 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَمِريُض  ِإْصَخاتَّ 
ِإَذا َبَرأَ

]ص ع ت[
ُت عأ  âd’ın fethi ve ¡ayn’ın§) [e§-§a¡t] اَءصَّ
sükûnuyla) Orta boylu adama denir, َمْربُوُع 
.ma¡nâsına اْلَقاَمِة

َبِة َُّ اء ُت  -râ’nın zam) [a¡tu’r-rubet§] َأعأ
mı ve bâ’nın tahfîfiyle) Göğüsün içe-
risi ki murâd vasatıdır. Yâhûd iki yan-
larıyla karnının kavuşacak yeri latîf ve 
mütenâsib olan kimseye denir, َلِطيُف اْلُجْفَرِة 
ma¡nâsına. Hâsıl-ı ma¡nâ göğüsünün ay-
nası mertabânî-i kamer gibi hoş-nümâ 
yâhûd her yanı uygun, endâmı latîf ve dil-
ârâdır demektir; yukâlu: أَْي َبِة  الرُّ َصْعُت   ُهَو 
 َوْرٌب kelimesinin aslı ُرَبٌة Burada َلِطيُف اْلُجْفَرِة
idi ki ْلَعْيِن الّضِ َبْيَن  -ke ُجْفَرةٌ ;ma¡nâsınadır َما 
limesine müşâkeleten râ™ mazmûm oldu, 
ba¡dehu ٌُجْفَرة ma¡nâsında isti¡mâl olundu. 
Ve terkîb-i mezkûrda vâki¡ َصْعٌت [§a¡t] ke-
limesi ma¡nâ-yı mezkûrdan me™hûzdur ki 
letâfet ve i¡tidâli müstelzimdir.

]ص ف ت[
ِتيُت ّأ -vez [iltît√] ِحْلِتيٌت fâ’yla) [e§-§iftît] اَءّصِ
ninde) ve

َتاُت ّأ  âd’ın kesri ve fâ’nın§) [e§-§iftât] اَءّصِ
sükûnuyla) ve

تُّ ِّ ) [e§-§ifitt] اَءّصِ vezninde) ve [filizz] ِفِلزٌّ

تَّاُن ِّ اٌح) [e§-§ifittân] اَءّصِ -vez [√irimmâ†] ِطِرمَّ
ninde) ve

َتاِن ِّّ َياُن fâ’nın teşdîdiyle) [e§-§iffitân] اَءّصِ  ِصّلِ
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ve

اُت َُ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [e§-§umât] اَءصُّ
Hâmûş olmak, ُسُكوٌت [sukût] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِمَن َوُصَماًتا  َوُصُموًتا  َصْمًتا  ُم  اْلُمَتَكّلِ  َصَمَت 
ِإَذا َسَكَت ِل  َيْوًما Ve ¡Arablar اْلَباِب ْالَوَّ َصْمَت   الَ 
اللَّْيِل َيْوٌم derler nasbla ve ِإَلى  َصْمَت   derler الَ 
ref¡la ve الَ َصْمَت َيْوٍم derler cer ile, الَ يُْصَمُت 
 ma¡nâsına. Ya¡nî “Tamâmen َيْوٌم َتامٌّ ِإَلى اللَّْيِل
bir gün geceye kadar sükût yoktur.”

Şârih der ki nasb hâline göre َيْوًما يُْصَمُت   الَ 
اللَّْيِل  sebkindedir ve cer hâlinde işkâl ِإَلى 
yoktur ve ref¡ hâlinde َيْوٌم يُْصَمُت   demek الَ 
olur ki zikrü’l-mahall irâde-i hâl olur; ve 
minhu hadîsu ¡Alî ra∂iyallâhu ¡anhu enne-
hu ¡aleyhi’s-selâm kâle: ِفَصاٍل َبْعَد  َرَضاَع   “الَ 
َوالَ يُْتَم َبْعَد ُحُلٍم َوالَ َصْمَت َيْوًما ِإَلى اللَّْيِل”
اُت َُ أأ ِ -hemzenin kesriy) [el-i§mât] اَإلأ
le) Bu dahi sükût eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َسَكَت ِإَذا  ُجُل  الرَّ -Ve sükût et أَْصَمَت 
tirmek ma¡nâsına müte¡addî olur; yukâlu: 
أَْسَكَتُه أَْي  -Ve bir nesnenin içini mü أَْصَمَتُه 
cevvef eylemeyip ُمْصَمٌت [mu§met] kılmak 
ma¡nâsınadır ki Türkîde som kılmak ta¡bîr 
olunur gerek evvel-i emrden eylesin top 
yuvarlağı gibi ve gerek sonradan sımsıkı 
doldurup som eylesin; tekûlu: أَْي أََنا   أَْصَمتُُّه 
ُمْصَمًتا  Ve tarla iki sene mütevâliyen َجَعْلُتُه 
zirâ¡at olunmamakla pekişip por gibi katı 
ve galîz olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: أَْصَمَتِت ْالَْرُض ِإَذا أََحاَلْت آِخَر َحْوَلْيِن
يُت ُِ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta§mît] اَءتَّصأ
de) Bu dahi sükût eylemek ve sükût ettir-
mek ma¡nâlarına lâzım ve müte¡addî olur; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َسَكَت َت الرَّ َتُه :ve yukâlu َصمَّ  َصمَّ
أَْي أَْسَكَتُه
اُت َُ -veznin [πurâb] ُغَراٌب) [e§-§umât] اَءصُّ
de) Masdardır, niteki zikr olundu. Ve 

اٌت َُ  ve [amt§] َصْمٌت Bâ¡is-i [umât§] ُأ

اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َكاَن َصْلَت اْلَجِبيِن
نأَصِلُت ُُ -ism-i fâ¡il bünye) [el-mun§alit] اَءأ
siyle) ve

ِليُت أأ ِ -veznin [izmîl] ِإْزِميٌل) [el-i§lît] اَإلأ
de) Bunlar da zağlı, işlek ve âb-dâr kı-
lıca denir. Ve ُمْنَصِلٌت [mun§alit] umûr ve 
mesâlihte kılıç gibi işlek, çîre ve nâfiz 
adama denir. Burada ِإْصِليٌت [i§lît] if¡îl vez-
ninde sıfattır.

َلِتيُّ َأأ ) [el-e§letiyy] اَألأ -vez [elma¡iyy] أَْلَمِعيٌّ
ninde) ve

الَُت أأ ِ  hemzenin kesriyle) [el-i§lât] اَإلأ
 vezninde) Ki sıfattır. Ve [iskâf] ِإْسَكاٌف

الَُت صأ ُِ -vez [mi√râb] َمْحَراٌب) [el-mi§lât] اَءأ
ninde) ve

َلُت صأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi§let] اَءأ
de) Bunlar da umûr ve mesâlihte işlek ve 
nâfiz ve kâr-güzâr adama denir.

ُت لأ  Uğruya (âd’ın kesriyle§) [e§-§ilt] اَءّصِ
denir, ٌِّلص [li§§] ma¡nâsına.

َلَتاُن  Neşâtlı ve (fetehâtla) [e§-§aletân] اَءصَّ
istekli ve yürekli hadîdü’l-fu™âd ata denir. 
Ve bu َفَعالَُن [fa¡alân] vezninde sıfattır. Ve 

 Üç nefer şâ¡ir adıdır. Biri [alatân~] َأَلَتاُن
¡Abdîdir ki ¡Abdul…ays kabîlesinden ve 
biri ∞abbe kabîlesinden ve biri Fehm b. 
Mâlik kabîlesindendir.

نأِصالَُت ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in§ilât] اَإلأ
ninde) Yürümekte yâ seğirtmekte sâ™ire 
sebk ve takaddüm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَسَبَق َمَضى  ِإَذا  َعْدِوِه  أَْو  َسْيِرِه  ِفي   ِإْنَصَلَت 
اْلَغْيَر

]ص م ت[
ُت ُأ  âd’ın fethi ve mîm’in§) [e§-§amt] اَءصَّ
sükûnuyla) ve

وُت ُُ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [e§-§umût] اَءصُّ
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الَ ِبَحْيُث  أَْو  ِباْلَفالَِة  َتَرْكُتُه  أَْي  اْلُكّلِ  ِفي  ُمْنَصِرٍف   َغْيَر 
ُهَو أَْيَن   Ya¡nî “Onu tenhâ beyâbânda يُْدَرى 
yâhûd kanda olduğu bilinmez yerde terk 
edip geldik.”

Şârihin beyânına göre ¡adem-i insirâfı 
¡alemiyyet ve vezn-i fi¡l yâhûd te™nîs se-
beblerine mebnîdir. Ve o makûle ma-
hal mûhiş olmakla herkes refîkine ِإْصِمْت 
-diye savt ve tekellümden men¡ eyle ِإْصِمْت
mesi bâ¡is-i ıtlâktır. Ve kaldı ki hemzenin 
kat¡ı if¡âlden me™hûz olduğuna mebnîdir, 
lâkin َصْمٌت [§amt] mâddesi bâb-ı evvelden 
mutasarrıf olmakla emr-i hâzır hemzenin 
zammıyla olmak muttaridedir. Meğer ki 
tahfîfle yâhûd maktû¡u’l-hemzeye ıttırâda 
mebnî ola; ve tâ-i te™nîs mevsûfunun 
zâhirine nazaran ism mecrâsına cârî oldu-
ğuna mebnîdir.

ُت َُ صأ ُُ -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mu§met] اَءأ
ninde) İçi boş ve mücevvef olmayan şey™e 
denir, kürre ve top güllesi gibi ki som 
ta¡bir olunur; yukâlu: َشْيٌء ُمْصَمٌت أَْي الَ َجْوَف 
-Ve şol kapıya ve kilîdlenmiş kilîde de َلُه
nir ki ne tarîkle bend olduğu mübhem ve 
nâ-ma¡lûm ola; yukâlu: أَْي ُمْصَمٌت  َوُقْفٌل   َباٌب 
 أَْلٌف ُمْصَمٌت Ve ¡Arablar ُمْبَهٌم َيْعِني َقْد أُْبِهَم ِإْغالَُقُه
derler, ٌم -ma¡nâsına, nite [mutemmem] ُمَتمَّ
ki َكاِمٌل  dedikleri gibi. Ve bunda tef¡îl أَْلٌف 
bâbından olarak ٌت  dahi derler. Ve أَْلٌف ُمَصمَّ
yek-renk olan şey™e dahi ُمْصَمٌت [mu§met] 
ıtlâk ederler; yukâlu: َال َكاَن  ِإَذا  ُمْصَمٌت   َثْوٌب 
يَُخاِلُط َلْوَنُه َلْوٌن
َتُة َُ صأ ُُ اءأ وُف  َُ ُح  [el-√urûfu’l-mu§metet] اَءأ
ِبَنْفٍل”  kelimesinde vâki¡ altı harften “ُمْر 
mâ-¡adâ harflere ıtlâk olunur. Burada 
nüshalarda َعَدا  lafzı sâkıttır ki tugyân-ı َما 
kalem-i nüssâhtır. ”َواْلُحُروُف اْلُمْصَمَتُة “ُمْر ِبَنْفٍل 
¡ibâretiyle mersûmdur, savâb olan َعَدا  َما 

 َرَماُه :olan şey™e denir; yukâlu [sukût] ُسُكوٌت
ِمْنُه َصَمَت  ِبَما  أَْي   ,Ve tîz tîz susamak ِبُصَماِتِه 
sür¡at-i ¡ataş ma¡nâsınadır; yukâlu: َيْأُخُذُه 
َماُت أَْي ُسْرَعُة اْلَعَطِش الصُّ
اِمُت  َساِكٌت ,İsm-i fâ¡ildir [e§-§âmit] اَءصَّ
[sâkit] ma¡nâsınadır. Ve pek koyu süte 
ve yoğurda ıtlâk olunur. Ve yirmi mihâr 
deveye ıtlâk olunur. Ve mâl cinsinden al-
tına ve gümüşe ıtlâk olunur ki sedâsızca 
olan mâl olacaktır, niteki hayvândan mâla 
 ıtlâk olunur; murâd bî-rûh ve […nâ†i] َناِطٌق
zî-rûh olan mâllardır; yukâlu: ََماَلُه َصاِمٌت َوال 
َناِطٌق أَْي َحَيَواٌن َوالَ َغْيُرُه ِمَن اْلَماِل
وُت ُُ -veznin [abûr§] َصُبوٌر) [e§-§amût] اَءصَّ
de) Ağır zırha denir, َثِقيٌل  ma¡nâsına ِدْرٌع 
ki lâbis oldukları hînde kağıştısı olmaz. 
Ve darîbeye gömülüp giden işlek kılıca 
ıtlâk olunur, َسْيٌف َرُسوٌب ma¡nâsına. Ve şol 
mumlu bal gömecine ıtlâk olunur ki mec-
mu¡ delikleri bal ile dolu olup aslâ boş de-
liği olmaya. Ve 

وٌت ُُ  .Ashâbdan ¡Abbâs b [amût~] َأ
Mirdâs’ın ¡alâ-kavlin »ufâf b. Nudbe’nin 
feresi ismidir. Ve ¡Arablar kılıç ve bıçak 
kemikten dönmeyip kemikten öte işledik-
te َصُموٌت  derler vasfiyyetle ki savtı َضْرَبٌة 
zuhûr eylememekle َصُموٌت [§amût] olur. 
Ve ¡Arablar kızın baldırı ve topuğu etli ve 
dolu olduğundan halhâl gereği gibi yerle-
şip pekişmek sebebiyle yürüdükte çağış-
tısı olmasa, اْلَخْلَخاَلْيِن َصُموُت   ;derler َجاِرَيٌة 
yukâlu: اَقْيِن  َجاِرَيٌة َصُموُت اْلَخْلَخاَلْيِن أَْي َغِليَظُة السَّ
الَ يُْسَمُع َلُهَما ِحسٌّ

ُت ُِ ٌِأأ  [i§mit] (ِإْرِبُل [irbil] vezninde) Bir 
kelimedir ki ¡Arablar ıssız tenhâ beyâbâna 
vasf ederler; yekûlûne: ِإْصِمَت ِبَبْلَدِة   َتَرْكُتُه 
ِإْصِمَت َوِبَوْحِش  ِإْصِمَت   :ve yekûlûne َوِبَصْحَراِء 
 َتَرْكُتُه ِبَبْلَدِة ِإْصِمَتَة ِباْلَهاِء ِبَقْطِع اْلَهْمَزِة َوَوْصِلَها َمْكُسوَرًة
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nir. Cem¡i َصَناِتيُت [§anâtît] gelir.

َناُت أأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i§nât] اَإلأ
Metîn ve muhkem kılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا أَْتَرَصُه َوأَْحَكَمُه أَْصَنَت الشَّ
ِتيُت نأ -veznin [indîd§] ِصْنِديٌد) [e§-§intît] اَءّصِ
de) Zî-şân ve metîn ve müte¡ayyin olan 
mihter-i kavme denir. Mü™ellif bunu 
-mâddesinde dahi zikr eylemiş “ص،ت،ت”
tir, nûn’un ziyâdesinde ihtilâf olduğuna 
mebnî. Ve 

ِتيٌت  [ketîbet] َكِتيَبٌة ,Alaya denir [intît§] ِأنأ
ma¡nâsına.

ُبوُت نأ  َفْرٌد (âd’ın zammıyla§) [e§-§unbût] اَءصُّ
[ferd] ve َحِريٌد [√arîd] olan kişiye denir. 
Bu dahi ”ص،ت،ت“ mâddesinde beyân 
olundu.

]ص و ت[
ُت وأ  âd’ın fethi ve vâv’ın§) [e§-§avt] اَءصَّ
sükûnuyla) Seslenmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َيُصوُت َوَصاَت َيَصاُت َكَخاَف  َصاَت الرَّ
 Ve َيَخاُف َصْوًتا ِإَذا َناَدى

ٌت  İsm olur ki sese denir, bâng ve [avt§] َأوأ
âvâz ma¡nâsına. Ve zikr-i cemîl ve nâm-ı 
nîgû ma¡nâsına isti¡mâl olunur, ke-mâ 
se-yuzkeru.

َأاَتُة ِ  (vezninde [i§âbet] ِإَصاَبٌة) [el-i§âtet] اَإلأ
ve

ِويُت -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta§vît] اَءتَّصأ
de) Bunlar da seslenmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َت ِبَمْعَنى َصاَت ُجُل َوَصوَّ أََصاَت الرَّ
ّيُِت ٌد yâ’nın şeddesiyle) [e§-§ayyit] اَءصَّ  َسّيِ
[seyyid] vezninde) Pek sesli bülend-âvâz 
şahsa denir; yukâlu: َشِديُد أَْي  َصّيٌِت   َرُجٌل 
ْوِت الصَّ
اُت  َصّيٌِت (vezninde [mâl] َماٌل) [e§-§ât] اَءصَّ
[§ayyit] ma¡nâsınadır; yukâlu: َصاٌت  َرُجٌل 
َصّيٌِت أَْي  َصاٌت   Şârihin beyânına göre َوِحَماٌر 

ِبَنْفٍل”  ™olmaktır ki mîm ve râ™ ve bâ “ُمْر 
ve nûn ve fâ™ ve lâm’dan mâ-¡adâ harftir 
demektir. Pes bunlardan mâ-¡adâya ُحُروٌف 
 ıtlâk olunur. Ve [urûf mu§metet√] ُمْصَمَتٌة
işbu altı harfe َذالََقٌة  [urûf ≠elâ…at√] ُحُروٌف 
ıtlâk olunur, niteki ŞâfiyeşerhiÇârperdî 
tafsîl üzere ta¡rîf ve temyîz ve vech-i tes-
miyelerini beyân eylemiştir.

َتُة ُأ -âd’ın zammı ve kes§) [e§-§umtet] اَءصُّ
riyle lügattir) Şol şey™e denir ki onunla 
sıbyân kısmı avutulup iskât oluna, ta¡âm 
ve sâ™ir oyuncak gibi.

ُت ُِ صأ ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-Mu§mit] اَءأ
ninde) Şeybân en-Nehdî nâm kimsenin 
kılıcı adıdır.

يُت ُِّ  Mîm’in şeddesiyle [e§-§immît] اَءّصِ
 vezninde ve mürâdifidir ki [sikkît] ِسّكِيٌت
kesîrü’s-sükût olan kimseye denir.

اُت َُ -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [e§-§amât] اَءصَّ
de) Şey™ ma¡nâsına isti¡mâl olunur. Fi’l-asl 
bâ¡is-i sükût olacak nesne ma¡nâsına olup 
ba¡dehu mutlakan nesnede isti¡mâl olun-
du; tekûlu: َما ُذْقُت َصَماًتا أَْي َشْيًئا

]ص م ع ت[
َعُيوُت ُأ -ayn-ı müh¡) [e§-§am¡ayût] اَءصَّ
meleden sonra yâ-yı tahtiyye ile َعْنَكُبوٌت 
[¡ankebût] vezninde) Başı sert olan ata 
denir ki bir vechile zabtı kâbil olma-
ya. Bunun vezni fa¡leyûttur. Zâhiren 
 mâddesindendir ki kendi“ص،م،ع”
hevâsına tâbi¡ olan hod-ser ve hod-re™y ol-
mak ma¡nâsınadır.

]ص ن ت[
نُّوُت  nûn’un şeddesiyle) [e§-§annût] اَءصَّ
وٌد -vezninde) Küçük sepete de [seffûd] َسفُّ
nir ki içine hurmâ makûlesi korlar, ¡alâ-
kavlin kârûrenin gılâfına ve kapağına de-
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” َب  meselinin menşe™i olan Na§r yüz ِمنأ َنصأ
doksan sene mu¡ammer olup bi’l-cümle 
erkân ve kuvâları halel-yâb ve mûyları 
sefîd ve dişleri rîzân olduktan sonra te-
ceddüd bulup yeniden tâze civânlık dere-
cesine ¡avdetle bi’l-cümle dişleri bitip ve 
mûyları siyâh ve kuvvet-i vücûd ve tâb u 
tarâvetle yeni baştan şâbb-ı yâfi¡ olmakla 
yine müddet-i medîde ber-vech-i kâmrânî 
hırâmende-i gülşen-sarây-ı zindegânî ol-
muştur. Merkûmun bu hâlini şu¡arâdan 
biri işbu manzûme ile iş¡âr eylemiştir: 

َوَنْصُر ْبُن ُدْهَماَن اْلُهَنْيَدَة َعاَشـــــــَها

َم َفاْنصـــــــــــــــَاَتا َوِتْسِعيَن َحْوالً ثُمَّ ُقّوِ

ْأِس َبْعَد َبَياِضـــــــــــــــِه َوَعاَد َسَواُد الرَّ

َباِب الَِّذي َفاَتا َوَراَجَعُه َشْرُخ الشَّ

َفَعاَش ِبَخْيٍر ِفي َنِعيٍم َوِغْبَطـــــــــــــــــــــــــٍة

ـــــــــــــــــــــــــــِه َماَتا َوَلِكنَُّه ِمْن َبْعِد َذا ُكّلِ

Burada ٌُهَنْيَدة kelimesi ki tasgîr bünyesiy-
ledir, yüz ¡adede ıtlâk olunur. Ve ِإْنِصَياٌت 
النَّاِس  ”meşhûr ve nâm-dâr olmak“ َبْيَن 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: ِإْنَصاَت ِبِه 
َماُن ِإَذا َصاَر َمْشُهوًرا الزَّ

bunun aslı َصاِئٌت [§â™it] olup ¡ayn’ı sâkıt ol-
muştur yâhûd aslı َصْوٌت [§avt] olup vâv’ı 
elif’e kalb olunmuştur, َصْوٍت  [û §avt≠] ُذو 
demektir, َرُجٌل َماٌل ve َرُجٌل َناٌل gibi ki ُذو َماٍل 
ve َنَواٍل -kelime َصّيٌِت takdîrindedir. Ve ُذو 
sinin aslı َصْيِوٌت idi, vâv, yâ’ya kalb ve 
idgâm olunmuştur. Ve 

 gibi zikr-i cemîl [avt§] َصْوٌت [ât§] َأاٌت
ma¡nâsına isti¡mâl olunur.

يُت  Bu dahi (âd’ın kesriyle§) [e§-§ît] اَءّصِ
 kelimeleri gibi [ât§] َصاٌت ve [avt§] َصْوٌت
beyne’n-nâs zikr-i cemîl ve nîk-nâm 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur. Bunun aslı ِصْوٌت 
idi ki §âd’ın kesriyle vâv yâ’ya kalb olun-
muştur َمْسُموٌع َجِميٌل ile َصْوٌت   ma¡nâsını ِذْكٌر 
fark için gûyâ ki fi¡l vezninde binâ-yı 
mahsûsa vaz¡ olunmuştur. Ve ِصيَتٌة [§îtet] 
dahi bu ma¡nâyadır hâ’yla; yukâlu: َلُه َصْوٌت 
Ve ِفي النَّاِس َوَصاٌت َوِصيٌت َوِصيَتٌة أَْي ِذْكٌر َحَسٌن

 ِمْطَرَقٌة ,Demirci çekicine denir [ît§] ِأيٌت
[mi†ra…at] ma¡nâsına. Ve kuyumcuya de-
nir, َصاِئٌغ [§â™iπ] ma¡nâsına. Ve kılıç ve bı-
çak makûlesine cilâ verip zağlayan kim-
seye denir.

َواُت صأ ُِ  [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mi§vât] اَءأ
vezninde) Pek haykırıcı, musavvit 
ma¡nâsınadır. Ve ehad ve ferd ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: أَْي ِمْصَواٌت  اِر  ِبالدَّ  َما 
أََحٌد
نأِصَياُت ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in§iyât] اَإلأ
ninde) Nidâ eden kimseye icâbet eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َفاْنَصاَت  ُفالٌَن   ُدِعَى 
َوأَْقَبَل  Ve gizlenerek ve siperlenerek أََجاَب 
gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  ِإْنَصاَت 
 Ve beli bükülmüş kimsenin ِإَذا َذَهَب ِفي َتَواٍر
kâmeti doğrulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْنَصاَت اْلُمْنَحِني ِإَذا اْسَتَوى َقاَمُتُه
Mütercim der ki kütüb-i emsâlde َُ َُ  “أَعأ
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FASLU’‰-‰Â™İ’L-MÜHMELE 
)َفْصُل الطَّاِء اْلُمْهَمَلِة(

]ط س ت[
ُت  â’nın fethi ve sîn’in†) [e†-†ast] اَءطَّسأ
sükûnuyla) Leğen ta¡bîr olunan kaba de-
nir ki içinde el ve nesne yıkanır. Bunun 
aslı ٌَّطس [†ass] olmakla sîn-i sâniye †â’ya 
kalb olunmuştur. Şârih der ki cem¡ ve 
tasgîrinde ِطَساٌس [†isâs] ve طَُسْيٌس [†useys] 
denir ve bu ‰ayyi™ kabîlesi lügatidir, lâkin 
müfredât-ı sâ™irede teşt-i Fârisî mu¡arrebi 
olmak üzere mersûmdur.

]ط ل ت[
 Bir (vezninde [câlût] َجالُوُت) [âlût†] َطاءُوُت
melik-i a¡cemî ismidir, ¡alem-i ¡İbrîdir, 
niteki َجالُوُت [câlût] mâddesinde beyân 
olundu.

FASLU’∞-∞ÂDİ’L-MU¡CEME 
اِد اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الضَّ

]ض غ ت[
َأُت  âd’ın fethi ve πayn-ı∂) [e∂-∂aπt] اَءضَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) Bir nesneyi أَْنَياٌب 
[enyâb] ve َنَواِجُذ [nevâci≠] ile ya¡nî azı diş-
leri ile ve ortalarında olan dört dişler ile 
ağızda çevirerek çiğnemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: الََكُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َضْغًتا   َضَغَتُه 
ِبالَْنَياِب َوالنََّواِجِذ

]ض و ت[
ٌت  Bir (vezninde [avt§] َصْوٌت) [avt∞] َضوأ
mevzi¡ adıdır.

]ض هـ ت[
ُت بأ  âd’ın fethi ve hâ’nın∂) [e∂-∂aht] اَءضَّ
sükûnuyla) Bir nesneyi şiddetle basıp çiğ-
nemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َضَهَتُه َضْهًتا ِمَن 
اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َوِطَئُه َوْطًئا َشِديًدا
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FASLU’L-¡AYNİ’L-MÜHMELE 
)َفْصُل اْلَعْيِن اْلُمْهَمَلِة(

]ع ب ت[
ُت َعبأ  Bir (vezninde [sebt] َسْبٌت) [el-¡abt] اَءأ
nesneyi burmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل ِإَذا َلَواَها َعَبَت َيَدُه َعْبًتا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ

]ع ت ت[
 ayn’ın fethi ve tâ’nın¡) [el-¡att] اَءأَعتُّ

teşdîdiyle) Mütekellim muhâtaba hitâb 
eylediği kelâmı tekrâr be-tekrâr îrâd eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َعتًّا   َعتَُّه 
ٍة ًة َبْعَد َمرَّ َد َعَلْيِه اْلَكالََم َمرَّ ِل ِإَذا َردَّ  Ve ilhâh ve ْالَوَّ
ibrâm eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعتَُّه 
َعَلْيِه أََلحَّ  ِإَذا  -Ve levm ve tevbîh ey ِباْلَمْسأََلِة 
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِباْلَكالَِم   َعتَُّه 
َوبََّخُه
َعاتَُّة ُُ ةٌ) [el-mu¡âttet] اَءأ -vez [mu∂âddet] ُمَضادَّ
ninde) ve

ِعَتاُت -veznin [inâd¡] ِعَناٌد) [el-¡itât] اَءأ
de) Bir kimse ile muhâsame eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َوِعَتاًتا  ُمَعاتًَّة   َعاتَُّه 
َخاَصَمُه
ُعُت ُعتأ  (vezninde [bulbul] بُْلُبٌل) [el-¡ut¡ut] اَءأ
ve

َعُت َعتأ  (vezninde [rabrab] َرْبَرٌب) [el-¡at¡at] اَءأ
Oğlağa denir, َجْدٌي [cedy] gibi. Ve kavî 
ve şedîd olan insân ve hayvâna denir. Ve 
tâmmü’l-hilkat, tavîlü’l-kâmet adama de-
nir, ¡alâ-kavlin muztaribü’l-hilkat, yakı-
şıksız, tavîlü’l-kadd adama denir.

َعَتُت  Gılzat ve (fethateynle) [el-¡atet] اَءأ
huşûnetle söz söylemeğe denir; yukâlu: َما 
َهَذا اْلَعَتُت أَِي اْلِغَلُظ ِفي اْلَكالَِم

 Oğlak (ayn’ların fethiyle¡) [at ¡at¡] َعتأ َعتأ
çağıracak savttan hikâyedir.

FASLU’ª-ªÂ™İ’L-MU¡CEME 
)َفْصُل الظَّاِء اْلُمْعَجَمِة(

]ظ أ ت[
-â’nın fethi ve hemze@) [e@-@a™t] اَءظَّأأُت
nin sükûnuyla) Boğmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َظأََتُه َظْأًتا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َخَنَقُه
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isti¡mâl olunur; yukâlu: ِإَذا َكالَِمِه  ِفي   َعَفَت 
ِتِه أَْو َكَسَرُه لُْكَنًة َتَكلََّف ِفي َعَرِبيَّ
ُت َّ َعأ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-a¡fet] اَألأ
Bön ve ahmak kişiye denir. Ve solak ada-
ma denir, أَْعَسُر [a¡ser] ma¡nâsına.

تَّاُن ِّ ِع  vezninde [ifittân§] ِصِفتَّاٌن [el-¡ifittân] اَءأ
ve mürâdifidir ki mâddesinde zikr olun-
du ve mübâlagaten nefsine nisbetle ٌِّعِفتَّاِني 
[¡ifittâniyy] dahi derler.

يَتُة ِّ َع  vezninde [a§îdet¡] َعِصيَدةٌ [el-¡afîtet] اَءأ
ve mürâdifidir ki bulamaç aşına denir.

]ع ل ف ت[
ُت وأ َّ ِعلأ -vez [cirda√l] ِجْرَدْحٌل) [el-¡ilfevt] اَءأ
ninde) ve

وُت ُّ ُعلأ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [el-¡ulfût] اَءأ
de) ve

َتاِنيُّ َّ َعلأ ) [el-¡alfetâniyy] اَءأ  أَْنَدَراِنيٌّ
[enderâniyy] vezninde) Şol cesîmü’l-
cüsse ahmak ve bî-magz kimseye denir ki 
kuvve-i müfekkiresi olmamakla lisânına 
savâb ve hatâ ve ratb ve yâbis her ne gelir 
ise savurur ola; yukâlu: َرُجٌل ِعْلَفْوٌت َوُعْلُفوٌت 
َوَعْلَفَتاِنيٌّ أَْي َجِسيٌم أَْحَمُق َيْرِمي ِباْلَكالَِم َعَلى َعَواِهِنِه

]ع م ت[
ُت ُأ َع  (vezninde [semt] َسْمٌت) [el-¡amt] اَءأ
Yünü elde eğirmek için halka gibi değir-
mice dürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَمَت 
ِلَيْجَعَل ُمْسَتِديًرا  ُه  َلفَّ ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َعْمًتا  وَف   الصُّ
 ;Ve kahr eylemek ma¡nâsınadır ِفي اْلَيِد َفَيْغِزَل
yukâlu: َقَهَرُه ِإَذا  ُفالًَنا   Ve bir kimseyi َعَمَت 
hâcetinden keff ve men¡ eylemek, ¡alâ-
kavlin aslâ kayırmayarak kör vuruşu gibi 
neresi gelirse gelsin değnekle vurup çal-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه  َعَمَت ُفالًَنا ِإَذا َكفَّ
َيْعِني َعْن َمَراِمِه أَْو َضَرَبُه ِباْلَعَصا َغْيَر ُمَباٍل
يُت ُِ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta¡mît] اَءتَّعأ
de) َعْمٌت [¡amt] ile ma¡nâ-yı evvelde 

َعَتُة َعتأ -veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-¡at¡atet] اَءأ
de) Delirmek, ُجنُوٌن [cunûn] ma¡nâsınadır: 
Ve َعْت  diyerek oğlağı çağırmak َعْت 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َدَعا ِإَذا  اِعي  الرَّ  َعْتَعَت 
اْلَجْدَي ِبَعْت َعْت
ٌل) [et-te¡attut] اَءتََّعتُُّت  (vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
Kelâmı talâkat ve selâsetle edâ edemeyip 
hurûf ve kelimâtını terdîd ve tekrâr ey-
leyerek tekellüm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْكَثَر َبْل  ِفيِه  َيْسَتِمرَّ  َلْم  ِإَذا  َكالَِمِه  ِفي   َتَعتََّت 
َد التََّردُّ
 ve onda (vezninde [attâ√] َحتَّى) [attâ¡] َعتَّى
lügattir. Şârihin beyânına göre Hu≠eyl ve 
¿a…îf ve Sa¡d lügatidir.

]ع ر ت[
ُت َأ َع  (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-¡art] اَءأ
vezninde) Mızrak sulb ve saht olmak, 
¡alâ-kavlin titreyip muztarib olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َعْرًتا  ْمُح  الرُّ  َعَرَت 
اْضَطَرَب أَِو  َصُلَب  ِإَذا  َوالثَّاِني  ِل  ْالَوَّ -Ve ya اْلَباِب 
labımak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَبْرُق  َعَرَت 
َوَبَرَق َلَمَع  ِإَذا  -Ve bir nesneyi el ile ov َوَغْيُرُه 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَرَت أَْنَفُه ِإَذا َدَلَكُه
اُت ََّ َع اٌد) [el-¡arrât] اَءأ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Pek titreyici şedîdü’l-ıztırâb nesneye 
denir; yukâlu: َشِديُد أَْي  اٌت  َعرَّ َوُرْمٌح  اٌت  َعرَّ  َبْرٌق 
ْاِلْضِطَراِب

]ع ف ت[
ٌت ّأ َع  ayn’ın fethi ve fâ’nın¡) [el-¡aft] اَءأ
sükûnuyla) Bir nesneyi burup kırmak, 
¡alâ-kavlin eczâsını dağlayıp saçılmaya-
rak kırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَفَت 
ْيَء َعْفًتا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َلَواُه َوَكَسَرُه أَْو َكْسًرا ِبالَ  الشَّ
 Ve ¡acemî kimse tekellüfle ¡Arabî اْرِفَضاٍض
kelimât etmek yâhûd lüknetinden nâşî 
kelâmı tâmm ve vâfî edâ edemeyip şikes-
te hurd murd tekellüm eylemek ma¡nâsına 
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ْالَعْظُم ِإَذا انَهاَض َبْعَد اْلَجْبِر
َناُت عأ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-i¡nât] اَإلأ
kimseyi bir mihnet ve meşakkate uğrat-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َعُه َوقََّ ِإَذا   أَْعَنَتُه 
َقِة اْلَمشَّ أَِي  اْلَعَنِت  -Ve sarılıp onulmuş ke ِفي 
miği tekrâr şikest eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْعَنَت ْالَعْظَم اْلَمْجُبوَر ِإَذا أََصاَبُه َوَهاَضُه
ِنيُت -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta¡nît] اَءتَّعأ
de) Bir kimseye kasr ve teşdîd ile edâsı 
ve ¡uhdesinden hurûcu be-gâyet düşvâr 
olan bir mâdde tahmîl ve ilzâm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلْيِه َد  َشدَّ ِإَذا  ُفالًَنا   َعنََّت 
َوأَْلَزَمُه ِبَما َيْصُعُب َعَلْيِه أََداُؤُه
ُتوُت ُعنأ  َحِليٌّ (ayn’ın zammıyla¡) [el-¡untût] اَءأ
[√aliyy] dedikleri, ya¡nî eşek kengeri ve 
buğdaycık otu dedikleri otun kurumuşuna 
denir ki mer¡âdandır. Ve düz sahrâda vâki¡ 
yalnız ince uzun dağa denir. Ve her şey™in 
evveline ve ibtidâsına denir. Ve üzerine 
su¡ûdu be-gâyet meşakkatli ve düşvâr olan 
sarp tepeye ve bayıra denir.

َعنُوُت  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-¡anût] اَءأ
Bu dahi su¡ûdu zahmetli olan sarp tepeye 
ve bayıra denir; yukâlu: َوَعنُوٌت ُعْنُتوٌت   أََكَمٌة 
أَْي َشاقَُّة اْلَمْصَعِد
َتَتُة َعنأ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-¡antetet] اَءأ
vezninde) Bir nesneden i¡râz eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعْنَتَت َعْنُه ِإَذا أَْعَرَض Ve 
çebiş ta¡bîr olunan bir yaşında oğlağın boy-
nuzu boylanıp yükselmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعْنَتَت َقْرُن اْلَعُتوِد ِإَذا اْرَتَفَع
َعاِنُت  vezninde ve [ânis¡] َعاِنٌس [el-¡ânit] اَءأ
mürâdifidir ki kocaya varmayıp evde ka-
lan karı kıza denir; yukâlu: أَْي َعاِنٌت   ِإْمَرأَةٌ 
َعاِنٌس
َتَعنُِّت ُُ ٌد) [el-mute¡annit] اَءأ  [mute¡annid] ُمَتَعنِّ
vezninde) Bir kimsenin hatâsını tutmak 
kaydında olan kişiye denir. َتَعنٌُّت [te¡annut] 

mürâdiftir; yukâlu: وَف ِبَمْعَنى َعَمَتُه َت الصُّ َعمَّ
يَتُة ُِ َع -Eğ (ayn’ın fethiyle¡) [el-¡amîtet] اَءأ
rilmek için elde değirmi dürülmüş yün 
destesine denir, niteki kıldan olursa َسِليَلٌة 
[selîlet] ve penbeden olursa ٌَسِبيَخة [sebî«at] 
denir. Cem¡i أَْعِمَتٌة [a¡mitet] gelir ve ُعُمٌت 
[¡umut] gelir zammeteynle ve cem¡-i cinsi 
.gelir hâ’sız [amît¡] َعِميٌت

يُت ُِّ ِع -veznin [sikkît] ِسّكِيٌت) [el-¡immît] اَءأ
de) Zarîf ve hâzık olan gözcüye denir; 
yukâlu: َظِريٌف َرِقيٌب  أَْي  يٌت  ِعّمِ -Ve sar َرُجٌل 
hoşa denir. Ve za¡îfü’r-re™y olan câhil 
ve nâdâna denir. Ve a¡mâ gibi bir cihete 
sülûke reh-yâb olmayan kimseye denir, 
gerek hissî ve gerek ma¡nevî olsun, ya¡nî 
nereye ve ne semte gideceğini bilmez olan 
adama denir ki hayrette olur; yukâlu: َرُجٌل 
يٌت أَْي الَ َيْهَتِدي ِإَلى ِجَهٍة ِعّمِ

]ع ن ت[
َعَنُت -Bir nes (fethateynle) [el-¡anet] اَءأ
ne fâsid ve tebâh olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا َفَسَد ْيُء َعَنًتا ِمَن اْلَباِب الرَّ  Ve َعِنَت الشَّ

 İsm ve günâh ma¡nâsına [anet¡] َعَنٌت
ismdir; yukâlu: أَِياْثٌم َعَنٌت   Ve helâk ِفيِه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَقَع ِفي اْلَعَنِت أَِي اْلَهالَِك 
Ve insâna bir zahmet ve meşakkat uğra-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َعَنًتا   َعِنَت ُفالٌَن 
َقُة اْلَمشَّ َعَلْيِه   Ve bir kimse bir şiddet ve َدَخَل 
mihnete sataşmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َة دَّ الّشِ َلِقَي  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve zinâ eylemek َعِنَت 
ma¡nâsınadır; ve minhu kavluhu ta¡âlâ: 
َنا َوالّزِ اْلُفُجوَر  أَِي  ِمْنُكْم﴾  اْلَعَنَت  َخِشَي   Ve ﴿ِلَمْن 
bir nesneye vehy ve za¡f gelip kırılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَهى ِإَذا  اْلَعْظُم   َعِنَت 
 ;Ve günâh kazanmak ma¡nâsınadır َواْنَكَسَر
yukâlu: ُجُل ِإَذا اْكَتَسَب َمْأَثًما -Ve kırık ke َعِنَت الرَّ
mik sarılıp onulduktan sonra tekrâr bir se-
beble kırılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َعِنَت 
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FASLU’L-¡AYNİ’L-MU¡CEME
)َفْصُل اْلَعْيِن اْلُمْعَجَمِة(

]غ ت ت[ 
ََتُّ  πayn’ın fethi ve tâ’nın) [el-πatt] اَءأ

teşdîdiyle) Bir kimseye bir mâdde ile zah-
met verip rencîde kılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه ِإَذا َكدَّ ِل  ِباْلَْمِر َغتًّا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ  Ve َغتَُّه 
bir kimseyi suya daldırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َُغتَُّه ِفي اْلَماِء ِإَذا َغطَّه Ve elini yâhûd ye-
nini ağıza tutmak makûlesi hâlâtla gülme-
yi ihfâ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّغت 
ِحَك ِإَذا أَْخَفاُه  Ve söz ile bir kimseyi ifhâm الضَّ
ve iskât eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتُه َبكَّ ِإَذا  ِباْلَكالَِم  -Ve kabı ağızdan ayırma َغتَُّه 
yarak suyu peyderpey yudum yudum iç-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َغتَّ اْلَماَء ِإَذا َشِرَب 
ِفيِه َعْن  ْاِلَناِء  ِإَباَنِة  َغْيِر  ِمْن  َجْرٍع  َبْعَد   Ve bir َجْرًعا 
kimseyi magmûm ve gussa-nâk eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوأَْكَرَبُه ُه  َغمَّ ِإَذا   Ve َغتَُّه 
bir adamı bunaltıp boğmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َغتَُّه ِإَذا َخَنَقُه Ve dâbbeyi beri öte bî-
fâsıla seğirtmekle yorup dermânde eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ابََّة َشْوًطا أَْو  َغتَّ الدَّ
 Ve ba¡zı şey™i ba¡zı َشْوَطْيِن ِإَذا أَْتَعَبَها ِفي َرْكِضَها
şey™e tâbi¡ ve tâlî kılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا أَْتَبَع َبْعَضُه َبْعًضا ْيَء الشَّ َغتَّ الشَّ

]غ ل ت[
ُت ََلأ  πayn’ın fethi ve lâm’ın) [el-πalt] اَءأ
sükûnuyla) ¡Akd olunan pazarlığı boz-
mak, ِإَقاَلٌة [i…âlet] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل ِإَذا أََقاَلُه َراَء َغْلًتا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ َغَلَت اْلَبْيَع أَِو الّشِ
َََلُت  Yanlış hisâb (fethateynle) [el-πalet] اَءأ
eylemek, َغَلٌط [πala†] ma¡nâsınadır, ¡alâ-
kavlin َغَلٌت [πalet] hisâbda ve َغَلٌط [πala†] 
sözde olan yanlışlığa mahsûstur; yukâlu: 
اِبِع َوَغَلَط ِفي اْلَقْوِل  َغِلَت ِفي اْلِحَساِب َغَلًتا ِمَن اْلَباِب الرَّ

bir kimsenin hatâ ve zellesini tutmak kay-
dında olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجاَءُه 
ًتا أَْي َطاِلًبا َزلََّتُه ُمَتَعنِّ
َعِنُت ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-¡anit] اَءأ

ِنُت عأ ُُ -veznin [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mu¡nit] اَءأ
de) ve

َعنَُّت ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu¡annet] اَءأ
vezninde) Sarılıp onulduktan sonra tekrâr 
şikest olan kemiğe denir.

]ع هـ ت[
ُت َتَعّبِ ُُ ٌد) [el-mute¡ahhit] اَءأ  [mute¡ahhid] ُمَتَعّهِ
vezninde) ¡Ateh ve humk ve belâhet sâhibi 
kimseye denir.

Şârih der ki gûyâ ki ٌه  [mute¡attih] ُمَتَعّتِ
maklûbudur; yukâlu: ِنيَقٍة ُذو  أَْي  ٌت  ُمَتَعّهِ  َرُجٌل 
 ;humk ma¡nâsınadır [nî…at] ِنيَقةٌ Burada َوَتَعتٍُّه
tezyîn-i libâs ma¡nâsına değildir.
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FASLU’L-FÂ™ 
)َفْصُل اْلَفاِء(

]ف أ ت[
ِتآُت فأ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ifti™ât] اَإلأ
Bir kimseye ¡indî aslsız bâtıl söz isnâd ey-
lemek ma¡nâsınadır ki yalan atmak ta¡bîr 
olunur; tekûlu: أَِياْخَتَلَقُه اْلَباِطَل  َعَليَّ   Ve ِإْفَتأََت 
hod-re™y olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْسَتَبدَّ ِإَذا  ِبَرْأِيِه  ُجُل  الرَّ  Ve fec™eten vefât ِإْفَتأََت 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  أُْفُتِئَت 
َعَلى ِبَناِء اْلَمْفُعوِل ِإَذا َماَت َفْجأًَة
Şârih der ki bu mâddenin hemzesi Ezherî 
nakli üzere sahîhtir, ya¡nî mehmûzdur. Ve 
İbn Şumeyl nakli üzere nâ-ma¡lûmdur, 
ya¡nî mehmûz mudur yâhûd ”ف،و،ت“ 
mâddesinden midir mu¡ayyen değil-
dir. Ve Ebû Zeyd rivâyeti üzere gerçi 
mehmûziyyet üzere mesmû¡dur, lâkin 
gayr-i mehmûz isti¡mâl vâki¡dir, nite-
ki ِويَق اءسَّ  derler, “Ben sevîka hulv َطـَلأُت 
kattım” mahallinde. Kezâlik ّيَِت َُ اءأ  َرَثأأُت 
derler, ve bu dahi muhtemeldir ki aslı 
ٌت  ten olmayıp mehmûz ola. Ve[fevt] َفوأ
Câmi¡u’l-luπa’da ِأأِيه ََ َتأََت ِب  ibâretiyle¡ َفأََت َوافأ
mehmûzen mersûmdur.

]ف ت ت[
تُّ َّ  fâ’nın fethi ve tâ’nın) [el-fett] اَءأ

teşdîdiyle) Bir nesneyi parmaklar ile rîze 
rîze hurd murd eylemek ma¡nâsınadır, tirit 
ekmeği gibi; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َفتًّا  ْيَء  الشَّ  َفتَّ 
ِل ِإَذا َدقَُّه َوَكَسَرُه ِباْلََصاِبِع  Ve ْالَوَّ

-İsm olur, kayalarda olan çatla [fett] َفتد
ğa denir. Cem¡i ُفُتوٌت [futût] gelir. Kezâlik 
masdar olur, bir şey™in kuvvetini izâle ile 
za¡îf kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي  َفتَّ 
أَْضَعَفُه أَْي   Ve bu mecâzdır, gûyâ ki َساِعِدِه 

Şârih der ki evceh olan َغَلٌط [πala†] †â’yla 
e¡ammdır, ve tâ’yla َغَلٌت [πalet] hisâba 
mahsûstur.

َتاُء ِلنأ َأ ِ -vez [™isrindâ] ِإْسِرْنَداٌء) [™el-iπlintâ] اَإلأ
ninde) Bir kimseye şetm ve darb ve kahr 
ile havâle ve şer-gîr ve müstevlî olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْغَلْنَتى ُفالٌَن َعَلْيِه ِإَذا َعالَُه 
ْرِب َواْلَقْهِر ْتِم َوالضَّ ِبالشَّ
َتُة ََلأ -Ge (vezninde [feltet] َفْلَتٌة) [el-πaltat] اَءأ
cenin evveline denir.

َتُة َُلأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-πultet] اَءأ
 lafzından ismdir, yanlışlık [πalet] َغَلٌت
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبِه ُغْلَتٌة أَْي َغَلٌت
ِتالَُت َأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iπtilât] اَإلأ
de) ve

ََلُُّت ٌل) [et-teπallut] اَءتَّ  (vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
Bir kimseyi gafletle tutmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ٍة َتُه ِإَذا أََخَذُه َعَلى ِغرَّ ِإْغَتَلَتُه َوَتَغلَّ

]غ م ت[
ُت ُأ ََ  (vezninde [semt] َسْمٌت) [el-πamt] اَءأ
Ta¡âm sakîl olup yüreği basmakla mi¡deyi 
bulandırıp sâhibini sarhoş gibi şûrîde-
dimâg eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َغَمَتُه 
َفَصيََّرُه َقْلِبِه  َعَلى  َثُقَل  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َغْمًتا   الطََّعاُم 
ْكَراِن  ;Ve suya daldırmak ma¡nâsınadır َكالسُّ
yukâlu: َغطَُّه ِإَذا  اْلَماِء  ِفي  -Ve bir nesne َغَمَتُه 
yi örtüp bürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َغطَّاُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve su içerken teneffüs َغَمَت 
için başını yukarı tutmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْرِب الشُّ ِعْنَد  َرْأَسُه  َرَفَع  ِإَذا  َنَفًسا   Ve َغَمَت 
bu mecâzdır, gûyâ ki soluğunu su ile َتْغِطَئٌة 
[taπti¡et] eder.

ُت َُ ََ  Sakîl ta¡âm (fethateynle) [el-πamet] اَءأ
yüreği basmakla sâhibi sarhoş gibi bulan-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َغَمًتا ُجُل  الرَّ  َغِمَت 
ْكَراِن اِبِع ِإَذا َثُقَل الطََّعاُم َعَلى َقْلِبِه َفَصاَر َكالسُّ ِمَن اْلَباِب الرَّ
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gibi. Ve evlerin tavanlarında olan değirmi 
değirmi deliklere denir ki ¡Arab evlerine 
mahsûstur, murâd damlarında olan baca-
lardır ki onlardan içeriye şu¡le nüfûz eder, 
hamâm kubbelerinin bacaları gibi. Ve 

ٌت  Masdar olur, kesmek [fa«t] َفبأ
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َفْخًتا  ْيَء  الشَّ  َفَخَت 
َقَطَعُه ِإَذا   Ve kabın kapağını kaldırıp الثَّاِلِث 
açmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْاِلَناَء   َفَخَت 
 Ve bir kimsenin başına kılıçla çalmak َكَشَفُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيِف  ِبالسَّ َرْأَسُه   َفَخَت 
 dedikleri kuş ötmek [fâ«itet] َفاِخَتٌة Ve َضَرَبُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتْت َفَخَتِت اْلَفاِخَتُة ِإَذا َصوَّ
اِخَتُة َّ  .Üveyik kuşuna denir [el-fâ«itet] اَءأ
Şârihin beyânına göre mehtâb levninde 
olduğu bâ¡is-i tesmiyedir. Ve 

 :Esmâ-i nisvândandır [Fâ«itet] َفاِخَتُة
Fâ«ite bint Ebî ‰âlib ki hâher-i hazret-i 
Murta∂â’dır ve Fâ«ite bint el-Velîd 
sahâbiyyelerdir.

ُت بُّ َّ ٌل) [et-tefa««ut] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Üveyik kuşunun yürüyüşü gibi yürü-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ َت   َتَفخَّ
اْلَفاِخَتِة  Ve ta¡accüb eylemek ya¡nî َمَشى َمْشَي 
¡ucb ve pindâr ile hod-bînlik eylemek 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َت  َتَفخَّ
َب ُفالٌَن ِإَذا َتَعجَّ
َباُت ِّ نأ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-infi«ât] اَإلأ
de) Tavan delinmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْقُف ِإَذا اْنَثَقَب ِإْنَفَخَت السَّ

]ف ر ت[
اُت ََ ُّ -Be (fâ’nın zammıyla) [el-furât] اَءأ
gâyet tatlı ve hoş-güvâr suya denir; 
yukâlu: ا َماٌء ُفَراٌت أَْي َعْذٌب ِجدًّ
Mü™ellif ُفَراٌت [furât] ile َعْذٌب [¡a≠b] bey-
nini mübâlaga vechiyle fark eyledi, zîrâ 
beyânına göre َعْذٌب [¡a≠b] içimi hoş, tatlı 

a¡vânını kesr eylemiştir.

ِتيُت َّ ve [el-fetît] اَءأ

ُتوُت َّ -Parmak (râ’ların fethiyle) [el-fetût] اَءأ
lar ile rîze rîze doğranmış ve ufanmış nes-
neye denir; yukâlu: ُخْبٌز َفِتيٌت َوَفُتوٌت أَْي َمْفُتوٌت
َتاُت ُّ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-futât] اَءأ
Bir şey™in ufantısına denir; yukâlu: ُفَتاُت 
اْلُخْبِز أَْي َما َتَفتََّت
تَُّة َّ  (fâ’nın fethi ve zammıyla) [el-fettet] اَءأ
Fışkı tuturuğuna denir ki ufaldıktan son-
ra içine kav koyup tuturuk ederler. Ve bir 
mikdârca hurmâ kümesine denir, kütle-i 
temr ma¡nâsına.

تُُّت َّ ٌل) [et-tefettut] اَءتَّ  (vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
Rîze rîze olmak ma¡nâsınadır.

َتُة َّ تأ َّ -veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-fetfetet] اَءأ
de) Deve suyu kanmak mertebesinden az 
içmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَبِعيُر   َفْتَفَت 
ّيِ َشِرَب ُدوَن الّرِ

َتاِفُت َّ  İki üç (fâ’nın fethiyle) [el-fetâfît] اَءأ
kimse beyninde olan fısıltıya denir ki sâ™ir 
ehl-i meclis ne istimâ¡ ve ne fehm edeler; 
yukâlu: تُْفَهُم َوالَ  تُْسَمُع  الَ  ِسَراٌر  أَْي  َفَتاِفُت   َبْيَنُهْم 
Lisânımızda fıt fıt ne söyleşirler ta¡bîri 
bundan me™hûz olmak gerektir ki َفَتاِفُت 
[fetâfit]in müfredidir.

تُّ َّ  (fâ’nın harekât-ı selâsıyla) [el-fett] اَءأ
Dağınık ve perâkende ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َثُة اْلَفاِء أَْي ُمْنَتِشُروَن أَْهُل َبْيٍت َفّتٍ ُمَثلَّ

]ف خ ت[
ُت بأ َّ  fâ’nın fethi ve «â-yı) [el-fa«t] اَءأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Ay aydınına de-
nir, اْلَقَمِر ِفي :ma¡nâsına; tekûlu َضْوُء   َجَلْسَنا 
اْلَقَمِر َضْوِء  ِفي  أَْي   Ve aşçı tencereden اْلَفْخِت 
et parçası çıkarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اُخ ِإَذا َنَشَل اْلِفْدَرَة ِمَن اْلِقْدَرِة  Ve َفَخَت الطَّبَّ

ٌت  [»»fa] َفخٌّ ,Kapana ve faka denir [fa«t] َفبأ
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müsâmaha eylemiştir. Tesniye bünyesiyle 
-Du] ُدَجْيٌل ile [Furât] ُفَراٌت [Furâtân] ُفَراَتاِن
ceyl] nehridir. Ve 

اٌت ََ  [ba√r] َبْحٌر ,Denize ıtlâk olunur [furât] ُف
gibi. Ve 

اٌت ََ .A¡lâm-ı ricâldendir [Furât] ُف

وَتُة َُ ُّ  Su (fâ’nın zammıyla) [el-furûtet] اَءأ
tatlı ve hoş-güvâr olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفُرَت اْلَماُء ُفُروَتًة ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َعُذَب
ُت ََ َّ  Bir kimse (fethateynle) [el-feret] اَءأ
pek hûş-mend ve sâhib-i rüşd ve reviy-
yet iken ¡akl ve idrâki sonradan muhtell 
ve za¡îf olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َفِرَت 
اِبِع ِإَذا َضُعَف َعْقُلُه َبْعَد ُمْسَكٍة ُجُل َفَرًتا ِمَن اْلَباِب الرَّ الرَّ
ُت َأ َّ  Zinâ (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-fert] اَءأ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َفَرَت 
ِل ِإَذا َفَجَر َفْرًتا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
َتَنى َأ َّ  fâ’nın fethi ve elifin) [el-fertenâ] اَءأ
kasrıyla) Zinâ-kâr ¡avrete denir; mâdde-i 
merkûmeden me™hûzdur. Şârih der ki 
mü™ellif nûn’nun ziyâdesine zâhib olmuş-
tur. Ve Sîbeyvehi ¡indinde rubâ¡îdir, lâkin 
ma¡rûf olan َفْرَتَنى [Fertenâ] bir muganniye 
¡avret ismidir.

ُت َأ
ِّ  Sere ta¡bîr (fâ’nın kesriyle) [el-firt] اَءأ

olunan mikdâra denir ki karıştan küçük-
tür, ِفْتٌر [fitr] ma¡nâsına.

]ف س ت[
َتاُت سأ ُّ  vezninde [†fus†â] ُفْسَطاٌط [el-fustât] اَءأ
ve mürâdifidir ki büyük kara çadıra de-
nir, ba¡dehu pâdişâhların büyük sâyevân 
ve oba ta¡bîr olunan çadırlarına dahi ıtlâk 
olunmuştur. Fârisîde hargâh denir ve iki-
sinde dahi fâ’ların kesriyle lügattir.

]ف ل ت[
َتُة لأ َّ  fâ’nın fethi ve lâm’ın) [el-feltet] اَءأ

ve sinici su olup ve ُفَراٌت [furât] be-gâyet 
¡azb olan su olacaktır. Ve zeyl-i mâddede 
ve َعْذٌب أَْي  َوُفَراٌت  ِفْرَتاٌن   ُفَراٌت ibâretiyle¡ ِمَياٌه 
[furât] lafzının cem¡i ِفْرَتاٌن [firtân] oldu-
ğunu tasrîh eylemiştir ki fâ’nin kesriy-
ledir, ُغَراٌب [πurâb] ve ِغْرَباٌن [πirbân] gibi. 
Kezâlik misâl-i mezbûrda ُفَراٌت [furât] 
lafzı vâhid ve cem¡e mekûl olduğunu 
iş¡âr eylemiştir, lâkin cemî¡-i tefâsîrde 
ُعُذوَبِتِه ِلَفْرِط  اْلَعَطَش   ibâretiyle mersûm¡ َيْكُسُر 
olmakla lâ-mahâle mefhûmunda kesr ve 
izâle fi¡li mu¡teber olmak mukarrerdir. 
Ona binâ™en tetebbu¡ olunup bi’l-âhere 
Keşşâf hâşiyesi ‰ayyibî işbu ِباْلُفَراِت َي   ُسّمِ
َيْكِفي َيْعِني  اْلَقْلِب  َعَلى  َيْكُسُرُه  أَْي  اْلَعَطَش  َيْرُفُت   ِلَنَُّه 
ْشِتَقاِق ِباْلِ ِمْنُه  اْلُفَراِت  اْشِتَقاُق  اْلَكْسِر  َمْعَنى  اْعِتَباِر   ِفي 
-ibâretiyle sebt eyledi¡ اْلَكِبيِر َكَجْبٍذ ِمَن اْلَجْذِب
ğine zafer-yâb olundu. Ya¡nî ُفَراٌت [furât] 
lafzı maklûb olan ِرْفٌت [rift] mâddesinden 
me™hûzdur demektir, ve ُفَراٌت [furât] vasf-
tır, ُشَجاٌع [şucâ¡] gibi, Mi§bâ√’ın beyânına 
göre nâdiren ِفْرَتاٌن [firtân] üzere cem¡lenir, 
 lafzına haml ile ve mürâdifi [πurâb] ُغَراٌب
olan َعْذٌب [¡a≠b] lafzına mahmûl olmakla 
müfred ve cem¡e makûl olur; yukâlu: َماٌء 
ُفَراٌت َوِمَياٌه ُفَراٌت
Ve mü™ellifin siyâk resminden وَتٌة َُ  azb-ı¡ ُف
mufrit ma¡nâsına olup اٌت ََ  ondan [furât] ُف
müştak olması münfehim olur. Ve 

اٌت ََ  .Kûfe Nehri’nin ismidir [Furât] ُف
Murâd nehr-i meşhûrdur ki ¢ali…alâ 
cibâlinden Şuπnî deresinden hâsıl olup 
ba¡dehu Tercân ve Erzincân semtlerinden 
mürûr ve nehr-i Murâd ile cem¡ olup Ma-
latya tarafından Rûmkale ve Bi™ru’l-Furât 
altından Hît ve ◊adî&’den Kerbelâ’ya 
revân ve onda Dicle ile müctemî¡ olup 
Ba§ra şarkîsinden Kûfe kurbünde Ba√r-i 
Hurmuz’e munsabb olur. Mü™ellif 
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nir. Ve yavuz ve sulb ve şedîd ve dilîr olan 
ata ve adama denir. Ve 

 Ashâbdan birinin ismidir ki [Feletân] َفَلَتاُن
Feletân b. ¡Â§ım’dır. Ve bir kuş adıdır ki 
maymun şikâr eder. Şârih bunu ٌج -zum] ُزمَّ
mec] ile beyân eylemiştir ki Fârisîde du-
birâderân ve Türkîde seksek kuşu ve ötle-
gü kuşu dedikleri şikârî kuştur.

ُلوُت َّ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-felût] اَءأ
Şol ihrâm ta¡bîr olunan kisve-i ¡Araba de-
nir ki küçük olmakla lâbis olanın eğninde 
iki ucu bir araya gelip kavuşmamakla be-
denini ihâta eylemeye; yukâlu: َفُلوٌت  ِكَساٌء 
ِإَذا َكاَن الَ َيْنَضمُّ َطَرَفاُه ِمْن ِصَغِرِه
الَُت ِّ  ُمَفاَعَلٌة fâ’nın kesriyle) [el-filât] اَءأ
[mufâ¡alet]ten masdar-ı sânîdir) Bir kim-
seye ansızın sataşmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َفاَلَتُه ِفالًَتا ِإَذا َفاَجأَُه
َلُت ve (vezninde [a√med] أَْحَمُد) [Eflet] أَفأ

ٌت ve (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Fuleyt] ُفَليأ

 (vezninde [sefînet] َسِفيَنٌة) [Felîtet] َفِليَتُة
Esâmî-i ricâldendir.

َتاُن لأ ِّ  fâ’nın kesriyle ve) [el-filtân] اَءأ
fetehâtla lügattir) ve

َلُت ُّ ve (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [el-fulet] اَءأ

لَُّت ُّ  lâm-ı müşeddede ile) [el-fullet] اَءأ
ٌر  vezninde) Yüğrük ata denir [ubber…] ُقبَّ
yukâlu: َفَرٌس ِفْلَتاٌن َوُفَلٌت َوُفلٌَّت أَْي َسِريٌع
َلُت َّ  Bir kimsenin (fethateynle) [el-felet] اَءأ
elinden kaçıp kurtulmak ma¡nâsına ism-
dir; tekûlu: َما َلَك ِمْنُه َفَلٌت أَْي الَ َتْنَفِلُت ِمْنُه
َلَتاُت َّ -Zikr olu (harekâtla) [el-feletât] اَءأ
nan َفْلَتٌة [feltet] kelimesinin cem¡idir ki bir 
nesne ansızın zuhûr eylemeğe denir. Bu 
münâsebetle min-gayri reviyyetin zuhûr 
eden bâdire ve hefve ve zellede isti¡mâl 
olunmuştur; ve minhu yukâlu: َفَلَتاُت  َكثَُرْت 

sükûnuyla) Her ayın âhir gecesine denir, 
¡alâ-kavlin şol ayın âhir gününe denir ki 
ondan sonra gelen ay şehr-i harâm ola, 
meselâ Cumâde’l-â«irenin âhir günü gibi. 
Ve 

َتٌة  Bir iş ve bir nesne hayâl ve [feltet] َفلأ
hâtırda yok iken ansızın zuhûr eylemek 
ma¡nâsına ismdir; yukâlu: أَْي َفْلَتًة  ْالَْمُر   َكاَن 
ٍد َوَتَدبٍُّر  Ve bu, ma¡nâ-yı âtîden َفْجأًَة ِمْن َغْيِر َتَردُّ
me™hûzdur.

فأالَُت ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-iflât] اَإلأ
kimsenin elinden yâ bağ makûlesi nesne-
den insân yâhûd hayvân ansızın kaçıp kur-
tulmak ve boşanıp gitmek ma¡nâsınadır, 
tuzaktan ve elden kuşun kaçıp kurtulma-
sı gibi; yukâlu: َيْعِني ِمنِّي  أَْفَلَت  أَْي  ْيُء  الشَّ  أَْفَلَتِني 
َوَتَخلََّص  Ve bu ma¡nâda müte¡addî اْنَفَلَت 
olur; yukâlu: أَْفَلَتُه َغْيُرُه أَْي أَْطَلَقُه َوَخلََّصُه
لُُّت َّ ٌل) [et-tefellut] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi bir vartadan nâgehânî sıyrı-
lıp halâs olmak ma¡nâsınadır; tekûlu: َتَفلََّت 
 Ve müştâk ve ârzû-mend الطَّاِئُر ِمنِّي أَْي َتَخلََّص
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَفلََّت ِإَلْيِه ِإَذا َناَزَع 
يَُناِزُع :ve yukâlu ِإَلْيِه أَْي  ُصْحَبِتَك  ِإَلى  َيَتَفلَُّت   أََراُه 
َوَيْشَتاُق  Ve bir kimse üzere nâgehânî ِإَلْيَها 
atılıp sıçramak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَفلََّت 
َعَلْيِه ِإَذا َتَوثََّب
ِتالَُت فأ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iftilât] اَإلأ
Tefekkürsüz bi’l-bedâhe şi¡r ve emsâli 
kelâm söylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْرَتَجَلُه ِإَذا  اْلَكالَُم   Ve ansızın ölmek ِإْفَتَلَت 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَناِء َعَلى  ُفالٌَن   أُْفُتِلَت 
 Ve bir işe henüz tehyi™e-i اْلَمْفُعوِل ِإَذا َماَت َفْجأًَة
esbâb eylemeksizin nâgehânî ona sataş-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْفَتَلَت ِبأَْمِر َكَذا أَْي 
ُفوِجَئ ِبِه َقْبَل أَْن َيْسَتِعدَّ َلُه
َلَتاُن َّ  [sere†ân] َسَرَطاٌن fetehâtla) [el-feletân] اَءأ
vezninde) Cünbüşlü, neşâtlı oynak ata de-
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َمْوَت اْلَفَواِت” أَْي َمْوَت اْلَفْجأَِة
ِتَياُت فأ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iftiyât] اَإلأ
Bir kimseden bir nesne fevt olup geçmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفاَتُه ِبَمْعَنى  ْالَْمُر   ِإْفَتاَتُه 
Ve bir kimse ile meşveret ve istîzân ey-
lemeksizin hod-be-hod bir kâr ve ¡amele 
mübâşeret eylemek ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur ki َسْبٌق [seb…] ma¡nâsına olan َفْوٌت 
[fevt]ten ifti¡âldir; ve minhu yukâlu: ُفالٌَن 
ُدوَن يُْعَمُل  الَ  أَْي  اْلَمْفُعوِل  ِبَناِء  َعَلى  َعَلْيِه  يُْفَتاُت   الَ 
 Ya¡nî “Filân kimse kendi haberi ve أَْمِرِه
emr ve izni olmadıkça umûrundan bir iş 
¡amele gelmek cihetiyle mesbûk olmaz.” 
Hülâsası bilâ-izn hod-be-hod bir kimse 
bir husûsla sâbık olmak mümkin değil-
dir. Ve’l-hâsıl yukâlu: ِلُكّلِ َمْن أَْحَدَث َشْيًئا ِفي 
-Kezâlik bir kimse أَْمِرَك ُدوَنَك َقِد اْفَتاَت َعَلْيِه ِفيِه
den mu¡âvenet taleb eylemeksizin bir işe 
mübâşeret eylese ِإْفَتاَت َعَلى ْالَْمِر derler. Ve 
bunlar tagallüb ma¡nâsını mutazammın 
olmakla َعَلى kelimesiyle müte¡addî oldu-
lar. Ve 

ِتَياٌت فأ ٌِ  [iftiyât] Bir kimse kendiliğinden bir 
nesne peydâ eylemek ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur ki bu dahi َسْبٌق [seb…] ma¡nâsından 
me™hûzdur; yukâlu: ِإْفَتاَت اْلَكالََم ِإَذا اْبَتَدَعُه Ve 
bir kimse üzere bir mâdde ile hükûmet ey-
lemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
ِإْفَتاَت َعَلْيِه ِفي ْالَْمِر ِإَذا َحَكَم َعَلْيِه
َفاَتُة ِ  (vezninde [ifâdet] ِإَفاَدةٌ) [el-ifâtet] اَإلأ
Bir kimseden bir nesneyi fevt ettirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََفاَتُه ِإيَّاُه أَْي َذَهَب ِبِه َعْنُه
اُوُت َّ -vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tefâvut] اَءتَّ
ninde) İki nesnenin beyni ıraklaşmak, 
ya¡nî evsâf cihetiyle birbirine muhtelif 
ve gayr-i mütenâsib olmak ma¡nâsınadır, 
gûyâ ki ehadühümânın vasfı âheri fevt 
ve sebk eylemiş olur; yukâlu: ْيَئاِن  َتَفاَوَت الشَّ

َوَزالَّتُُه َهَفَواتُُه  أَْي   Ve minhu fî sıfati اْلَمْجِلِس 
meclisi’n-Nebiyyi: الَ تُْثَنى َفَلَتاتُُه” أَْي َزالَّتُُه أَْي“ 
َلْم َيُكْن ِفي َمْجِلِسِه َزالٌَّت َفُتْحَفَظ َوتُْحَكى

]ف هـ ت[
ُبوُت ّأ َُ -vez [mebhût] َمْبُهوٌت [el-mefhût] اَءأ
ninde ve mürâdifidir ki dem-i mu¡ârazada 
cevâbı kalmayıp mütehayyiren hâmûş ka-
lan kişiye denir.

]ف و ت[
ُت وأ َّ  fâ’nın fethi ve vâv’ın) [el-fevt] اَءأ
sükûnuyla) ve

َواُت َّ  Bir (fâ’nın fethiyle) [el-fevât] اَءأ
nesne elden gitmek ve geçip savuşmak 
ma¡nâsınadır, şöyle ki bir dahi idrâki 
müte¡azzir ola. Asl َفْوٌت [fevt] bir dahi 
vusûl ve idrâki mümkin olmamak vec-
hiyle bir şey™in insândan geçip dûr olma-
sı ma¡nâsına mevzû¡dur; yukâlu: ْالَْمُر  َفاَتُه 
َعْنُه َذَهَب  ِإَذا  َوَفَواًتا  َفْوًتا   ُهَو Ve ¡Arablar َيُفوُت 
-derler, “O nes َفْوَت َفِمِه َوَفْوَت ُرْمِحِه َوَفْوَت َيِدِه
ne onun gözü görüp eli yetişmediği yer-
dedir” diyecek mahalde. Meselâ bed-du¡â 
makâmında َجَعَل اهللُ ِرْزَقُه َفْوَت َفِمِه أَْو َفْوَت ُرْمِحِه 
َيِدِه َفْوَت  -derler, ya¡nî “Hak ta¡âlâ rızkı أَْو 
nı şu vechile kılsın ki gözü görsün ağızı 
yâhûd mızrağı yâhûd eli erişmesin.” Ve 
yukâlu: يُح يِح أَْي ِبَحْيُث الَ تُْدِرُكُه الّرِ  ُهَو ِمنِّي َفْوَت الّرِ
Buralarda َفْوَت lafzı zarf mecrâsındadır, 
 takdîrindedir. Ve َمَكاٌن َفْوَت َفِمِه

ٌت  Her iki parmağın aralığına ıtlâk [fevt] َفوأ
olunur. Ve 

َفْجأٍَة [fevât] َفَواٌت  [mevtu fec™et] َمْوُت 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur, َسْبٌق [seb…] 
ma¡nâsından me™hûzdur ki ُفالٌَن  َفاَتِني 
 ma¡nâsına ki bu dahi َسَبَقِني ,derler ِبَكَذا
mecâzdır; ve minhu’l-hadîsu: َمرَّ ِبَحاِئٍط َماِئٍل“ 
أََخاُف َفَقاَل  اْلَمْشَي  أَْسَرْعَت  اهلِل  َرُسوَل  َيا  َفِقيَل   َفأَْسَرَع 
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FASLU’L-¢ÂF
)َفْصُل اْلَقاِف(

]ق ت ت[
 âf’ın fethi ve tâ’nın…) [el-…att] اَءأَقتُّ

teşdîdiyle) Koğuculuk eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقتًّا ْالََحاِديَث  َيُقتُّ   ُفالٌَن 
َها ِل أَْي َيِنمُّ  Ve ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ

ََتد  […att] İsm olur, yonca dedikleri nebâta 
denir, ِإْسِفْسٌت [isfist] gibi, ¡alâ-kavlin kuru-
suna denir ِفْصِفٌص [fi§fi§] gibi. Ve 

ََتد  […att] Yalan söylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقْوٌل َمْقُتوٌت أَْي َمْكُذوٌب Ve bir kimse-
nin ¡amel ve irâdesini fehm ve derk eyle-
mek için nihânîce ensesine düşüp der-pey 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َقتَّ ِإَلى ُفالٍَن ِإَذا 
ا ِلَيْعَلَم َما يُِريُد  [huyâm] ُهَياٌم ,Ve çoban اتََّبَعُه ِسرًّ
¡illetine uğramış devenin istidlâl için bev-
lini koklamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّقت 
ِلَيْسَتِدلَّ اْلَمْهُيوِم  اْلَبِعيِر  َبْوَل  َشمَّ  ِإَذا  اِعي   ُهَياٌم Ve الرَّ

[huyâm] susalık ta¡bîr ettikleri ¡illettir. Ve 

ََتد  […att] Bir nesneyi tûlânî kesmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه َقدَّ ِإَذا  ْيَء  الشَّ  Ve َقتَّ 
azaltmak, taklîl ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّقت 
َلُه َقلَّ ِإَذا  ْيَء   Ve hâzır ve âmâde kılmak الشَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَُه َهيَّ ِإَذا   Ve azca َقتَُّه 
azca biriktirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقِليالً َقِليالً  ِإَذا َجَمَعُه  ْيَء   Ve bir kimsenin َقتَّ الشَّ
izine düşüp izlemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُه َقتَّ أََثَرُه ِإَذا َقصَّ
ِتيُت  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta…tît] اَءتَّقأ
Bu dahi koğuculuk eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه َنمَّ ِإَذا  اْلَحِديَث   Ve tîb makûlesi َقتََّت 
müteferrik eczâyı cem¡ ve tabhla ma¡cûn 
ve mürekkeb eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقتََّت ْالََفاِويَه ِإَذا َجَمَعَها َوَطَبَخَها
َقَتُة َقتأ  vezninde [zelzelet] َزْلَزَلٌة [el-…at…atet] اَءأ

َبْيَنُهَما َما  َتَباَعَد   [tefâvete] َتَفاَوَت Ve işbu ِإَذا 
mâddesinin masdarı olan َتَفاُوٌت [tefâvut] 
lafzında vâv’ın harekât-ı selâsıyla lügat-
tir. Kilâbiyyûn vâv’ı meftûh ederler, ve 
¡Anberî meksûr ederler. Ve bu kıyâstan 
hâricdir ve bâb-ı mezbûre münhasırdır. 
Gûyâ ki vâv üzere zammeyi istiskâl eyle-
meleriyle meftûh ederler ve َتَواِلي [tevâlî] 
ve َتَواِني [tevânî] gibi ba¡zı masâdır-ı 
mu¡telleye kıyâsla meksûr ederler.

َويأُت ُّ  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) (el-fuveyt] اَءأ
Hod-re™y ve müstebidd bi’l-fi¡l olan kim-
seye ıtlâk olunur; tasgîri ta¡zîme mebnîdir, 
müzekker ve mü™ennese ıtlâk olunur; 
yukâlu: ََرُجٌل ُفَوْيٌت َواْمَرأَةٌ ُفَوْيٌت أَْي ُمْنَفِرٌد ِبَرْأِيِه َوال 
يَُشاِوُر
ُت وُّ َّ ٌل) [et-tefevvut] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir nesneden ba¡zı mehâsin fevt ol-
makla ¡ayb ve nakîsalı olmak ma¡nâsınadır 
ve minhu kavluhu ta¡âlâ: َخْلِق ِفي  َتَرى   ﴿َما 
ْحَمِن ِمْن َتَفاُوٍت﴾ أَِي اْخِتالٍَف َواْضِطَراٍب َوَقَرأَ َحْمَزُة  الرَّ
َيُقوُل َعْيٍب  ِمْن  أَْي  يُّ  ّدِ السُّ َقاَل  ٍت  َتَفوُّ ِمْن   َواْلِكَساِئيُّ 
أَْحَسَن َلَكاَن  َكَذا  َكاَن  َلْو   Ya¡nî mâ-ebde¡a النَّاِظُر 
olan halk-ı ilâhîde vaz¡-ı engüşt-i i¡tirâz 
edecek şu nedir yeri yoktur. Ve kâle’l-
Ferrâ™ َكالتََّعاُهِد َواِحٍد  ِبَمْعًنى  ُهَما  ُت  َوالتََّفوُّ  اَلتََّفاُوُت 
ِمَن ِكالً  َفِإنَّ  التََّناُسِب  َوَعَدُم  ْاِلْخِتالَُف  َوُهَو  ِد   َوالتََّعهُّ
 Ve اْلُمَتَفاِوَتْيِن َفاَت َعْنُه َبْعُض َما ِفي ْالَخِر

ٌت وُّ َّ -gibi bir kim [iftiyât] ِإْفِتَياٌت [tefevvut] َت
senin mâlı makûlesi nesnelerde emr ve 
izni olmaksızın hod-be-hod tasarruf ve 
i¡mâl eylemek ma¡nâsınadır ki kendiliğin-
den ona sâbık olmaktır; yukâlu: َعَلْيِه َت   َتَفوَّ
ِبِه َفاَتُه  ِإَذا  َماِلِه   Bu dahi galebe ma¡nâsını ِفي 
mutazammın olmakla َعَلى ile sılalanmıştır.
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]ق ر ت[
وُت َُ ُق -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-…urût] اَءأ
de) Seyelân eden kan birbiri üzere cem¡ 
olup kurumak, ¡alâ-kavlin darb eserinden 
bedende derinin altında göğerip kalmak 
ma¡nâsınadır ki kan oturmak ta¡bîr olu-
nur; yukâlu: ِل ُم َوَقِرَت ُقُروًتا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ  َقَرَت الدَّ
اِبِع ِإَذا َيِبَس َبْعُضُه َعَلى َبْعٍض أَِو اْخَضرَّ َتْحَت اْلِجْلِد  َوالرَّ
ْرِب ِمَن الضَّ
ُت ََ َق -Bir kim (fethateynle) [el-…arat] اَءأ
senin çehresi hüzn ve keder yâhûd gayz 
ve gazab sebebiyle mütegayyir olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َقَرًتا ِمَن اْلَباِب  َقِرَت الرَّ
اِبِع ِإَذا َتَغيََّر َوْجُهُه ِمْن ُحْزٍن أَْو َغْيٍظ  Ve الرَّ

ٌت ََ ََ  […arat] İsm olur, buza denir, جَمٌد [ce-
med] ma¡nâsına.

َقاِرُت  Miskin (râ’nın kesriyle) [el-…ârit] اَءأ
be-gâyet ehaff ve a¡lâsına denir, magşûş 
olan misk sakîl olur. Ve 

ََاِرٌت  […ârit] Her görüp bulduğu nesneyi 
ahz eder olan kişiye denir; yukâlu: َرُجٌل 
 َيْأُخُذ Ba¡zı nüshada َقاِرٌت أَْي َيْأُخُذ ُكلَّ َشْيٍء َوَجَدُه
yerinde َيْأُكُل ¡unvânıyla mersûmdur.

ُت َِ َت قأ ُُ  tan[i…tirât] ِإْقِتَراٌت) [el-mu…terit] اَءأ
ism-i fâ¡ildir, َقاِرٌت […ârit] ile ma¡nâ-yı 
sânîde mürâdiftir.

َتيَّا ََ ََ  [¢arateyyâ] (fetehâtla ve yâ-yı mü-
şeddede ile) Files†în sancağında bir 
beldedir.

َتاُن ََ ََ  [¢aretân] (fetehâtla) Bir mevzi¡dir.

ََاُروُت  [¢ârût] (َهاُروُت [hârût] vezninde) 
Bir hısn adıdır.

يُت َِ َق  vezninde ve [arîs…] َقِريٌس [el-…arît] اَءأ
mürâdifidir ki berd-i şedîde denir.

اٌت ََ َُ  [¢urât] (ُغَراٌب [πurâb] vezninde) 
Tihâme ile Şâm beyninde bir vâdî ismidir.

ki mükerrerdir, beri öte söz iletip getir-
mekle koğuculuk eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َُّجُل ِإَذا َنم َقْتَقَت الرَّ
ِقّتِيَتى يَصى) [el-…ittîtâ] اَءأ -vez [i§§î§â»] ِخّصِ
ninde) Bu dahi masdardır, koğuculuk 
eylemek ma¡nâsınadır; ve mübâlagaten 
vasf olur, َقتَّاٌت […attât] ma¡nâsına, ke-mâ 
se-yuzkeru.

َقتَّاُت اٌد) [el-…attât] اَءأ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
ve

َقُتوُت  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-…atût] اَءأ
Bunlar da koğucu ve suhen-çîn olan müf-
side denir, ِقّتِيَتى […ittîtâ] gibi, ¡alâ-kavlin 
üçü dahi şol kimseye denir ki görünmez 
ve bilinmez yerden dâ™imâ nâsın sözlerini 
dinler ola, gerek koğuculuk eylesin gerek 
eylemesin; Türkîde ona dinici ta¡bîr eder-
ler, ahlâk-ı seyyi™edendir; yukâlu: َرُجٌل 
النَّاِس أََحاِديَث  ُع  مَّ أَْو َيسَّ اٌم  َنمَّ أَْي  يَتى  َوِقّتِ َوَقُتوٌت   َقتَّاٌت 
َها َيِنمَّ َلْم  أَْو  َها  َنمَّ َسَواٌء  َيْعَلُموَن  الَ  َحْيُث  -Bura ِمْن 
da mü™ellifin ُع مَّ  kavli sîn’in ve mîm’in َيسَّ
şeddeleriyledir.

َقتَُّت ُُ  [muva……at] ُمَوقٌَّت) [el-mu…attet] اَءأ
vezninde) Şol zeytûn yağına denir ki içi-
ne hoş-bû reyâhîn mezc ve tabh olunmuş 
ola, ¡alâ-kavlin sâ™ir edhân-ı tayyibe mezc 
olunmuş ola; ve minhu’l-hadîsu ennehu 
¡aleyhi’s-selâm: َوُهَو ُمَقتٍَّت  َغْيِر  ِبَزْيٍت  َهَن   “ِإدَّ
ُمْحِرٌم” أَْي َبْحٍت الَ يَُخاِلطُُه َرَياِحيُن أَْو أَْدَهاٌن ِطيَبٌة
تَُّة ََ  [¢attet] (ٌة -veznin [abbet∂] َضبَّ
de) Tâbi¡înden İbn ¢atte demekle 
ma¡rûf Suleymân b. ◊abîb el-Mu√âribî 
vâlidesinin ismidir.

ِتَتاُت َأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i…titât] اَإلأ
de) Bir şey™i bi-tamâmihi istîsâl eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَذا اْسَتْأَصَلُه ِإْقَتتَّ الشَّ
ََُتاٌت  [¢utât] (ُغَراٌب [πurâb] vezninde) 
Yemen’de bir mevzi¡ adıdır.
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ninde) Yemâme’de bir karye adıdır.

ِن َتيأ َقلأ اءأ  Bir [Dâretu’l-¢alteyn] َداَرُة 
mevzi¡dir.

َتُة َُلأ  [¢ultet] (ُجْرَعٌة [cur¡at] vezninde) 
Mı§ır’da bir karyedir.

]ق ل ع ت[
َتاُت ِلعأ َأ ِ  [isbi†râr] ِإْسِبْطَراٌر) [el-i…li¡tât] اَإلأ
vezninde) Saç pek kıvırcıklanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َّْعُر أَِي اْقَلَعد ِإْقَلَعتَّ الشَّ

]ق ل هـ ت[
َبٌت لأ ََ  [¢alhet] (َجْعَفٌر [ca¡fer] vezninde) ve

َباٌت لأ ََ  [¢alhât] (َصْقالٌَب [§a…lâb] vezninde) 
İki mevzi¡lerdir. ◊a∂ramevt diyârının yu-
karı tarafında bir belde olacaktır ki َقْلَهٌت 
[¢alhet] ve َقْلَهاٌت [¢alhât] dahi derler.

]ق ن ت[
ُقنُوُت  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-…unût] اَءأ
Tâ¡at ve ¡ibâdet eylemek ma¡nâsınadır; ve 
bihi fussire kavluhu ta¡âlâ: ﴾َقاِنِتيَن ِ  ﴿َوُقوُموا هلِلَّ
َطاِئِعيَن  .Ve sükût eylemek ma¡nâsınadır أَْي 
Ve du¡â eylemek ma¡nâsınadır. Ve kıyâm 
fi’s-salât ma¡nâsınadır. Ve namâzda 
kelâm-ı dünyevîden imsâk eylemek 
ma¡nâsınadır. Ve bunların cümlesi bâb-ı 
evvelden masûgdur. Şârihin beyânına göre 
bunlar ıtlâkât-ı şer¡iyyeden asl ma¡nâsı 
lüzûm-ı tâ¡attir ve imsâk ¡ani’l-kelâm dahi 
namâza mahsûstur; َهاَيِة ِفي َحِديِث  ِإْذ َجاَء ِفي النِّ
الَِة َحتَّى َنَزَلْت ﴿َوُقوُموا  َزْيِد ْبِن أَْرَقَم ُكنَّا َنَتَكلَُّم ِفي الصَّ
ِ َقاِنِتيَن﴾ َفأَْمَسْكَنا َعِن اْلَكالَِم هلِلَّ
Mütercim der ki salât-ı vitre َُنُوُت  […unût] 
ıtlâkı sâ™ir namâzdan ziyâde du¡âyı müş-
temil olduğu için yâhûd tûl-ı kıyâmı 
yâhûd ” َُ ُب َوَنسأ نَُصّلِي  َوَءَك   َُ ُب َنعأ يَّاَك  ٌِ “ keli-
melerini hâvî olduğu için ve o kelimele-
ri mutazammın olduğu için o du¡âya da 

]ق ر ب ت[
بُوُت ََ َق -veznin [arbûs…] َقَربُوٌس [el-…arbût] اَءأ
de ve mürâdifidir ki eyerin ön kaşına de-
nir, ْرِج أَْي َقَربُوُسُه َقَربُوُت السَّ

]ق ل ت[
ُت َقلأ  âf’ın fethi ve lâm’ın…) [el-…alt] اَءأ
sükûnuyla) Dağlarda hılkî oyma çukura 
denir ki onda su irkilir. Ve kalîlü’l-lahm 
olan kimseye denir ki ince kesim ve çe-
limsiz ta¡bîr olunur.

َقِلُت  Bu (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-…alit] اَءأ
dahi kalîlü’l-lahm olan hılkî arık adama 
denir.

َقَلُت  (vezninde [ta¡ab] َتَعٌب) [el-…alet] اَءأ
Helâk olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َقِلَت 
اِبِع ِإَذا َهَلَك ُجُل َقَلًتا ِمَن اْلَباِب الرَّ الرَّ
َلَتُة قأ َُ -vez [mehleket] َمْهَلَكٌة [el-ma…letet] اَءأ
ninde ve mürâdifidir ki mahall-i hatar u 
helâktir; yukâlu: َوَقَع ِفي اْلَمْقَلَتِة أَِي اْلَمْهَلَكِة
الَُت قأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mi…lât] اَءأ
ninde) Hemen bir yavru doğurup bir dahi 
munkatı¡ olan nâkaya denir. Ve evlâdı 
durmaz hatuna denir; yukâlu: ِإْمَرأَةٌ ِمْقالٌَت ِإَذا 
َكاَنْت الَ َيِعيُش َلَها َوَلٌد
َأالَُت ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i…lât] اَإلأ
Nâka ve hatun, ِمْقالٌَت [mi…lât] olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َواْلَمْرأَُة  النَّاَقُة   أَْقَلَتِت 
 Ve َصاَرْت ِمْقالًَتا

َأالٌَت ٌِ  [i…lât] Helâk eylemek, ¡alâ-kavlin 
¡urza-i helâk eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َضُه ِلْلَهالَِك أَْقَلَتُه ِإَذا أَْهَلَكُه أَْو َعرَّ
َتُة َقلأ  Sütü (vezninde [feltet] َفْلَتٌة) [el-…altet] اَءأ
halâvetli olmayan hayvâna denir ki ¡illet-
ten nâşî olur; yukâlu: َشاةٌ َقْلَتٌة أَْي َلْيَسْت ِبُحْلَوِة 
اللََّبِن
ُن َتيأ َقلأ -vez [ba√reyn] َبْحَرْيُن) [el-¢alteyn] اَءأ
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]ق ن ع ت[
َعاُت ِقنأ  Yüzü (âf’ın kesriyle…) [el-…in¡ât] اَءأ
kıllı kişiye denir, Hüveydî Kürdü gibi; 
yukâlu: َرُجٌل ِقْنَعاٌت أَْي َكِثيُر َشْعِر اْلَوْجِه

]ق و ت[
ve (âf’ın zammıyla…) [el-…ût] اَءأُقوُت

ِقيُت ve (âf’ın kesriyle…) [el-…ît] اَءأ

ِقيَتُة ve [el-…îtet] اَءأ

َقاِئُت ve [el-…â™it] اَءأ

َقَواُت -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [el-…avât] اَءأ
de) Bedeni tutacak mikdârı ya¡nî beden-i 
insânı onunla sedd-i ramak eyleyecek 
gıdâ ve tûşeye denir. ُقوٌت […ût]un cem¡i 
 fi’l-asl [â™it…] َقاِئٌت gelir ve [a…vât] أَْقَواٌت
ism-i fâ¡ildir.

ُت َقوأ ve (âf’ın fethiyle…) [el-…avt] اَءأ

ve (âf’ın zammıyla…) [el-…ût] اَءأُقوُت

ِقَياَتُة -Bir kim (âf’ın kesriyle…) [el-…iyâtet] اَءأ
seyi kûtlandırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َعاَلُهْم ِإَذا  َوِقَياَتًة  َوُقوًتا  َقْوًتا  َيُقوتُُهْم   ِقَياَتٌة Ve َقاَتُهْم 
[…iyâtet]in aslı ٌِقَواَتة […ivâtet]tir, kezâlik ِقيٌت 
[…ît] ve ِقيَتٌة […îtet] dahi vâvîlerdir.

ِتَياُت َأ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i…tiyât] اَإلأ
Kût ve gıdâlanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقاَت ِعَيالُُه َفاْقَتاتُوا
َقاِئُت  Kût ve gıdâya denir ki zikr [el-…â™it] اَءأ
olundu. Ve 

ََاِئٌت  […â™it] Arslana ıtlâk olunur. Ve kifâyet 
mikdârı dirliğe ıtlâk olunur; yukâlu: ُهَو ِفي 
َقاِئٍت ِمَن اْلَعْيِش أَْي ِفي ِكَفاَيٍة
ِقيُت ُُ  (vezninde [mubîn] ُمِبيٌن) [el-Mu…ît] اَءأ
Esmâ-i hüsnâdandır, hâfız ve nigeh-bân 
ma¡nâsınadır. Ve muktedir ma¡nâsınadır 
ki her şey™e kâdirdir, herkese kût ve gıdâ 
i¡tâsına kudreti olduğu gibi. Mü™ellifin 
Ba§â™ir’de beyânına göre ِإَقاَتٌة [i…âtet]ten 

َُنُوٌت  […unût] ıtlâk eylediler. Bir rivâyette 
ِع اءَبلأ َِ ve ُاوَرُة  ّأ اءَح  ismleriyle iki ُاوَرُة 
sûre-i ¢ur™âniyyedir, İmâm Suyû†î Durr-i 
men&ûr’da ba¡de’l-mu¡avvi≠eteyn onları 
tefsîr eylemiştir.

َناُت َأ ِ -Bed (hemzenin kesriyle) [el-i…nât] اَإلأ
du¡â eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْقَنَت 
ِه َعُدّوِ َعَلى  َدَعا  ِإَذا  ُجُل   Lâkin sâ™ir mahalde الرَّ
mutlakan du¡â ile müfesserdir. Ve ba¡zı 
nüshada ve ba¡zı ümmehâtta bu mâdde mâ-
ba¡dlarıyla sülâsî ¡unvânında mersûmdur 
ve Ba§â™ir’de mezîd ile müsebbettir. Ve 
 namâzda kıyâmı uzatmak [i…nât] ِإْقَناٌت
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََطاَل ِإَذا  اْلُمَصّلِي   أَْقَنَت 
الَِة  Ve hacc-ı şerîfe müdâvemet اْلِقَياَم ِفي الصَّ
kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا  أَْقَنَت الرَّ

 Ve çok çok gazâ ve cihâd eylemek أََداَم اْلَحجَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْقَنَت ُفالٌَن ِإَذا أََطاَل اْلَغْزَو 
Ve dergâh-ı ilâhîye tezellül ve tevâzu¡ ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  أَْقَنَت 
ِ َتَعاَلى َتَواَضَع هلِلَّ
َقَناَتُة -veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-…anâtet] اَءأ
de) Kalîlu’t-ta¡âm olmak ma¡nâsınadır 
ki ekûl olmayıp kem-hvâr olmaktan 
¡ibârettir; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َقَناَتًة  ُجُل  الرَّ  َقنَُت 
اْلَخاِمِس ِإَذا َكاَن َقِليَل الطَّْعِم أَِي ْالَْكِل
َقِنيُت  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-…anît] اَءأ
Kalîletü’l-ekl olan hatuna denir; yukâlu: 
-Ricâle dahi ıtlâk olu ِإْمَرأَةٌ َقِنيٌت أَْي َقِليَلُة الطَّْعِم
nur; yukâlu: ُن اْلَقَناَتِة  Ve َرُجٌل َقِنيٌت أَْي َبّيِ

ِنيٌت ََ  […anît] Şol kırbaya denir ki sık ve 
metîn dikişli olmakla suyu gereği gibi 
tutup bir katresini akıtmaya; yukâlu: ِسَقاٌء 
يٌك -nüshala [musîl] ُمِسيٌل Burada َقِنيٌت أَْي ِمّسِ
rı galattır, zîrâ ِإْمَساٌك َعِن اْلَكالَِم ma¡nâsından 
me™hûzdur ve يٌك يٌن [missîk] ِمّسِ  [sikkîn] ِسّكِ
veznindedir.
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FASLU’L-KÂF 
)َفْصُل اْلَكاِف(

]ك ب ت[
ُت َكبأ  Bir (vezninde [sebt] َسْبٌت) [el-kebt] اَءأ
kimseyi yere çalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Ve bir kimse َكَبَتُه َكْبًتا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َصَرَعُه
yi hacil ve rüsvâ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْخَزاُه ِإَذا   Ve bir nesneden sarf َكَبَتُه 
ve men¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 ;Ve kesr eylemek ma¡nâsınadır َكَبَتُه ِإَذا َصَرَفُه
yukâlu: َكَسَرُه ِإَذا   Ve düşmanı gayz ve َكَبَتُه 
kînle redd eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُه ِبَغْيِظِه -Ve zelîl ve mühân ey َكَبَت اْلَعُدوَّ ِإَذا َردَّ
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَبَتُه ِإَذا أََذلَُّه
َتِبُت كأ ُُ  tan[iktibât] ِإْكِتَباٌت) [el-muktebit] اَءأ
ism-i fâ¡ildir, pür-gam ve endûh olan kişi-
ye denir; yukâlu: ا ُهَو ُمْكَتِبٌت أَْي ُمْمَتِلٌئ َغمًّ

]ك ب ر ت[
يُت َِ ِكبأ  ِفْعِليٌل kâf’ın kesriyle) [el-kibrît] اَءأ
[fi¡lîl] vezninde) Cins ahcârdan hacer-i 
ma¡rûf ismidir ki âteş gibi yanar ve yakar. 
Ve yâkût-ı ahmere ve altına da ıtlâk olunur. 
Ve ba¡zılar ¡indinde kibrît, cevâhir-i arziy-
yeden bir nev¡ cevherdir ki ma¡deni bilâd-ı 
şarkiyyede Tubbet ülkesinin verâsında 
vâdî-i Neml dedikleri mahaldedir.

Ma¡lûm ola ki kibrît dediği Fârisîde ve 
Türkîde kükürd ta¡bîr ettikleridir ki dört 
kısm olur, beyâz ve sarı ve kırmızı ve siyâh 
olur. Efdali kırmızı nev¡idir ki kîbrît-i ah-
mer dedikleridir, cevâhir-i arziyyedendir. 
Vâdî-i Beml’de olur. Onda keçi kadar ka-
rıncalar olur, sibâ¡ gibi insâna hücûm edip 
pâre pâre ederler. Geceler birkaç fersah 
mesâfeden leme¡ân eder. Ve el-ân mevcûd 
olan kükürdün iyisi sarı olandır ki çubuk 

me™hûzdur ki ma¡nâ-yı lâzımı olan hâfız ve 
şâhid demektir ki herkes kût ve gıdâsı üze-
rine lâzım olan kesleri elbette muhâfaza 
ve ikâta ile vücûdlarını himâyet eyler ve 
dâ™imâ üzerlerinde kâ™im olur. Kezâlik 
iktidâr ma¡nâsı dahi ma¡nâ-yı lüzûmudur; 
ve minhu kavluhu ta¡âlâ: ُِكّل َعَلى  اهللُ   ﴿َوَكاَن 
َشْيٍء ُمِقيًتا﴾ أَْي َحاِفًظا َوَشاِهًدا َوِقيَل ُمْقَتِدًرا
ِقيَتُة  ُقوٌت (âf’ın kesriyle…) [el-…îtet] اَءأ
[…ût] ma¡nâsınadır ki zikr olundu. Bu 
ma¡nâdandır ki ¡Arablar ِقيَتًة ِلَناِرَك  -der ِإْقَتْت 
ler, أَْطِعْمَها اْلَحَطَب ma¡nâsına.

ِتَقاَتُة اأ ِ  Kût ve gıdâ istemek [el-isti…âtet] اَإلأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتَقاَتُه أَْي َسأََلُه اْلُقوَت
اَتُة ََ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-i…âtet] اَإلأ
kimseye kût ve gıdâ vermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْسَتَقاَتُه َفأََقاَتُه Ve bir nesneye güç yet-
mek ma¡nâsına isti¡mâl olunur, niteki zikr 
olundu; yukâlu: ْيِء ِإَذا أََطاَقُه أََقاَت َعَلى الشَّ
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 ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َمَشى ُرَوْيًدا أَْو َقاَرَب َخْطَوُه ِفي ُسْرَعٍة
Ve 

 (kâf’ın fethi ve tâ’nın teşdîdiyle) [kett] َكتد
ve 

 Deve yapça böğürmek [ketît] َكِتيٌت
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَكِتيًتا َكتًّا  اْلَبِعيُر   َكتَّ 
ًنا َلّيِ ِصَياًحا  َصاَح  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  -Ve bir kim ِمَن 
seyi magmûm ve tasa-nâk eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َساَءُه ِإَذا  ُفالًَنا   Ve َكتَّ 
bir kimseyi tezlîl ve hâksâr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْرَغَمُه ِإَذا  ُفالًَنا   Ve َكتَّ 
tencere kaynamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve bir kimsenin kulağına َكتَِّت اْلِقْدُر ِإَذا َغَلْت
bir söz fısıldamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُه َقرَّ ِإَذا  ِل  اْلَباِب ْالَوَّ ِمَن  َوَكِتيًتا  َكتًّا  أُُذِنِه  اْلَكالََم ِفي   َكتَّ 
ُه  Ve َوَسارَّ

-Gövdesinde eti azca olan çelim [kett] َكتد
siz adama denir; ere ve ¡avrete ıtlâk olu-
nur; yukâlu: َرُجٌل َكتٌّ َواْمَرأَةٌ َكتٌّ أَْي َقِليُل اللَّْحِم 
Ve

 ;Saymak ma¡nâsına masdar olur [kett] َكتد
ve minhu’l-meselu: ”النُُّجوَم َتُكتُّ  أَْو  َتُكتُُّه   “الَ 
ُه َوالَ تُْحِصيِه  َجاَء ِفي َجْيٍش َما :ve yukâlu أَْي الَ َتُعدَّ
يَُكتُّ أَْي الَ يُْحَصى
َكَتُة َكتأ -veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-ketketet] اَءأ
de) Bu dahi yapça yapça yâhûd adımları 
sık sık atarak tîz tîz yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َمَشى ُرَوْيًدا أَْو َقاَرَب اْلَخْطَو  َكْتَكَت الرَّ
 Ve âhestece gülmek ma¡nâsınadır ِفي ُسْرَعٍة
ki kahkahadan dûn ola, kit kit gülmek 
ta¡bîr olunur; yukâlu: َضِحَك ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َكْتَكَت 
ُدوًنا َيْعِني ِمَن اْلَقْهَقَهِة
ُكُت -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [et-teketkut] اَءتََّكتأ
ninde) ٌَكْتَكَتة [ketketet] ile ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdiftir.

َتاُت كأ ِ ve (hemzenin kesriyle) [el-iktât] اَإلأ

ِتَتاُت كأ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iktitât] اَإلأ

kükürdü ta¡bîr olunur, beyne’l-etıbbâ™ 
 derler. Ve akçıl olana bez [e§âbi¡î] أََصاِبِعي
kükürdü derler ve ba¡zı emkinede ¡uyûn-ı 
hârre olduğu hâlde cereyân eder, tabh ile 
kibrît olur. Bu kısmı siyâha mâ™il olur. Ve 
ılıca ve bana ta¡bîr olunan ıssı çeşmelerin 
menba¡ında kükürd damarı olmakla su ıssı 
neb¡ eder. Ve kîmyâgerân iksîr-i zehebe 
kibrît-i ahmer ıtlâk ederler. Ve kibrîte asl-ı 
hârr ıtlâk ederler, niteki zîbaka asl-ı bârid 
derler. Ve ba¡zı arzın türâbında kibrît ol-
makla gâh-be-gâh duhân ve şu¡le gibi 
âsârı zuhûr eder. Hattâ İtalya civârında 
Akdeniz’de Sicilya arzında vâki¡ bir ce-
belden ekseriyyâ kesîf duhân zuhûr ve 
ba¡zen kemâl-i şiddet ü hiddetle bir taraf-
tan çatlayıp içinden şu¡le-feşân âteş sudûr 
edip etrâf ve eknâfını hâksâr eder.

َتُة ََ َكبأ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-kebretet] اَءأ
ninde) Devenin gövdesine kükürd sürmek 
ma¡nâsınadır ki ba¡zı eczâ ile halt edip sü-
rerler; yukâlu: َكْبَرَت َبِعيَرُه َكْبَرَتًة ِإَذا َطالَُه ِباْلِكْبِريِت

]ك ت ت[
َكِتيُت  (vezninde [şetît] َشِتيٌت) [el-ketît] اَءأ
Tencere kaynarken zuhûr eden savtına de-
nir ki kit kit diye zuhûr eder. Kezâlik kay-
nayan hamr ve nebîzin savtına denir. Ve 
genç devenin ibtidâ böğürmesinde zâhir 
olan savtına denir. Ve hışm-nâk adamın 
şiddet-i gayz u kînesi hengâmında genç 
deve böğürmesine şebîh, sadrında cevelân 
eden gümültüye denir; tekûlu: ِمْنُه  َسِمْعُت 
ِة اْلَغْيِظ  َكِتيًتا أَْي َصْوًتا ِفي َصْدِرِه َكَصْوِت اْلَبْكِر ِمْن ِشدَّ
Ve 

 Bahîl ve nâkese denir. Ve [ketît] َكِتيٌت
masdar olur, âhestece te™enîyle yürümek, 
¡alâ-kavlin adımları sık sık atarak tîz tîz 
yürümek ma¡nâsına; yukâlu: ُجُل َكِتيًتا  َكتَّ الرَّ
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]ك ر ت[
يُت َِ َك  Bir (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-kerît] اَءأ
sene-i tâmmeye denir; yukâlu: َكِريٌت  َسَنٌة 
ٌة َتامَّ -keli [kerît] َكِريٌت Şârih der ki işbu أَْي 
mesi mutlakan tâm olan zâtu’l-¡uddeye 
vasf olur ki tâmm ve kâmil ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ٌَّسَنٌة َكِريٌت َوَحْوٌل َكِريٌت َوَشْهٌر َكِريٌت أَْي َتام
يُت َِ  Bir belde (tâ’nın fethiyle) [Tekrît] َتكأ
adıdır. Bu belde Baπdâd ile Mav§il bey-
nindedir. Bâniyesi olan Tekrît bint Vâ™il 
ile müsemmâdır. Ve o Bekr b. Vâ™il’in 
ki Diyâr-ı Bekr ona muzâftır, hâheridir. 
Ve bunun tâ’yı zâ™ide olmakla vezni َتْفِعيٌل 
[tef¡îl]dir.

]ك س ت[
ُت  ُقْسٌط (kâf’ın zammıyla) [el-kust] اَءأُكسأ
[…us†] lafzında lügattir ki …us†-ı hindî de-
dikleri dârû olacaktır.

]ك ع ت[
ُت  kâf’ın fethi ve ¡ayn’ın) [el-ka¡t] اَءأَكعأ
sükûnuyla) Kasîrü’l-kâme kişiye denir. 
Mü™ennesinde َكْعَتٌة [ka¡tet] denir hâ’yla.

ُت ُكَعيأ  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [el-ku¡ayt] اَءأ
Bülbül kuşuna denir ki cem¡i ِكْعَتاٌن [ki¡tân] 
gelir, kâf’ın kesriyle; tekûlu: َما أَْطَيَب َصْوَت 
اْلُبْلُبِل أَِي   ,gibi [kumeyt] ُكَمْيٌت Ve bu اْلُكَعْيِت 
bünye-i tasgîr üzere mevzû¡dur.

َعاُت كأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ik¡ât] اَإلأ
Şitâb ve sür¡atle gitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُمْسِرًعا اْنَطَلَق  ِإَذا  ُجُل  الرَّ -Ve otur أَْكَعَت 
mak ma¡nâsına olmakla zıdd olur; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َقَعَد  Ve pür-gazab olarak süvâr أَْكَعَت الرَّ
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُفالٌَن   أَْكَعَت 
َرِكَب ُمْنَتِفًخا ِمَن اْلَغَضِب
ِعتب ُمكأ  [mu√sîn] ُمْحِسٌن) [Ebû Muk¡it] أَبُو 

vezninde) Bir şâ¡ir künyesidir.

Bunlar da kulağa fısıldamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا ِإْكِتَتاًتا  َواْكَتَتُه  ِإْكَتاًتا  أُُذِنِه  ِفي  اْلَكالََم   أََكتَّ 
ُه ُه َوَسارَّ  Ve َقرَّ

ِتَتاٌت كأ ٌِ  [iktitât] İşitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْكَتتَّ اْلَحِديَث ِإَذا اْسَتَمَعُه
ُكتَُّة  Mâlın (kâf’ın zammıyla) [el-kuttet] اَءأ
kemter ve rüzâline denir, gerek sâmit ve 
gerek nâtık olsun. Ve 

 .Bir kemter keçinin ¡alemidir [kuttet] ُكتَُّة
Bu cihetle mutlakan kemter ve sütsüz keçi 
kısmına ¡alem olarak ıtlâk olunur.

َكتَُّة  Yerde olan (kâf’ın fethiyle) [el-kettet] اَءأ
azca yeşilliğe denir ki murâd bir mikdârca 
otluk olacaktır.

ُكُت  (vezninde [hudhud] ُهْدُهٌد) [kutkut] ُكتأ
ve

ُكَتى  kâf’ların zammı ve tâ-yı) [kutkutâ] ُكتأ
sâniyenin fethi ve işbâ¡la) İkisi de gayr-i 
munsarıf olarak sıbyân-ı ¡Araba mahsûs 
bir nev¡ lu¡be ya¡nî oyun adıdır. ¡Adem-i 
insirâfa ¡illet ¡alemiyyet ve لُْعَبٌة [lu¡bet] 
te™vîliyle te™nîstir. Burada mü™ellifin َغْيَر 
 demektir ki i¡râb-ı َغْيَر ُمْنَصِرَفْيِن ta¡bîri ُمْجَراَتْيِن
selâse mücrâ değildir.

َكُت َكتأ  Toy (kâf’ların fethiyle) [el-ketket] اَءأ
kuşunun ötmesinden hikâyedir.

َكاُت َكتأ  Çok (kâf’ların fethiyle) [el-ketkât] اَءأ
sözlü ozan kimseye denir; yukâlu: َرُجٌل 
َكْتَكاٌت أَْي َكِثيُر اْلَكالَِم
َكِتيَتُة  vezninde [a§îdet¡] َعِصيَدةٌ [el-ketîtet] اَءأ
ve mürâdifidir ki bulamaç aşına denir.

]ك ح ت[
َحُت َكأ  أَْحَمُد â-yı mühmele ile√) [el-ek√at] اَألأ
[a√med] vezninde) Kısa boylu bodur kişi-
ye denir.
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ٌت ّأ  Ölmek, mevt ma¡nâsına [keft] َك
isti¡mâl olunur, kabre zamm olunmak 
mülâhazasıyla; yukâlu: َوَقَع ِفي النَّاِس َكْفٌت أَْي 
 Ve َكَفَت اهللُ ُفالًَنا ِإَذا َماَت :ve yukâlu َمْوٌت

ٌت ّأ -Katıksız ekmeğe ıtlâk olu [keft] َك
nur; yukâlu: أُْدٍم ِبالَ  أَْي  َكْفًتا  ُخْبًزا   Dâ™imâ أََكَل 
ma¡îşete zamm olunması bâ¡is-i ıtlâktır.

اُت َّ ِك نأ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) (el-inkifât] اَإلأ
ninde) Bulunduğu cihetten cihet-i uhrâya 
munsarıf olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Ve ken َكَفَتُه َفاْنَكَفَت أَْي َصَرَفُه َعْن َوْجِهِه َفاْنَصَرَف
diliğinden munsarıf olmak ma¡nâsınadır 
ki mutâvi¡ olmaz; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  ِإْنَكَفَت 
َوْجِهِه َعْن   Ve devşirilmek, inkıbâz اْنَصَرَف 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْنَقَبَض ِإَذا  ْيُء  الشَّ  ِإْنَكَفَت 
Ve at kısmı yemi ve suyu taklîl ile endâmı 
ve karnı çekilip zâmir olmak ma¡nâsınadır 
ki yaranmak ta¡bîr olunur; yukâlu: ِإْنَكَفَت 
 Ve endâm ve a¡zâ devşirimli اْلَفَرُس ِإَذا َضُمَر
ve dirnekli olmak ma¡nâsınadır; a¡zâsı o 
gûne mülezzezü’l-halk olana ُمْنَكِفٌت [mun-
kefit] derler; yukâlu: ُمْجَتِمُع أَْي  ُمْنَكِفٌت   َرُجٌل 
اْلَخْلِق
يُت ِّ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tekfît] اَءتَّكأ
Bu dahi bir nesnenin eczâsını devşirip 
birbirine yâhûd kendisine yanaştırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه َضمَّ ِإَذا  ْيَء  الشَّ َت   َكفَّ
َوَقَبَضُه
اُت َّ ِك -Masdar (kâf’ın kesriyle) [el-kifât] اَءأ
dır, niteki zikr olundu. Ve 

اٌت َّ  Şol mevzi¡e denir ki onda [kifât] ِك
nesne cem¡ ve birbirine zamm olunur ola; 
ve minhu yukâlu: َلَنا ِكَفاٌت   Ve kâle اَْلَْرُض 
ta¡âlâ: أَْي َوأَْمَواًتا﴾  أَْحَياًء  ِكَفاًتا  ْالَْرَض  َنْجَعِل   ﴿أََلْم 
ُهْم أَْحَياًء َعَلى ظُُهوِرَها  َذاَت َكْفٍت أَْي َضّمٍ َوَجْمٍع َيُضمُّ
 ِكَفاًتا أَْي َكاِفَتًة :Kâle’l-Bey∂âvî َوأَْمَواًتا ِفي بُطُوِنَها
أَْو ِبِه  نُِعَت  َمْصَدٌر  أَْو  َوَيْجَمُع  َيُضمُّ  أَْي  َيْكِفُت  ِلَما   ِاْسٌم 
اْلِوَعاُء َوُهَو  َكْفٍت  َجْمُع  أَْو  َوِصَياٍم  َكَصاِئٍم  َكاِفٍت   َجْمُع 

َتُة ُكعأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-ku¡tet] اَءأ
Kârûre kapağına denir.

]ك ف ت[
ُت ّأ َك  kâf’ın fethi ve fâ’nın) [el-keft] اَءأ
sükûnuyla) Bir kimseyi sâlik olduğu 
cihetten cihet-i uhrâya çevirip döndür-
mek ma¡nâsınadır; gerek zâhirî ve gerek 
ma¡nevî olsun; yukâlu: َكَفَتُه َكْفًتا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني 
َوْجِهِه َعْن  َصَرَفُه   Ve bir nesnenin eczâsını ِإَذا 
devşirip birbirine zamm ve ilhâk eylemek, 
kezâlik bir adam bir nesneyi kendisine 
zamm ve ilhâk eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه َوَقَبَضُه ْيَء ِإَلْيِه ِإَذا َضمَّ -Kâle fi’l َكَفَت الشَّ
Esâs: َبْعٍض ِإَلى  َبْعَضُه  َوَضمَّ  َجَمَعُه  ِإَذا  اْلَمَتاَع   َكَفَت 
ِباللَّْيِل ِصْبَياَنُكْم  “ِإْكِفُتوا  اْلَحِديُث  َوِمْنُه  اْلِفَراَش   َوَكَفَت 
وُهْم ِإَلْيُكْم ْيَطاِن َخْطَفًة َواْنِتَشاًرا” أَْي َضمُّ  Ve َفِإنَّ ِللشَّ

ٌت ّأ  (kâf’ın kesriyle) [kifât] ِكَفاٌت ve [keft] َك
ve 

يٌت ِّ  ve (kâf’ın fethiyle) [kefît] َك

َتاٌن َّ -Kuş kısmı ka (fetehâtla) [kefetân] َك
natlarını devşirip ve kısıp sür¡atle uçmak, 
kezâlik insân ve sâ™ir hayvân kürkü dev-
şirinip sür¡atle seğirtmek ma¡nâsınadır 
ki ma¡nâ-yı mezkûrdan me™hûzdur ٌَّضم 
[∂amm] ve َقْبٌض […ab∂] bulunduğu için; 
yukâlu: َكَفَت الطَّاِئُر َوَغْيُرُه َكْفًتا َوِكَفاًتا َوَكِفيًتا َوَكَفَتاًنا 
 Ve ِإَذا أَْسَرَع ِفي الطََّيَراِن َواْلَعْدِو َوَتَقبََّض ِفيِه

ٌت ّأ  ve [keft] َك

يٌت ِّ -Bün (vezninde [emîr] أَِميٌر) [kefît] َك
yesi hurde devşirimli, cüst ve çâlâk insân 
ve hayvâna denir; yukâlu: َكْفٌت َوَفَرٌس   َرُجٌل 
 Ve َوَكِفيٌت أَْي َسِريٌع َخِفيٌف َدِقيٌق

ٌت ّأ  Küçük tencereye denir. Bunda [keft] َك
kâf’ın kesriyle de lügattir. Ve bir nesne-
nin içerisi taşrasına dönmek ma¡nâsınadır 
ki tersine dönmek ta¡bîr olunur; yukâlu: 
ْيِء َظْهًرا ِلَبْطٍن  Ve أَْصَلَحُه ِباْلَكْفِت َوُهَو َتَقلُُّب الشَّ
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içine konan nesneyi zâyi¡ eylemeyen da-
ğarcık makûlesine denir.

َكاِفُت -Bir ma (fâ’nın kesriyle) [el-Kâfit] اَءأ
ğaranın ismidir ki selefte me™vâ-yı lusûs 
idi, nehb ettikleri emti¡a ve eşyâyı orada 
cem¡ ve zamm ederler idi.

ُت َّ ُك ve (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [el-kufet] اَءأ

َتُة َّ ُك  ُهَمَزةٌ kâf’ın zammıyla) [el-kufetet] اَءأ
[humezet] vezninde) Şol ata denir ki dört 
ayağını bir yere getirip top gibi cemî¡-i 
endâmıyla peyderpey birden sıçrayıp atı-
lır olmakla üzerinde istikrâr ve dizgin ile 
zabt mümkin olmaya; yukâlu: ُكَفٌت  َفَرٌس 
َوُكَفَتٌة ِإَذا َكاَن َيِثُب َجِميًعا َفالَ يُْسَتْمَكُن ِمْنُه اِلْجِتَماِع َوْثِبِه
ُت ِّ كأ ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mukfit] اَءأ
ninde) Şol kimsedir ki iki zırh giyip aralı-
ğında bir câme dahi giymiş ola.

َتٌة ّأ  (vezninde [heftet] َهْفَتٌة) [Keftet] َك
Makbere-i Medîne ola َبِقيُع اْلَغْرَقِد [Ba…î¡u’l-
πar…ad] nâm mahallin ismidir, nâsı kabz 
eylediği için yâhûd türâbı şûre olmakla 
medfûnu serî¡an ekl ve ifnâ eylediği için 
ıtlâk olundu.

]ك ل ت[
ُت َكلأ  kâf’ın fethi ve lâm’ın) [el-kelt] اَءأ
sükûnuyla) Biriktirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجَمَعُه ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َكْلًتا  ْيَء  الشَّ  َكَلَت 
Ve dökmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي  َكَلَتُه 
ُه ِإَذا َصبَّ  ;Ve at oynatmak ma¡nâsınadır ْاِلَناِء 
yukâlu: َرَكَضُه ِإَذا  اْلَفَرَس   Ve atmak َكَلَت 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَذا َرَماُه َكَلَت الشَّ
ُكلَُّت  (vezninde [sukker] ُسكٌَّر) [el-kullet] اَءأ
 kelimesine itbâ¡ olur; bunlar [fullet] ُفلٌَّت
da ُصَرٌد [§urad] vezninde dahi lügattir, ni-
teki ُفلٌَّت [fullet] mâddesinde zikr olundu; 
yukâlu: َفَرٌس ُفلٌَّت ُكلٌَّت أَْي َسِريٌع
ُكَلَتُة  kâf’ın zammıyla) [el-kuletet] اَءأ

أَْقَطاِرَها ِباْعِتَباِر  ْالَْرِض  َعَلى  -Ve kâle’r أُْجِرَي 
Râπıb: َُّتُضم َوِقيَل  َوأَْمَواَتُهْم  أَْحَياَءُهْم  النَّاَس   َتْجَمُع 
 ْالَْحَياَء الَِّتي ِهَي ْاِلْنَساُن َواْلَحَيَواَناُت َوالنََّباُت َوالَْمَواُت
-Mü الَِّتي ِهَي اْلَجَماَداُت ِمَن ْالَْرِض َواْلَماُء َوَغْيُر َذِلَك
tercim der ki Bey∂âvî ta¡bîrât-ı merkûme 
ile Keşşâf’a vârid olan münâkaşadan 
tefassî eylemiştir, zîrâ أَْكَفاٌت [ekfât] ism-i 
mevzi¡ olduğu sûrette ¡amel edemez, zîrâ 
esmâ-i emkine vü ezmine vü âlât her ne 
kadar müştak ve ef¡âl üzere cârî iseler de 
¡âmil olmazlar. Ve 

اٌت َّ ve [kifât] ِك

-vez [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [mukâfetet] ُمَكاَفَتٌة
ninde) Ansızın ölmek ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: َماَت ِكَفاًتا َوُمَكاَفَتًة أَْي َفْجأًَة Ve 

-Bir kimseye seğirt [mukâfetet] ُمَكاَفَتٌة
mekte yâ at koşmakta müsâbaka eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكاَفَتُه ِإَذا َساَبَقُه
اُت َّ ِت كأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iktifât] اَإلأ
de) Bir nesneyi bi-tamâmihi devşirip ahz 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَماَل  ِإْكَتَفَت 
ِإَذا اْسَتْوَعَبُه أَْجَمَع
اُت َّّ َك  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [el-keffât] اَءأ
Arslana ıtlâk olunur.

يُت ِّ َك -Masdar (kâf’ın fethiyle) [el-kefît] اَءأ
dır, niteki zikr olundu. Ve 

يٌت ِّ  ayyân b. ¢atâde es-Sedûsî◊ [Kefît] َك
feresinin ismidir. Ve 

يٌت ِّ  Şol dağarcığa ve çanta [kefît] َك
makûlesine denir ki kat¡â deliği ve yırtı-
ğı olmamakla içine konan şey™i zâyi¡ ey-
lemez ola ve bilâ-fâsıla birbirine damîme 
ve mecmû¡ olan medâr-ı ma¡âş olacaktır; 
ve minhu’l-hadîsu: يُب َوالطِّ َساُء  النِّ ِإَليَّ  َب   “ُحّبِ
َها  َوُرِزْقُت اْلَكِفيَت” أَْي َما أَْكِفُت ِبِه َمِعيَشِتي َيْعِني أَُضمُّ
َوأُْصِلُحَها
ُت ّأ ِك  Bu dahi (kâf’ın kesriyle) [el-kift] اَءأ
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nur ki rengi karamtık kırmızı olur; esvâb 
makûlesinde ona güvez ve ondan koyu 
olursa mor ta¡bîr olunur. Ve o atın yeli-
si ve kuyruğu siyâh olur verd ile ve aşkar 
ile. Farkı budur ki reng-i mezkûr olursa 
ki hurmâyî doru olacaktır, ُكَمْيٌت [kumeyt] 
denir, ondan açık olursa َوْرٌد [verd] denir 
ki Fârisîde gül-gûn ve Türkîde açık doru 
ta¡bîr olunur. Ve yelisi ve kuyruğu kırmı-
zı olursa aşkar denir ki Türkîde al ta¡bîr 
olunur. Mü™ellif ِمَن اْلَخْيِل ¡unvânıyla tasrîh 
eylemediği, şöhretine mebnîdir. Ve bunun 
bünye-i tasgîr üzere vaz¡ı sürh ve siyâh 
beyninde mütevassıt ve her birine karîb 
olduğu içindir. Ve bunun müzekker ve 
mü™ennesi berâberdir; fe-yukâlu: ُمْهَرةٌ ُكَمْيٌت 
 Ve ِبالَ َهاٍء

ٌت يأ َُ  Levninde sevâd ve humret [kumeyt] ُك
olan ya¡nî karamtık kırmızı olan bâdeye 
ıtlâk olunur, Hûre üzümünden olan bâde 
gibi; yukâlu: َسَقاُه اْلُكَمْيَت َوُهَو َعَلى َفَرٍس ُكَمْيٍت 
الَِّذي اْلَفَرِس  َعَلى  َوُحْمَرةٌ  َسَواٌد  ِفيَها  الَِّتي  اْلَخْمَر   أَِي 
ُقنُوٌء ُحْمَرَتُه   Ve Kumeyt b. Ma¡rûf ve َخاَلَط 
Kumeyt b. ¿a¡lebe ve Kumeyt b. Zeyd 
şu¡arâdandır. Ve 

ٌت يأ َُ  Arabda bir niçe feresin¡ [Kumeyt] ُك
ismidir.

َتُة ُأ ُك  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-kumtet] اَءأ
Zikr olunan ُكَمْيٌت [kumeyt] rengine denir 
ki hurmâyî doruluktur; esvâbda güvezî 
ta¡bîr olunur.

ُت ُأ َك ve [el-kemt] اَءأ

َتُة ُأ َك ve (kâf’ların fethiyle) [el-kemtet] اَءأ

اَتُة َُ َك -veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-kemâtet] اَءأ
de) At ُكَمْيٌت [kumeyt] olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َوَكَماَتًة  َوَكْمَتًة  َكْمًتا  اْلَفَرُس   َكُمَت 
 Ve اْلَخاِمِس ِإَذا َكاَن ُكَمْيًتا

ٌت ُأ -Derûnda gayz ve kîne gizle [kemt] َك

 [kufetet] ُكَفَتٌة (vezninde [humezet] ُهَمَزةٌ
ma¡nâsınadır ki cemî¡-i endâmıyla bir-
den sıçrayan ata denir. Mü™ellif bunu da 
 kelimesine itbâ¡-gûne resm [fuletet] ُفَلَتٌة
eylemiştir, lâkin ُفَلَتٌة [fuletet] mâddesinde 
bu ma¡nâya tasaddî eylememiştir. Nihâyet 
terkîbden teferru¡ olunur. Ve bu itbâ¡ de-
ğildir; yukâlu: َفَرٌس ُفَلَتٌة ُكَلَتٌة أَْي ُكَفَتٌة
ِتالَُت كأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iktilât] اَإلأ
de) İçmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْكَتَلَت اْلَماَء 
ِإَذا َشِرَب
َكِليُت ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-kelît] اَءأ

ِكّلِيُت يٌن lâm’ın şeddesiyle) [el-killît] اَءأ  ِسّكِ
[sikkîn] vezninde) Şol iri ve uzun taşa 
denir ki onunla sırtlanın ini sedd olunur. 
Sayyâd inin ağızını onunla sedd eyledik-
ten sonra mevzi¡-i dîgerden hafr edip ahz 
eder.

َتُة ُكلأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-kultet] اَءأ
Buğday makûlesi gılâl harmanından bir 
hisseye denir ki birinin nasîbine ¡â™id olur. 
Ve her nesneden bir mikdâr ve bir yığın 
ve bir küme şey™e denir, lisânımızda dahi 
müsta¡meldir, meselâ bir külte odun ve bir 
külte otluk ta¡bîr olunur; yukâlu: ِمَن  ُكْلَتٌة 
الطََّعاِم أَْي َنْبَذةٌ
نأِكالَُت ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inkilât] اَإلأ
de) Dökülmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَكَلَت 

ْيُء ِإَذا اْنَصبَّ -Ve bir nesnenin eczâsı devşi الشَّ
rilip buruşmak ve büzülmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيُء ِإَذا اْنَقَبَض ِإْنَكَلَت الشَّ

]ك م ت[
ُت يأ َُ ُك -veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [el-kumeyt] اَءأ
de) Şol kırmızı ata denir ki kırmızılığına 
 ya¡nî hâlis olmayan siyâhlık [™unû…] ُقنُوٌء
ki karamtık ta¡bîr olunur, karışmış ola. 
Lisânımızda ona hurmâyî doru ta¡bîr olu-
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mâddesinde dahi resm eylemişken zâhiri 
i¡tibârıyla burada dahi sebt eyledi. Ve 
bunlar ”ك،و،ن“ mâddesinden me™hûzlardır, 
niteki Nihâye-i İbn E&îr’de bu resme 
mastûrdur ki: اْلَمْسِجَد َدَخَل  “أَنَُّه  اْلَحِديِث  ِفي   َو 
ُيوُخ الَِّذيَن َيُقولُوَن ُكنَّا َكَذا ُة أَْهِلِه اْلُكْنِتيُّوَن” أَِي الشُّ  َوَعامَّ
 Ya¡nî bu َوَكاَن َكَذا َوُكْنُت َكَذا َفَكأَنَُّه َمْنُسوٌب ِإَلى ُكْنُت
ta¡bîr gûyâ ki ُكْنُت mâddesine mensûbdur. 
¡Arab ondan tasarruf eylediler. Yaşlı pîr 
adamlar “Ey cânım, bir vaktte ben şöyle 
olmuştum, şimdi böyle oldum” deme-
leriyle kavl-i mezbûre nisbetle pîr ada-
ma ٌُّكْنِتي [kuntiyy] ve mübâlagaten nûn 
ziyâdesiyle ٌُّكْنُتِني [kuntuniyy] ıtlâk eyle-
diler. Ve bunların nisbetleri hitâbla ُكْنَت 
[kunte] mâddesine de olmak câ™izdir ki 
“Babalık, sen evvel şöyle idin, şimdi böy-
lece...” Meselâ “Harîf ve ma¡tûh gibi bir 
ma¡nâ oldun” kavline mensûb olur.

ِتَناُت كأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iktinât] اَإلأ
de) Huzû¡ ve rızâ göstermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْكَتَنَت ِإَلْيِه ِإَذا َخَضَع ِإَلْيِه َوَرِضَي ِمْنُه
َكِنيُت  Şol (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-kenît] اَءأ
meşke denir ki dikişleri sık ve metîn ol-
makla suyu imsâk eder ola; yukâlu: ِسَقاٌء 
يٌك ِمّسِ أَْي   dahi bu [anît…] َقِنيٌت Niteki َكِنيٌت 
ma¡nâyadır.

َكَنُت  Süt tulumu (fethateynle) [el-kenet] اَءأ
çok isti¡mâl olunup câ-be-câ gasl ve tanzîf 
olunmamakla vesah-nâk ve müte¡affin ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َقاُء َكَنًتا ِمَن  َكِنَت الّسِ
َحُشَن ِإَذا  اِبِع  الرَّ -kelime َخُشَن Şârih işbu اْلَباِب 
sini hâ-ı mühmele ile takyîd eylemiştir, 
lâkin muktezâ-yı mâdde «â-yı mu¡ceme 
ile olmak aglebdir.

]ك ن ع ت[
َكنأَعُت  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-ken¡at] اَءأ
Bir nev¡ balık adıdır, ve bu iskorpit dedik-

mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َكْمًتا اْلَغْيَظ   َكَمَت 
ِل ِإَذا أََكنَُّه ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
يُت ُِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tekmît] اَءتَّكأ
Hamr ve deri ve sevb ve at makûlesini 
sıbg ve san¡atla ُكَمْيٌت [kumeyt] kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َواْلَفَرُس اْلَخْمُر  َتِت   ُكّمِ
ْبَغِة ُكَمْيًتا َرْت ِبالصَّ َوَغْيُرُه َعَلى ِبَناِء اْلَمْفُعوِل أَْي ُصّيِ
يَتُة ُِ َك -veznin [abîbet√] َحِبيَبٌة) [el-kemîtet] اَءأ
de) Bir şey™in asl ve esâsına denir; yukâlu: 
ْيَء ِبَكِميَتِتِه أَْي ِبأَْصِلِه أََخَذ الشَّ

اِتيُّ َُ َك ) [el-kemâtiyy] اَءأ  [zerâbiyy] َزَراِبيُّ
vezninde) Zikr olunan hurmâyî doru atla-
ra denir; yukâlu: َخْيٌل َكَماِتيٌّ أَْي ُكْمٌت Ve bu, 
 e mensûbdur. Ve[kemâtet] َكَماَتٌة

ٌت ُأ  Gûyâ (kâf’ın zammıyla) [kumt] ُك
ki أَْكَمُت [ekmet] lafzından cem¡dir, أَْحَمُر 
[a√mer] ve أَْشَقُر [aş…ar] kelimelerine 
mahmûldür.

اُت َُ كأ ِ ve (hemzenin kesriyle) [el-ikmât] اَإلأ

َتاُت ُِ كأ ِ -vez [i√mirâr] ِإْحِمَراٌر) [el-ikmitât] اَإلأ
ninde) ve

يَتاُت ُِ كأ ِ  [i√mîrâr] ِإْحِميَراٌر) [†el-ikmîtâ] اَإلأ
vezninde) At kısmı hurmâyî doru olmak 
ma¡nâsınadır; bünye-i ahîrlerde şiddet 
mu¡teberdir; yukâlu: َّأَْكَمَت اْلَفَرُس ِإْكَماًتا َواْكَمت 
ِإْكِمَتاًتا َواْكَماتَّ ِإْكِميَتاًتا ِإَذا َصاَر ُكَمْيًتا

]ك ن ت[
َكنأُت  kâf’ın fethi ve nûn’un) [el-kent] اَءأ
sükûnuyla) Kaviyyü’l-hilkat ve metînü’l-
bünye olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَنَت 
ِل ِإَذا َقِوَي ُجُل ِفي َخْلِقِه َكْنًتا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ الرَّ

ِتيُّ ُكنأ ) [el-kuntiyy] اَءأ -veznin [kursiyy] ُكْرِسيٌّ
de) Kavî ve şedîd olan insân ve hayvâna 
denir. Ve kebîr ya¡nî yaşlı adama denir.

ُتِنيُّ ُكنأ  (nûn ziyâdesiyle) [el-kuntuniyy] اَءأ

 َرُجٌل :ma¡nâsınadır; yukâlu [kuntiyy] ُكْنِتيٌّ
َكِبيٌر أَْي  َوُكْنُتِنيٌّ   “ك،و،ن” Mü™ellif bunları ُكْنِتيٌّ 
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FASLU’L-LÂM 
)َفْصُل الالَِّم(

]ل ب ت[
ُت  vezninde) Burmak [el-lebt] اَءلَّبأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َلْبًتا  َيَدُه   َلَبَت 
ِل ِإَذا َلَواَها -Ve hâssaten bir kimsenin gö ْالَوَّ
ğüsüne ve karnına ve yanlarına değnekle 
vurup çalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَبَت 
ُفالًَنا ِإَذا َضَرَب َصْدَرُه َوَبْطَنُه َوأَْقَراَبُه ِباْلَعَصا

]ل ت ت[
 lâm’ın fethi ve tâ’nın) [el-lett] اَءلَّتُّ

teşdîdiyle) Bir nesneyi dövmek 
ma¡nâsınadır; çerçinin bez ve ispençiyarın 
eczâ dövmeleri gibi, yukâlu: ْيَء َلتًّا ِمَن  َلتَّ الشَّ
َدقَُّه ِإَذا  ِل  ْالَوَّ  Ve bir nesneyi muhkem اْلَباِب 
çekip bağlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلتَُّه 
ُه َوأَْوَثَقُه  Ve bir şey™i rîze rîze ufatmak ِإَذا َشدَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلتَُّه ِإَذا َفتَُّه Ve bir şey™i 
ezmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيَء  الشَّ  َلتَّ 
-Ve kavudu su ile yâhûd yağla ıs َسِحَقُه
latıp bulamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّلت 
َجَدَحُه ِإَذا  ِويَق   Ve bir kimse bir adama السَّ
intisâb edip ona karîn ve mülâzım olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلى ِبُفالٍَن  ُفالٌَن   لُتَّ 
َمَعُه َوُقِرَن  ِبِه  لُزَّ  ِإَذا  اْلَمْفُعوِل   Ve bu ma¡nâ-yı ِبَناِء 
ahîrden me™hûzdur.

 Ağaç (lâm’ın zammıyla) [el-lutât] اَءلَُّتاُت
kabuğunun ufantısına denir. Ve kendisiy-
le bir nesne ٌَّلت [lett] olunacak şey™e denir, 
çerçi tokmağı ve havan eli gibi ve sâ™ir 
ma¡ânîsine göre.

 Bir (tâ’nın teşdîdiyle) [el-Lâttu] اَءالَّتُّ
sanem adıdır. İbn ¡Abbâs ve ¡İkrime ve 
Mucâhid ve İbnu’l-Mu¡temir gibi bir 
cemâ¡at vech-i mezkûr üzere teşdîd ile 
kırâ™at eylediler. Kâlallâhu ta¡âlâ: أََفَرأَْيُتُم﴿ 

leri dikenli balık olacaktır; َكْنَعٌد [ken¡ad] 
dahi derler.

]ك و ت[

) [el-kûtiyy] اَءأُكوِتيُّ -veznin [rûmiyy] ُروِميٌّ
de) Bodur kişiye denir. Ve 

 Adiyy b. er-Ra¡lâ™ nâm¡ [Kûtiyy] ُكوِتيد
şâ¡irin lakabıdır.

]ك ي ت[
ِييُت  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tekyît] اَءتَّكأ
Çuval ve yastık makûlesinin içini dol-
durmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلِوَعاَء  َكيََّت 
 Ve yol esbâb ve mühimmâtını َتْكِييًتا ِإَذا َحَشاُه
kolaylayıp ârâste eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َرُه َكيََّت اْلَجَهاَز ِإَذا َيسَّ
َياُت َكأ  vezninde [ekyâs] أَْكَياٌس [el-ekyât] اَألأ
ve mürâdifidir ki be-gâyet rüşd ve fetânet 
sâhibi kimselere denir. Şârih der ki tâ™ 
sîn’den maklûbedir. Ve أَْكَياٌس [ekyâs] َكّيٌِس 
[keyyis] lafzının cem¡idir.

َت َت َوَكيأ -vez َذْيَت َوَذْيَت) [keyte ve keyte] َكيأ
ninde ve âhirlerinin kesr üzere binâlarıyla 
lügattir) َوَكَذا  ma¡nâsınadır ki kıssa-i َكَذا 
mübhemeden kinâyedir. Lisânımızda 
“şöylece ve şöylece” ile ta¡bîr olunur. 
Bunların tâ’yı hâ’dan maklûbedir. Müter-
cim der ki َوَذْيَت  .dahi bu ma¡rizdedir َذْيَت 
Ve bunlar cümleden kinâye olup cümle 
ise fî-zâtiha müstehakk-ı i¡râb olmamakla 
mebnî oldular. Kaldı ki ◊arîrî merhûmun 
Durre’de beyânı üzere َوَكْيَت  kelimesi َكْيَت 
ef¡âlden ve َوَذْيَت  .akvâlden kinâyedir َذْيَت 
Pes َوَكْيَت َكْيَت  ُفالٌَن  َوَذْيَت ve َقاَل  َذْيَت  ُفالٌَن   َفَعَل 
demek câ™iz değildir, lâkin mü™ellif 
tefsîrine göre e¡amm olur. Ve Şihâb dahi 
şerhinde bu kavli te™yîd eylemiştir.
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melenin sükûnuyla) Değnekle vurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َلْحًتا  ِباْلَعَصا   َلَحَتُه 
ِبَها ِإَذا َضَرَبُه  الثَّاِلِث   Ve ağacın kabuğunu اْلَباِب 
soymak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَحَت اْلَعَصا ِإَذا 
 Ve َقَشَرَها

ٌت  Hâlis ve gayr-i magşûş [la√t] َءحأ
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َبْرٌد َبْحٌت 
.Ve bu itbâ¡ değildir َلْحٌت أَْي َصاِدٌق

]ل خ ت[
ُت  lâm’ın fethi ve «â-yı) [el-la«t] اَءلَّبأ
mu¡cemenin sükûnuyla) İri cüsseli tenû-
mend kişiye denir; yukâlu: أَْي َلْخٌت   َرُجٌل 
اْلِجْسِم  Ve iki sebîli bir olmuş hatuna َعِظيُم 
denir, ٌَمْرأَةٌ ُمْفَضاة ma¡nâsına. Ve 

ٌت  ¡kelimesine itbâ [sa«t] َسْخٌت [la«t] َءبأ
olur ki pek şedîd demek olur; yukâlu: ٌَّحر 
َسْخٌت َلْخٌت أَْي َشِديٌد

]ل ز ت[
ُت ْأ  lâm’ın zammı ve zâ-yı) [Luzt] ءُ
mu¡cemenin sükûnuyla) Endelüs’te bir 
mevzi¡ yâhûd bir kabîle adıdır.

]ل ص ت[
ُت  lâm’ın harekât-ı selâsı) [el-la§t] اَءلَّصأ
ve §âd’ın sükûnuyla) Hırsıza denir, ٌِّلص 
[li§§] ma¡nâsına. Cem¡i لُُصوٌت [lu§ût] gelir, 
 .gibi [§lu§û] لُُصوٌص

Şârih der ki bu ‰ayyi™ lügatidir, niteki ٌَّطس 
[†ass] lafzında َطْسٌت [†ast] derler.

]ل ف ت[
ُت ّأ  lâm’ın fethi ve fâ’nın) [el-left] اَءلَّ
sükûnuyla) Bir nesneyi burup çevirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء َلْفًتا ِمَن اْلَباِب  َلَفَت الشَّ
 Ve bir kimseyi tasmîm eylediği الثَّاِني ِإَذا َلَواُه
re™y ve tedbîrinden sarf ve tahvîl eylemek 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َلَفَت ُفالًَنا 
َرْأِيِه َعْن  َصَرَفُه   Ve ağaçtan kabuk soymak ِإَذا 

ى﴾، اَلَية  َلتٌّ [lât] الٌَت Zikr olunan الالََّت َواْلُعزَّ
[lett]-i sevîkten ism-i fâ¡ildir. Câhiliyette 
bir kişi var idi ki dâ™imâ mevsim-i hacda 
o putun yanında yağla sevîki keşkek edip 
huccâca it¡âm eder idi. Ba¡dehu onun is-
miyle o putu tesmiye eylediler.

Mütercim der ki asl o put recül-i 
merkûmun sûretidir ki mahall-i mezbûrda 
 الالَُّت .i sevîk edip it¡âm eder idi-[lett] َلتٌّ

[Lât] ¿a…îf kabîlesinin ve ى  ,[Uzzâ¡] اَْلُعزَّ
∏a†afân kabîlesinin putları idi. Ba¡dehu 
kesret-i isti¡mâlle tâ’yı tahfîf olundu. 
Ve ba¡zı müfessirîn ¡indinde ”ل،و،ى“ 
mâddesinden َفَعَلٌة [fa¡let]tir, vâv’ı elife 
kalb olunmuştur, ona tavâf ettikleri bâ¡is-i 
tesmiyedir. Ve ¡inde’l-ba¡z aslı الٌَه [lâh] 
idi hâ’yla ki ilâh ve ma¡bûd ma¡nâsınadır, 
hâ’yı hazf olunduktan sonra ilâh-ı hakîkî 
¡azze şânuhu hazretlerinden kusûruna 
binâ™en ¡alâmet-i te™nîs olan tâ™ ilhâk edip 
zu¡mlerince vesîle-i kurb-ı ilâhî olacak 
sanem-i mezbûra ıtlâk eylediler. Yâhûd 
tâ™ hâ’dan mübeddeledir, َكْيَت [keyte] ke-
limesinin tâ’yı gibi. Ve ba¡zı a¡lâm kavl-i 
ahîri tercîh eylediler. Pes lafza-i celâlenin 
iştikâkına zâhib olanlara göre aslı الٌَه [lâh] 
olmak ercahtır, zîrâ ¡Arablar sanemleri-
ne الٌَه [lâh] ıtlâk eylediler ki ma¡bûd de-
mektir, ihticâb yâhûd irtifâ¡ ma¡nâsından 
olur. Ve mü™ellif bunu ”ل،ي،ه“ ve ”ل،و،ه“ 
mâddelerinde dahi resm eylemişti.

َلَتُة تأ  (vezninde [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-letletet] اَءلَّ
Yemîn-i gamûs ma¡nâsınadır ki sâhibini 
bahr-i günâha daldıran yemîn-i kâzibedir. 
Mü™ellif bunu ism sûretinde sebt eylemiş-
tir, lâkin muktezâsı masdar olmaktır.

]ل ح ت[
ُت -lâm’ın fethi ve √â-yı müh) [el-la√t] اَءلَّحأ
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وُت ُّ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-lefût] اَءلَّ
Şol hatuna denir ki bir kimsenin taht-ı 
nikâhında olup zevc-i evvelden yanın-
da veledi ola. Hemîşe teveccühü veled-i 
mezbûra olmakla َلُفوٌت [lefût] ıtlâk olun-
muştur; yukâlu: َوَوَلٌد َزْوٌج  َلَها  أَْي  َلُفوٌت   ِإْمَرأَةٌ 
َغْيِرِه  Ve çepreşik huylu bed-zindegânî ِمْن 
kimseye denir. Ve sağılırken râm olma-
yıp çaparızlık eden nâkaya denir ki sağan 
kimseyi ısırır ve eliyle ayağıyla tepmeler. 
Ve şol havâ-dâr karıya denir ki mecliste 
nazarı bir yerde sâbit olmayıp oraya bura-
ya imâle ve sarf eder, tâ ki seni igfâl ey-
lemekle âher kimseye bir takrîb gamz ve 
işâretle terkîm vere; yukâlu: َِهَي َلُفوٌت أَْي ال 
َعْنَها َتْغُفَل  أَْن  َها  َهمُّ ِإنََّما  َواِحٍد  َمْوِضٍع  ِفي  َعْينَُها   َتْثُبُت 
َفَتْغِمَز َغْيَرَك
َتاُء ّأ  vezninde ve [™avlâ√] َحْوالَُء [™el-leftâ] اَءلَّ
mürâdifidir ki gözü şaşı hatuna denir. Ve 
göze de vasf olur. Ve boynuzları birbirine 
buruk ve dolaşık olan dişi keçiye denir.

يَتُة ِّ  Kıvâmlı (lâm’ın fethiyle) [el-lefîtet] اَءلَّ
koyu bulamaç aşına denir, ¡alâ-kavlin َحْيٌس 
[√ays] dedikleri hurmâ ve keşk ve simn 
ile tertîb olunan umaç aşına şebîh çorbaya 
denir; tekûlu: ِفيَتَة أَِي اْلَعِصيَدَة اْلُمَغلََّظَة  أَْطَعَمِني اللَّ
أَْو ِهَي َمَرَقٌة تُْشِبُه اْلَحْيَس
َتُة َّ  ُهَمَزةٌ lâm’ın zammıyla) [el-lufetet] اَءلُّ
[humezet] vezninde) Şol çobana denir ki 
dâ™imâ mevâşîye mübâlât eylemeyerek 
vurup çalar ola.

]ل و ت[
ُت  Bir (vezninde [avt§] َصْوٌت) [el-levt] اَءلَّوأ
kimse kendiden su™âl olunan şey™in gay-
rını haber vermek ya¡nî sâ™ilin matlûbu 
olan cevâbı terk edip gayrı siyâk üzere 
cevâb vermek ma¡nâsınadır, gerek üslûb-ı 
hakîm ve gerek sâ™ir gûne olsun; yukâlu: 

ma¡nâsınadır; yukâlu: َجِر ِإَذا َحاَء َعِن الشَّ  َلَفَت الّلِ
-Ve oka uygun ve mütelâ™im olmaya َقَشَرُه
rak hemân olduğuna göre yelek geçirmek 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َلَفَت 
َما َكْيَف  َبْل  ُمَتالَِئٍم  َغْيَر  َوَضَعُه  ِإَذا  ْهِم  السَّ َعَلى  يَش   الّرِ
 Ve çoban, mevâşîye hangisi olur ise اتََّفَق
olsun mübâlât etmeyerek kör vuruşu gibi 
vurup çalmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: ََيْضِربَُها ال أَْي  اْلَماِشَيَة  َيْلِفُت  اِعي  الرَّ أَِي   ُهَو 
يَُباِلي أَيَُّها أََصاَب
اُت َّ ِت ءأ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iltifât] اَإلأ
ve

ُت ُّّ ٌل) [et-teleffut] اَءتََّل  (vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
Bir nesneye doğru boyun çevirip yüz dön-
dürmekle teveccüh eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَلْيِه َوْجَهُه  َصَرَف  ِإَذا  َت  َوَتَلفَّ ِإَلْيِه   ِإْلَتَفَت 
Leyy ve sarf ma¡nâsına olan َلْفٌت [left] ke-
limesinden me™hûzdur.

ُت ّأ  Şalgam (lâm’ın kesriyle) [el-lift] اَءّلِ
dedikleri sebzeye denir. Ve bir nesnenin 
bir şıkkına ve bir yanına denir; ve minhu 
kavluhum: ُه َوَصْغُوُه  Ya¡nî ُفالٌَن ِلْفُتُه َمَعَك أَْي ِشقُّ
“Filânın dâ™imâ bir yanı senden yanadır 
ki hemîşe meyl ve ikbâli senin tarafadır” 
demektir. Ve sığıra denir, ٌَبَقَرة [ba…arat] 
ma¡nâsına. Ve şaşkın hamkâ™ ¡avrete de-
nir. Ve dişi arslanın fercine denir. Ve 

ٌت ّأ  aremeyn beyninde ¢udeyd◊ [Lift] ِء
nâm mevzi¡de vâki¡ dağda kâ™in bir sarp 
yokuşlu belen adıdır. Ve bunda lâm’ın fet-
hiyle de zebân-zeddir.

ُت َّ َءأ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-elfet] اَألأ
Boynuzları birbirine burulmuş olan teke-
ye denir; yukâlu: َقْرَنْيِه أََحُد  ُمْلَتٍو  أَْي  أَْلَفُت   َتْيٌس 
 [a¡ser] أَْعَسُر ,Ve solak adama denir َعَلى ْالَخِر
gibi. Ve bön ve ahmak kimseye denir.

اُت َّ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-lefât] اَءلَّ
Bu dahi ahmak kişiye denir.



اَلَت 803BÂBU’T-TÂ™İ’L-FEVKİYYE

ma¡nâyadır; yukâlu: أاَلََتُه َوآَلَتُه أَْي َنَقَصُه
﴿ Niteki işbu (tâ’nın fethiyle) [lâte] الََت
َمَناٍص﴾ ِحيَن   الَ .kerîmesinde vâki¡dir َوالََت 
nâfiyedir, tâ’yı zâ™idedir, َت -umme&] ثُمَّ
te) kelimesinde olduğu gibi. Yâhûd َلْيَس 
[leyse] kelimesine teşbîh olunmakla onda 
ism-i fâ¡il izmâr olunmuştur. Ve işbu الََت 
[lâte] kelimesi hemân ِحيَن [√îne] lafzına 
makrûnen isti¡mâl olunur. Ve gâhî murâd 
ve menvî olarak hazf olunur, niteki Mâzin 
b. Mâlik’in işbu َلَك َوأَنَّى  َهنَّْت  َوالََت   “َحنَّْت 
.kavlinde vâki¡ olmuştur َمْقُروُع”

Mütercim der ki kelâm-ı mezbûr 
emsâldendir, َمْقُروُع [Ma…rû¡] ¡Abduşems 
nâm bir adamın lakabıdır, Hîcemâne 
nâm mahbûbenin ma¡şûku idi. Em&âl-i 
Meydânî’de mezkûr olan iki vechin ahsa-
rı budur ki mezbûre Hîcemâne Makrû¡-ı 
merkûmun ¡âşıkası idi. Bir gün Ma…rû¡ 
kabîle-i Hîcemâne üzere hücûm ve şeb-
hûn eylemek murâd eylemekle Hîcemâne 
bir takrîble vâkıfe olmakla pederi olan 
¡Anber’e haber verdikte ricâl-i kabîleden 
Mâzin b. Mâlik bi-tarîki’l-hezl kelâm-ı 
mezbûru tefevvüh eyledi. Ya¡nî Hîcemâne 
gerçi Ma…rû¡’a müştâke olup dîdârı şev-
kiyle gelmesini tahayyül ve tecsîm eder, 
lâkin ey Hîcemâne sen Ma…rû¡’a zafer-
yâb-ı visâl olmak mümkin değildir. َحنَّْت 
kelimesi َحِنيٌن [√anîn] lafzından mâzî-i 
mü™ennestir, ârzû ve iştiyâk ma¡nâsınadır. 
Zamîr, Hîcemâne’ye râci¡dir. Ve َهنَّْت [he-
net] َهِنيٌن [henîn] lafzından mâzîdir, أَِنيٌن 
[enîn] ve َناَلٌة [nâlet] ma¡nâsınadır. Bu me-
sel kable evânihi matlûbe ârzû-mend olan 
kimse hakkında îrâd olunur.

Mü™ellifin Ba§â™ir’de Muπni’l-Lebîb 
hülâsası olarak beyânı üzere bunun 

ُجُل َيُلوُت َلْوًتا ِإَذا أَْخَبَر ِبَغْيِر َما يُْسأَُل َعْنُه  Ve الََت الرَّ
bir haberi ketm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: الََت اْلَخَبَر ِإَذا َكَتَمُه
 (vezninde [se√âbet] َسَحاَبٌة) [Levâtet] َءَواَتُة
Endelüs’te bir mevzi¡ ve Berberistân’da 
bir kabîle adıdır.

]ل ي ت[
َت  lâm’ın fethi ve yâ’nın sükûnu) [leyte] َءيأ
ve âhirinin feth üzere binâsıyla) Kelime-i 
temennîdir, ya¡nî bir nesneyi ummak 
ma¡nâsına harftir. Fârisîde kâşkî ve 
Türkîde n’olaydı ve şöyle olaydı demek 
mefhûmunda müsta¡meldir. Ve hurûf-ı 
müşebbehe bi’l-fi¡l cümlesindendir. İsmi-
ni nasb ve haberini ref¡ eder. Ekserî müm-
teni¡ ve muhâl olan mevâddın temennîsine 
ta¡alluk eder. Mümkin olan mahalde 
isti¡mâli kalîldir. Ve gâhî َوَجْدُت kelimesi 
menziline tenzîl olunur, ya¡nî iki mef¡ûle 
ta¡diye eylediği gibi bu dahi ism ve habe-
rini nasb eder; yukâlu: َشاِخًصا َزْيًدا   Ve َلْيَت 
 gibi bi’z-zât yâ-yı mütekellime َلَعّلِي ve ِإنِّي
dâhil olup َلْيِتي denir, ve nûn-ı vikâye ile 
.gibi ِإنَِّني ,denir َلْيَتِني

 Boynun (lâm’ın kesriyle) [el-lît] اَءّلِيُت
bir yüzüne denir, اْلُعنُِق  ;ma¡nâsına َصْفَحُة 
yukâlu: َلَفَت ِليَتُه أَْي َصْفَحَة ُعنُِقِه
ُت ve (vezninde [beyt] َبْيٌت) [el-leyt] اَءلَّيأ

ُت  Bir (vezninde [avt§] َصْوٌت) [el-levt] اَءلَّوأ
kimseyi teveccüh eylediği cihetten men¡ 
ve sarf eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: الََتُه 
َيِليُتُه َلْيًتا َوَيُلوتُُه َلْوًتا ِإَذا َحَبَسُه َعْن َوْجِهِه َوَصَرَفُه
الََتُة ِ  (vezninde [i…âmet] ِإَقاَمٌة) [el-ilâlet] اَإلأ
َعْن :ma¡nâsınadır; yukâlu [leyt] َلْيٌت  أاَلََتُه 
ِبَمْعَنى الََتُه  ;Ve eksiltmek ma¡nâsınadır َوْجِهِه 
yukâlu: َما أاَلََتُه َشْيًئا أَْي َما َنَقَصُه Niteki hemze 
ile أَْلٌت [elt]ten me™hûz ِإيالٌَت [îlât] dahi bu 
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FASLU’L-MÎM 
)َفْصُل اْلِميِم(

]م أ ت[
َتُة َأ -mîm’in zammıyla ve hem) [Mu™tet] ُم
zenin sükûnuyla) Meşârik-i Şâm’da bir 
mevzi¡ adıdır. Onda Ca¡fer b. Ebî ‰âlib 
radiyallâhu ¡anhu şerbet-i şehâdet nûş ey-
lediler. ¢ay§er-i Rûm olan Hira…l ¡askeriy-
le ashâb-ı kirâm beyninde bir melhame-i 
kübrâ vâki¡ olmuştur. ¡Asker-i İslâm beş 
bin ve leşker-i küffâr iki yüz bin idi. Zeyd 
b. ◊âri&e ve ¡Abdullâh b. Revâ√a ve Ca¡fer 
şehîd olduktan sonra sancağı »âlid b. el-
Velîd alıp nâ™ire-i kıtâli tehyîc ve bâzâr-ı 
dâd u sitâdı tervîc eylediler. Bi-¡avnihi 
ta¡âlâ eşedd-i fedâhatle küffârı şikest 
ve târümâr ve katı vâfirini tu¡me-i şîr-i 
şemşîr-i tebâr eylediler. Ve Mu™te’de a¡lâ 
kılıç yapılır, ٌة ُمْؤِتيَّ  [suyûf Mu™tiyyet] ُسُيوٌف 
ma¡rûftur.

]م ت ت[
تُّ َُ  mîm’in fethi ve tâ’nın) [el-mett] اَءأ

teşdîdiyle) Bir nesneyi çekip yâhûd sün-
dürüp uzatmak ma¡nâsınadır, ٌَّمد [medd] 
lafzında lügattir; yukâlu: ِمَن َمتًّا  اْلَحْبَل   َمتَّ 
ا َمدًّ ُه  َمدَّ ِبَمْعَنى  ِل  اْلَوَّ -Ve ipi kuyu çarhı اْلَباِب 
na ve makâraya sarmayıp kovayı hemân 
onunla çekmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّمت 
َبَكَرٍة َغْيِر  َعَلى  َنَزَعُه  ِإَذا   Ve bir kimseye اْلَحْبَل 
karâbetle tevessül eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُل ِإَلْيَك ِبَقَراَبٍة  Ve ُفالٌَن َيُمتُّ ِإَلْيَك أَْي َيَتَوسَّ

.Vâfir muhaddisîn ismleridir [Mett] َمتد

َتُة َُ تأ َُ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-metmetet] اَءأ
ninde) Bu dahi bir kimseye hürmet ve 
karâbetle tevessül eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َل ِإَلْيِه ِبَقَراَبٍة ُجُل ِإَلْيِه َمْتَمَتًة ِإَذا َتَوسَّ  َمْتَمَت الرَّ

hakîkatinde ve ¡amelinde ihtilâf olun-
muştur. Ba¡zılar الََت [lâte] kelimesi fi¡l-i 
mâzîdir dediler, َنَقَص [na…a§a] ma¡nâsına; 
ba¡dehu nefy için isti¡mâl olunmuştur, ََّقل 
[…alle] kelimesi gibi. Ve ¡inde’l-ba¡z aslı 
 ,vezninde [alime¡] َعِلَم ,idi [leyise] َلِيَس
yâ™ elif’e kalb olunup ve sîn tâ’ya ibdâl 
olunmuştur; َناٌت [nât] ve َناٌس [nâs] gibi. 
Ve ¡inde’l-ba¡z َال nâfiyedir, ve tâ™ te™nîs-i 
lafz için ziyâde kılınmıştır, َّثُم [&umme] 
ve َُّرب [rubbe] kelimelerinde ziyâde kı-
lındığı gibi. Yâhûd ma¡nâ-yı nefyi te™kîd 
için ziyâde kılınmıştır. Yâhûd َساَعٌة [sâ¡at] 
yâ ٌة  mâddesine tenbîh için [muddet] ُمدَّ
ziyâde kılındı ki ِحيَن ُة  اْلُمدَّ أَِو  اَعُة  السَّ  َلْيَسِت 
 sebkinde olur. Ve bunda tahrîki َمَناٍص
iltikâ-i sâkineyn mahzûruna mebnîdir. Ve 
¡alâ-kavlin َال kezâlik nâfiyedir ve tâ™ ِحيَن 
[√îne] kelimesinin evveline ziyâde kılın-
mıştır, niteki Mu§haf-ı ¡O&mânî’de öylece 
meşhûd olmuştur. Ve ¡ameli husûsunda 
dahi üç mezheb vardır. Evvel, aslâ ¡âmil 
değildir. Eğer kendisini merfû¡ vely eder-
se o merfû¡ mahzûfu’l-haber mübtedâ 
olur ve الَ ِحيَن َمَناٍص َكاِئٌن َلُهْم takdîrinde olur. 
Ve bu ref¡le kırâ™at olunduğuna göredir. 
Ve nasbla olduğuna göre fi¡l-i mahzûfun 
mef¡ûlü olmakla ve َلُهْم َمَناٍص  ِحيَن  أََرى   الَ 
takdîrinde olur. Mezheb-i sânî, َِّإن kelimesi 
gibi ¡amel eder, ya¡nî ismi nasb ve haberi 
ref¡ eder. Sâlis, َلْيَس gibi ¡amel eder ve onda 
ism-i fâ¡il olarak haber takdîr olunmakla 
َلُهْم َحاِصالً  َمَناٍص  ِحيُن   te™vîlinde olur ve َلْيَس 
ma¡mûlünü ba¡zılar ِحين lafzına tahsîs ey-
lediler. Ve ba¡zılar mutlakan ism-i zamâna 
tansîs eylediler. Ve bunun tafsîli Muπni’l-
Lebîb şürûhunda mebsûttur.
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 َيْوٌم :Ve pek ıssı güne denir; yukâlu َشِديٌد
َحارٌّ أَْي  -Ve ¡âkıl ve hûş-mend ¡alâ َمْحٌت 
kavlin zekâ ve fıtnat sâhibi zîrek adama 
denir. Cem¡i ُمُحوٌت [mu√ût] gelir ve ُمَحَتاُء 
[mu√atâ™] gelir. Gûyâ ki َمِحيٌت [ma√ît] laf-
zından cem¡dir. Ve 

ٌت  ;Mahz ve hâlis ma¡nâsınadır [ma√t] َمحأ
yukâlu: َعَرِبيٌّ َمْحٌت أَْي َخاِلٌص
َحاَتُة َُ -vez [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-ma√âtet] اَءأ
ninde) Gün pek ıssı olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمُحَت اْلَيْوُم َمَحاَتًة ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َكاَن 
َمْحًتا
َحاُت مأ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-im√ât] اَإلأ
adamı pür-gazab eylemek ma¡nâsınadır ki 
şiddet ma¡nâsından me™hûzdur; tekûlu: 
أَْيَلَْمـَلَنََّك َغَضًبا  Ba¡zı nüshada sülâsî َلُْمِحَتنََّك 
¡unvânında mazbût olmakla ona göre َمْحٌت 
[ma√t] lafzından ve bâb-ı sâlisten olur.

]م ر ت[
ُت َأ َُ  mîm’in fethi ve râ’nın) [el-mert] اَءأ
sükûnuyla) Ot eseri olmayan çöl ve kır 
beyâbâna denir. ¡Alâ-kavlin şol çepel ve 
merc ve nem-nâk arza denir ki altında olan 
toprağı aslâ kurumayıp ve kat¡â otluk eseri 
nâbit olmaya. Cem¡i أَْمَراٌت [emrât] gelir ve 
cem¡-i kesreti ُمُروٌت [murût] gelir. Ve 

ٌت َأ  Kaşı kılsız olan kimseye ıtlâk [mert] َم
olunur; yukâlu: َرُجٌل َمْرٌت أَْي الَ َشْعَر ِبَحاِجِبِه Ve 

ٌت َأ  Bir nesneyi akçe tahtası gibi [mert] َم
düz ve emles eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َملََّسُه ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َمْرًتا  ْيَء  الشَّ  َمَرَت 
Ve develeri bir tarafa alarga eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اَها َمَرَت ْاِلِبَل ِإَذا َنحَّ
وُت َُ َُ -vez [abûr§] َصُبوٌر) [el-merût] اَءأ
ninde) َمْرٌت [mert] ile ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdiftir; yukâlu: َمَكاٌن َوأَْرٌض َمْرٌت َوَمُروٌت
وَتُة َُ ُأ َُ  Bu dahi o [el-memrûtet] اَءأ

Bu ma¡nâda ٌَّمت [mett] ve َمْتَمَتٌة [metmetet] 
mecâzlardır, gûyâ ki mütevessil olan kim-
se nefsini ona medd ve nez¡ eder.

اتَُّة َُ  (teşdîd ile ondan ismdir) [el-mâttet] اَءأ
Bir kimseye karâbet ve mahremiyyet ci-
hetiyle olan hürmet ve vesîleye denir; 
yukâlu: َبْيَنُهَما َماتٌَّة أَْي ُحْرَمٌة َوَوِسيَلٌة
-vezninde, ¡alâ [attâ√] َحتَّى) [Mettâ] َمتَّى
kavlin fekk-i idgâmla َمَتَتى [Metetâ]) Yûnus 
peygamber ¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi’s-
selâm hazretlerinin pederleri ismidir. 
Şârih der ki cumhûr-ı muhaddisîn ¡indinde 
Mettâ, Hazret-i Yûnus’un vâlideleri ismi-
dir. Ve 

 Muhaddisînden Mu√ammed [Mettâ] َمتَّى
b. Ya√yâ el-Medenî ceddinin ismidir. Ve

-keli [metâ] َمَتى Muhaffef olan [mettâ] َمتَّى
mesinde lügattir ki ism-i istifhâm ve ism-i 
şart olur.

َتاُت َُ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-metât] اَءأ
Bir kimseye medâr-ı takarrüb olacak şey™e 
denir, hürmet ve karâbet gibi; yukâlu: َما َلُه 
َمَتاٌت ِإَلْيِه أَْي َما َيُمتُّ ِبِه ِإَلْيِه
ّتِي َُ ي [et-temettî] اَءتَّ  vezninde [tema††î] َتَمطِّ
ve mürâdifidir ki gerinmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َتَمطَّى  Ve kesmek için َتَمتَّى الرَّ
ipi zor ve kuvvetle gerilerek çekmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَمتَّى ِفي اْلَحْبِل ِإَذا اْعَتَمَد 
 ,idi [temettut] َتَمتٌُّت Ve bunun aslı ِفيِه ِلَيْقَطَعُه
tâ-i sâlise yâ’ya münkalib oldu. Ve َتَمتٌُّت 
[temettut] isti¡mâli mesmû¡ olmamıştır. 
Mü™ellif bunu mu¡tel bâbında dahi zikr 
eylemiştir.

]م ح ت[
ُت حأ َُ  mîm’in fethi ve √â-yı) [el-ma√t] اَءأ
mühmelenin sükûnuyla) Saht ve şedîd 
olan nesneye denir; yukâlu: أَْي َمْحٌت   َشْيٌء 
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ta¡aşşukları hâletine ve o sebeble zâtlarına 
müteretteb ve mütevakka¡ olan kemâle 
¡adem-i bülûgla derece-i asliyyelerinden 
intihâtları zindânda habs-i vücûd hâletine 
teşbîh olunmuştur. Gûyâ ki bir kişi her ne 
kadar hayr ve tâ¡ati kesîr olup ve ahlâk-ı 
melekiyye ile muttasıf ise de nefs-i 
emmâreye itâ¡at ve inkıyâd eyledikte 
semâ-i sa¡âdetten √a∂î∂-i behîmete nüzûl 
edip bu cihetle zülâl-i ünsü mütekeddir 
ve nâr-ı şevk u muhabbeti humûde müte-
havvil ve beynehu ve beyne’l-mahbûbi’l-
hakîkî hucub-i zulumât-ı hecr ve inkıtâ¡ 
hâ™il olup ve bahr-i şehevâta gûta-hâr olan 
mer™e-i nâkısa hakkında nûr-ı tevfîk-i 
ilâhî pertev-rîz olmakla habl-i ¡inâyet-i 
ilâhiyyeye temessük ve i¡tisâm eyledik-
te √a∂î∂-i ¡âlem-i tabî¡atten evc-i semâ-i 
safâ-i rûhâniyyete terakkî ve menâzil-i se-
niyyeye ve makâmât-ı melekiyyeye irtifâ¡ 
şerefine mazhar olacağına işâret eylemiş-
ler ola, niteki Şeyh İbn Sînâ, İşârât’ta sebt 
eylediği işbu: َسالََماُن ِمنّيِ ُغْدَوًة َوَعِشيًَّة || َعَلى“ 
 beytinde Salâmân ve َما َجدَّ ُدرُّ اْلَمَكاِرِم أَْبَساِلي”
Absâl ile mazmûn-ı mezkûrda remz oldu-
ğuna işâret eylemiştir. İntehâ.

يُت َِ َم َأ َُ  [selsebîl] َسْلَسِبيُل) [el-mermerît] اَءأ
vezninde) Âfet ve dâhiye ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََصاَبُه َمْرَمِريٌت أَْي َداِهَيٌة

]م ص ت[
ُت صأ َُ  mîm’in fethi ve §âd’ın) [el-ma§t] اَءأ
sükûnuyla) Cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َمْصًتا  اْلَجاِرَيَة   َمَصَت 
 Ve nâkanın yâ kısrağın fercine el َنَكَحَها
sokup rahiminden menîyi çekip çıkarmak 
ma¡nâsınadır, soy nâkaya ve kısrağa nâ-
cins aştıkta sâhibi öylece eder; yukâlu: 
 َمَصَت النَّاَقَة ِإَذا َقَبَض َعَلى َرْحِمَها َفأَْدَخَل َيَدُه َفاْسَتْخَرَج

ma¡nâyadır; yukâlu: أَْرٌض َمْمُروَتٌة أَْي َمُروٌت
وَتُة َُ ُُ  (mîm’in zammıyla) [el-murûtet] اَءأ
Ma¡nâ-yı mezbûrdan ismdir.

وُت َُّ َُ وٌد) [el-Merrût] اَءأ -veznin [seffûd] َسفُّ
de) Benû ◊ammân b. ¡Abdul¡uzzâ yur-
dunda bir vâdî ismidir. Ve Bâhile yâhûd 
Kelb kabîlesine mahsûs bir belde adıdır.

ٌت ََ  (vezninde [cebel] َجَبٌل) [Meret] َم
Â≠erbaycân ülkesinde bir karyedir.

 (vezninde [hârût] َهاُروُت) [Mârût] َماُروُت
İsm-i a¡cemîdir, ¡alâ-kavlin zikr olunan 
.lafzından me™hûz ¡Arabîdir [murûtet] ُمُروَتٌة

Mü™ellif bunu ve َهاُروُت [Hârût]u beyândan 
sükût eylemiştir. Bunlar ¢ur™ân-ı 
kerîm’den mesmû¡lardır, ke-mâ kâlallâhu 
ta¡âlâ: َهاُروَت ِبَباِبَل  اْلَمَلَكْيِن  َعَلى  أُْنِزَل   ﴿َوَما 
 Bunlar fi’l-asl iki feriştelerdir َوَماُروَت﴾ الَية
ki ¡ibâda fitne-i rabbâniyye vâki¡ oldular. 
¡Alâ-kavlin iki sâlih kimselerdir ki mele-
kiyyet hasletlerine mebnî melek ile ta¡bîr 
olundular. Ve ¡alâ-kavlin iki şeytân adıdır 
ve bunlar gûyâ ki ferişte olup sûret-i beşe-
re temessül ve berây-ı imtihân kendilerde 
şehvet-i insânî tab¡ ve terkîb olundukta 
Zuhre nâm bir hatuna ta¡alluk edip ona 
ta¡lîm-i sihr ve o dahi kendileri me¡âsî ve 
işrâke igrâ ve îkâ¡ eyledikten sonra Zuh-
re ta¡allüm eylediği sihr ve efsûn sebe-
biyle âsumâna su¡ûd edip ve hâlâ Zuhre 
ta¡bîr olunan kevkeb o hatun olmak üzere 
menkûl olan kelâm, Yehûd tâ™ifesinden 
mahkîdir. Ve bu rumûz evâ™ilden olmak 
melhûzdur. Ya¡nî ¡akl ve rûh iki ferişteye 
ve nefs Zuhre’ye teşbîh olunup ve ¡akl ve 
rûhun nefs-i emmâreye maglûb ve dâ¡iye 
olduğu şehevâta mâ™il ve meşgûf olduk-
ları hasebiyle muktezâ-yı zâtlarından 
hurûcları ricâlin nisvâna ta¡alluk ve 
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yukâlu: ِل ِإَذا أََقاَم َمَكَت ِباْلَمَكاِن َمْكًتا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
َكاُت ُأ ِت اأ ِ  Bedende çıkan [el-istimkât] اَإلأ
sivilce ve çıban makûlesi irinlenmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَبْثَرُة   ِإْسَتْمَكَتِت 
اْمَتـَلَْت َقْيًحا

]م ل ت[
ُت لأ َُ  mîm’in fethi ve lâm’ın) [el-melt] اَءأ
sükûnuyla) Bir şey™i ırgalayıp beri öte 
depretmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء  َمَلَت الشَّ
َكُه َمْلًتا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َزْعَزَعُه َوَحرَّ
ََماِءيُت -veznin [esâlîb] أََساِليُب) [el-emâlît] اَألأ
de) Cüst ve çâlâk develere denir. Şârihin 
beyânı üzere müfredi mesmû¡ değildir. 

ّلِيُت ُِ  (vezninde [sikkît] ِسّكِيٌت) [el-millît] اَءأ
 ,nâm şecerin yaprağına denir [»mer] َمْرٌخ
اْلَمْرِخ  ma¡nâsına. Ve [»sinfu’l-mer] ِسْنُف 
 sîn’in kesriyle hâssaten şecer-i [sinf] ِسْنٌف
merkûmun yaprağına denir.

]م و ت[
ُت وأ َُ  mîm’in fethi ve vâv’ın) [el-mevt] اَءأ
sükûnuyla) Ölmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل ُجُل َيُموُت َوَيَماُت َوَيِميُت َمْوًتا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ  َماَت الرَّ
َحِيَي ِضدُّ  َوالثَّاِني  اِبِع   Mü™ellifin Ba§â™ir’de َوالرَّ
beyânına göre lügat-ı sâlise Yûnus’tan 
menkûldür. Ve Mi§bâ√’ın beyânına göre 
bu bâb-ı mahsûs olmayıp belki tedâhül-i 
lügateyn kabîlindendir; tekûlu: ِبَكْسِر  ِمتُّ 
اْبُن َوَزاَد  َتُدوُم  ِدْمَت  اْلُمْعَتّلِ  ِمَن  َوِمْثُلُه  أَُموُت   اْلِميِم 
 Ve اْلَقطَّاِع ِكْدَت َتُكوُد َوَتَكاُد َوِجْدَت َتُجوُد َوَتَجاُد

ٌت  ,İsm olur ki ölüme denir [mevt] َموأ
Fârisîde merg denir. İsm-i cinstir, vâhidi 
tâ’yladır. Ve

ٌت  Sâkin ve epsem olmak [mevt] َموأ
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َماَتِت 
َسَكَنْت ِإَذا  يُح   Ve uyumak ma¡nâsına الّرِ
isti¡mâl olunur; yukâlu: ُجُل ِإَذا َناُم  Ve َماَت الرَّ
esvâb makûlesi nesne yepriyip çürümek 

َماَءُه

]م ع ت [
ُت عأ َُ  mîm’in fethi ve ¡ayn’ın) [el-ma¡t] اَءأ
sükûnuyla) Ovmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َمَعَتُه َمْعًتا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َدَلَكُه

]م ق ت[
ُت قأ َُ  mîm’in fethi ve …âf’ın) [el-ma…t] اَءأ
sükûnuyla) ve

َقاَتُة َُ  Bir (mîm’in fethiyle) [el-ma…âtet] اَءأ
kimseden bir emr-i kabîh görmekle ona 
bugz eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَقَتُه 
ِل ِإَذا أَْبَغَضُه  Ve َمْقًتا َوَمَقاَتًة ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ

ِت قأ َُ اءأ  Ki Câhiliyye [ni…â√u’l-ma…t] ِنَكاُح 
nikâhındandır, bir kişi pederinin hatu-
nunu nikâh eylemekten ¡ibârettir ve o 
kişiye, ¡alâ-kavlin ondan hâsıl olana ٌَّمْقِتي 
[ma…tiyy] denir, yâ-yı nisbetle. Kâlallâhu 
ta¡âlâ: َساِء ِإالَّ َما  ﴿َو الَ َتْنِكُحوا َما َنَكَح آَباُؤُكْم ِمَن النِّ
َسِبيالً﴾ َوَساَء  َوَمْقًتا  َفاِحَشًة  َكاَن  ِإنَُّه  َسَلَف   Bugz َقْد 
ma¡nâsından me™hûzdur. Ve ¡Arablar 
ta¡accüb bünyesiyle ُفالٌَن َما أَْمَقَتُه ِعْنِدي derler, 
o kimsenin memkût ve mebgûz olduğunu 
ihbâr makâmında ki “Filân benim yanımda 
¡aceb mebgûzdur» demek olur ve َما أَْمَقَتِني 
 derler, “Filân kimse bana ¡aceb mâkit ve َلُه
mübgız oldu” demek makâmında.

ِقيُت ُأ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tem…ît] اَءتَّ
de) Bu dahi bir kimseye bugz eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َت ُفالًَنا ِإَذا أَْبَغَضُه َمقَّ
ِقيُت َُ ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-ma…ît] اَءأ

ُقوُت ُأ َُ -vez [mef¡ûl] َمْفُعوٌل) el-mem…ût] اَءأ
ninde) Mebgûz kimseye denir; yukâlu: َُمَقَته 
َفُهَو َمِقيٌت َوَمْمُقوٌت أَْي َمْبُغوٌض

]م ك ت[
ُت كأ َُ  mîm’in fethi ve kâf’ın) [el-mekt] اَءأ
sükûnuyla) Mukîm olmak ma¡nâsınadır; 
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gibi ve َمْوَتى [mevtâ] َمْرَضى [mer∂â] ve َجْرَحى 
[cer√â] bünyesine mahmûldür, “men ya¡…
il” cem¡idir, ve ُتوَن  zükûr-ı [meyyitûn] َمّيِ
¡ukalâya mahsûstur ve َتاٌت  [meyyitât] َمّيِ
teşdîd ile inâs-ı ¡ukalâ™ içindir, ve tahfîfle 
hayvân-ı sâ™ire içindir.

َتُة يأ َُ  mîm’in fethi ve yâ’nın) [el-meytet] اَءأ
sükûnuyla) Hayvândan şol mürdeye de-
nir ki ona zekât ya¡nî zebh lâhik olma-
mış ola ki zebh onun mutahhiri olmakla 
mürde-i murdâr ta¡bîr olunur, meselâ hat-
fe enfihi ölmüş koyun gibi ve bu ıtlâkât-ı 
şer¡iyyedendir. Ve bunun aslı َتٌة -meyyi] َمّيِ
tet] teşdîd ile; hâ™ ismiyyedir.

يَتُة ُِ  Mîm’in kesriyle binâ-i [el-mîtet] اَءأ
nev¡dir ki hâlet ve hey™ete dâlldir. 
Lisânımızda ondan oluş ile ta¡bîr olunur; 
yukâlu: َماَت ِميَتًة َحَسَنًة
َوَتُه  َما ,Fi¡l-i ta¡accübdür [mâ emvetehu] َما أَمأ
-te™vîlindedir ki “Ne ¡aceb mürde أَْمَوَت َقْلَبُه
dildir” demek olur, zîrâ ma¡nâsında ziyâde 
ve tefâdüle kâbiliyyet olmayan fi¡lden 
fi¡l-i ta¡accüb tasarruf olunmaz; yukâlu: َما 
أَْمَوَتُه أَْي َما أَْمَوَت َقْلَبُه
َواُت ُُ -vez [πurâb] ُغَراٌب) [el-muvât] اَءأ
ninde) İsmdir, ölüme denir, َمْوٌت [mevt] 
ma¡nâsına. Şârih der ki ¡ilel sîgasından 
olmakla ¡umûm-ı mevtte isti¡mâl olunur.

َواُت َُ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-mevât] اَءأ
Cânsız nesneye denir, bî-rûh ma¡nâsına, 
-gibi. Ve bunun aslı masdar [cemâd] َجَماٌد
dır. Ve 

 Şol arza denir ki onun [mevât] َمَواٌت
mâliki olmaya, ya¡nî bir kimsenin zirâ¡at 
ve hirâset gibi taht-ı temellükünde olma-
yıp harâbe ola; ve minhu’l-hadîsu: َمْن“ 
ِبِه” أََحقُّ  َفُهَو  َمَواًتا   :Kâle fi’n-Nihâye أَْحَيى 
ْر َوالَ َجَرى َعَلْيَها  اَْلَمَواُت الَْرُض الَِّتي َلْم تُْزَرْع َوَلْم تَُعمَّ

ma¡nâsına isti¡mâl olur; yukâlu: الثَّْوُب  َماَت 
ِإَذا َبِلَي
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre hayât 
envâ¡-ı ¡adîde ile mütenevvi¡ olduğu gibi 
 ,dahi mütenevvi¡dir. Evvelâ [mevt] َمْوٌت
 insân ve hayvân ve nebâttan [mevt] َمْوٌت
kuvve-i nâmiyenin zevâline ıtlâk olunur. 
Sânî, kuvve-i hassâsenin zevâline ıtlâk 
olunur. Sâlis, kuvve-i ¡âkilenin zevâline 
ıtlâk olunur ki cehâlet olacaktır; ve iyyâhu 
kasada bi-kavlihi ¡azze ve celle: َال  ﴿ِإنََّك 
 Râbi¡, hayâtı tekdîr eden hüzn تُْسِمُع اْلَمْوَتى﴾
ve endûha ıtlâk olunur. Hâmis, uykuya 
ıtlâk olunur. Ve sükûn ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur. Ve çürümek ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur.

ّيُِت َُ ٌد) [el-meyyit] اَءأ  (vezninde [seyyid] َسّيِ
ve

ُت يأ َُ  Ölmüş (yâ’nın sükûnuyla) [el-meyt] اَءأ
kişiye denir ki ölü ta¡bîr olunur, Fârisîde 
murde denir. ¡Alâ-kavlin َمْيٌت [meyt] 
(tahfîfle) bi’l-fi¡l ölmüş kişiye denir. Ve 

 ve (teşdîd ile) [meyyit] َمّيٌِت

 Henüz ölmeyip lâkin ölmek [mâ™it] َماِئٌت
sadedinde olan kişiye denir ki ölümcül 
ta¡bîr olunur. Cem¡i أَْمَواٌت [emvât] ve َمْوَتى 
[mevtâ] gelir َجْرَحى [cer√â] gibi ve ُتوَن  َمّيِ
[meyyitûn] ve َمْيُتوَن [meytûn] gelir, teşdîd 
ve tahfîfle. Mü™enneslerinde ٌَتة  [meyyitet] َمّيِ
ve َمْيَتٌة [meytet] denir, teşdîd ve tahfîfle, 
kezâlik َمْيٌت [meyt] denir hâ’sız. İşbu َمْيٌت 
[meyt] kelimesinin aslı َمْيِوٌت [meyvit] idi, 
fey¡il vezninde, vâv yâ’ya kalb ve idgâm 
olundu, ba¡dehu tahfîfle َمْيٌت [meyt] dahi 
dediler; tahfîfi yâ tahfîf yâhûd fark-ı 
mezkûr içindir. Ve Mi§bâ√’ın beyânına 
göre أَْمَواٌت [emvât] َمْيٌت [meyt]in cem¡idir 
ki muhaffeftir, َبْيٌت [beyt] ve أَْبَياٌت [ebyât] 
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ism-i fâ¡ildir ki tefâ¡ul bâbındandır, kendi 
nefsini ölümcül göstermek ma¡nâsınadır. 
Bu münâsebetle mürâyî sûfîye ıtlâk 
olunmuştur. Zâhiren kesret-i ¡ibâdet ü 
riyâzetten emâre-i mevt olan kemâl-i za¡f 
ve nehâfet izhâr eylediği, kezâlik kavlen 
ve fi¡len dünyâdan geçmiş sûreti irâ™et ey-
lediği mülâhazasına mebnîdir; ve minhu 
hadîsu Ebî Seleme: ٍد ُمَحمَّ أَْصَحاُب  َيُكْن   “َلْم 

ِقيَن َوالَ ُمَتَماِوِتيَن” َفاْلُمَتَماِوُت النَّاِسُك اْلُمَراِئيُّ ُمَتَحّرِ
َتاُن وأ َُ -vez [sekrân] َسْكَراُن) [el-mevtân] اَءأ
ninde) Zikri âtî ُموَتٌة [mûtet]ten vasftır, 
baygın kişiye ve mecnûn kişiye denir. 
Bu münâsebetle be-gâyet gabî ve künd-
zihn ve belîd kişiye اْلُفَؤاِد -ıtlâk olu َمْوَتاُن 
nur. Mü™ennesinde َمْوَتاَنٌة [mevtânet] denir 
hâ’yla; yukâlu: ٌَواْمَرأَة َبِليٌد  اْلُفَؤاِد أَْي  َمْوَتاُن   َرُجٌل 
َمْوَتاَنُة اْلُفَؤاِد
وَتُة ُُ -Bay (mîm’in zammıyla) [el-mûtet] اَءأ
gınlığa denir, َغْشٌي [πaşy] ma¡nâsına ki 
sar¡-ı marazî gibi ba¡zı ¡ârızadan neş™et 
eder; asl Türkîde oğunmak ta¡bîr olunur; 
yukâlu: أََخَذُه اْلُموَتُة أَِي اْلَغْشُي Ve deliliğe de-
nir, ُجنُوٌن [cunûn] ma¡nâsına. Ve 

-Arz-ı Şâm’da bir mevzi¡ adı [Mûtet] ُموَتُة
dır, niteki َماَت [mâte] faslında zikr olun-
du. Ba¡zılar bilâ-hemz rivâyet eylediğine 
mebnî mü™ellif burada tekrâr eylemiştir.

وَتِة ُُ  (mîm’in zammıyla) [u’l-Mûtet±] ُذو اءأ
Benî Esed’e mahsûs bir feres ismidir.

يُت ُِ َت سأ ُُ  [mustefîd] ُمْسَتِفيٌد) [el-mustemît] اَءأ
vezninde) Şol bahâdıra ıtlâk olunur ki 
cenk ve kıtâl hengâmında mevtten kat¡â 
mübâlât eylemeye, gûyâ ki mevte tâlib 
ve müte¡arriz ola; yukâlu: أَْي ُمْسَتِميٌت   ُهَو 
 Ve bir husûs için kemâl-i ُشَجاٌع َطاِلٌب ِلْلَمْوِت
tehâlükünden nâşî talebinde gereği gibi 
düşünüp nasb-ı nefs ve ifrâg-ı havsala-i 

ُمْلُك أََحٍد
َوَتاُن َُ  َحَيَواٌن (fetehâtla) [el-mevetân] اَءأ
[√ayevân]ın muhâlifidir ki cânsız demek-
tir; ve minhu’l-meselu: ِاْشَتِر اْلَمَوَتاَن َوالَ َتْشَتِر“ 
ِقيَق الرَّ َتْشَتِر  َوالَ  وَر  َوالدُّ ْالََرِضيَن  اْشَتِر  أَِي   اْلَحَيَواَن” 

َوابَّ  Pes murâd ¡akârât olacaktır. Ve َوالدَّ
¡inde’l-ba¡z َمَوَتاٌن [mevetân] şol arza denir 
ki henüz hirâset ve zirâ¡at makûlesiyle ihyâ 
ve i¡mâr olunmamış ola, َمَواٌت [mevât] gibi; 
ve minhu’l-hadîsu: ”َوِلَرُسوِلِه ِ  “َمَوَتاُن ْالَْرِض هلِلَّ
َبْعُد تُْحَي  َلْم  الَِّتي  ْالَْرُض   Ya¡nî “Arz-ı َوِهَي 
mezkûre beytü’l-mâla ¡â™idedir.” Ve bu, 
 .gibi tesmiye bi’l-masdardır [mevât] َمَواٌت
Mütercim der ki işbu َمَوَتاٌن [mevetân] ke-
limesinde i¡lâlin fukdânı nakîzi olan َحَيَواٌن 
[√ayevân] kelimesine mahmûl olduğuna 
mebnîdir. Ve َحَيَواٌن [√ayevân] ıztırâba dâll 
olmakla i¡lâl olunmamıştur.

وَتاُن ُُ  mîm’in zammıyla) [el-mûtân] اَءأ
-vezninde) Mevâşî kısmı [bu†lân] بُْطالَُن
na vâki¡ olan mevt-i ¡âmme denir ki kır-
gın ta¡bîr olunur; mîm’in fethiyle de lü-
gattir; yukâlu: ُموَتاٌن اْلَمَواِشي  ِفي   Lâkin َوَقَع 
Nihâye’de ¡ale’l-ıtlâk beyân olunmuştur, 
mecâz olmak muhtemeldir.

َماَتُة ِ -veznin [i…âmet] ِإَقاَمٌة) [el-imâtet] اَإلأ
de) İnsânın yâ hayvânın veledi ölmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوالنَّاَقُة اْلَمْرأَُة   أََماَتِت 
َوَلُدُه َماَت   Ve bir kimsenin devâbb ve ِإَذا 
mevâşîleri helâk olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََماَت اْلَقْوُم ِإَذا َوَقَع اْلَمْوُت ِفي ِإِبِلِهْم َوَكَذا ِفي 
 :Ve öldürmek ma¡nâsınadır; yukâlu َغَنِمِهْم
َتُه َموَّ ِإَذا  ْيَء  الشَّ -Ve bir nesnenin kayna أََماَت 
tıp pişirmesi husûsunda mübâlaga ve 
im¡ân eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: أََماَت اللَّْحَم ِإَذا َباَلَغ ِفي نُْضِجِه َوِإْغالَِئِه
اِوُت َُ َت ُُ  ُمَتَفاِوٌت) [el-mutemâvit] اَءأ
[mutefâvit] vezninde) َتَماُوٌت [temâvut]ten 
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nüktesine de işâret olmak ba¡îd değildir.sa¡y u ikdâm eyleyen kişiye denir ki gûyâ 
ona zafer-yâb olmadığı sûrette hayâttan 
bî-nasîb olur; yukâlu: أَْي ِلْلَْمِر   ُمْسَتِميٌت 
 Ve ُمْسَتْرِسٌل َلُه

يٌت ُِ َت  Yumurta kabuğunun [mustemît] ُمسأ
içinde olan ince zara ıtlâk olunur. Ve bu, 
istirhâ™ ma¡nâsından me™hûzdur ki: ِإْسَتَماَت 
ْيُء .ma¡nâsına ِإْسَتْرَخى ,derler الشَّ

اَوَتُة َُ ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mumâvetet] اَءأ
vezninde) Cenkte düşmana karşı sabr ve 
sebât ile mukâvemet eylemek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َصاَبَرُه ِإَذا  ِقْرَنُه   َماَوَت 
َوَثاَبَتُه
اُت َُ ِت اأ ِ  Şârih der ki gerçi [el-istimât] اَإلأ
nüshalarda bu ¡unvânda mersûmdur, lâkin 
savâb olan ِإْسِتَماَتٌة [istimâtet] olmaktır hâ-ı 
ta¡vîzle. Ölüm istemek ma¡nâsınadır; bu 
münâsebetle bir nesnenin talebi zımnında 
bî-pervâ her semte ve her tarîka sülûk ey-
lemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
َمْذَهٍب ُكلَّ  ْيِء  الشَّ َطَلِب  ِفي  َذَهَب  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْسَتَماَت 
Ve mehzûl olduktan sonra yine semir-
mek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َسِمَن َبْعَد ُهَزاٍل  ™Bu dahi istirhâ ِإْسَتَماَت الرَّ
ma¡nâsından me™hûzdur, zîrâ ِإْسَتْرَخْت 
ِة ,derler َحالُُه دَّ َوالّشِ يِق  الّضِ َبْعَد  َوَحُسَنْت   َسُهَلْت 
ma¡nâsına. 

Mü™ellif ¡âdet-i gâlibesine muhâlif َواْلَمْصَدُر 
ْسِتَماُت -ibâretiyle resm eylemekle el¡ اَْلِ
bette bir nükteye mebnî olmak münfe-
himdir. Gerçi kıyâs olan, şârihîn beyânı 
üzere ِإْسِتَماَتٌة [istimâtet] olmaktır, lâkin 
mü™ellifin ber-vech-i mezkûr îrâdı el-
bette bir dakîkayı mutazammın olmakla 
zâhiren bu hilâf-ı kıyâs üzere bilâ-ta¡vîz 
vârid olmak gerektir. Ve elbette taleb-i 
mevt hilâf-ı tab¡ belki hilâf-ı şer¡ olmakla 
lafzının vaz¡a muhâlefeti tab¡a muvâfakat 
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bitmek ma¡nâsına lâzım olur; yukâlu: 
اْلَبْقُل َوأَْنَبَت  ِإْنَباًتا  ْالَْرُض   Ve bitirmek أَْنَبَتِت 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفُهَو َمْنُبوٌت -Bu أَْنَبَتُه اهللُ 
rada َمْنُبوٌت [menbût] hilâf-ı kıyâs üzeredir, 
ُه َفُهَو َمْحُبوٌب  :gibi. Mütercim der ki işbu أََحبَّ
َنَباًتا﴾، الَية أَْنَبَتُكْم ِمَن ْالَْرِض   kerîmesinde ﴿َواهللُ 
ba¡zılar masdar-ı sülâsî masdar-ı mezîd 
mevzi¡ine vaz¡ olundu dediler tedrîcî neşv 
ü nemâ bulduklarına mebnî yâhûd kudret-i 
ilâhîye nisbet hemân nebât gibi bir ma¡nâ 
olduklarına işâret için. Ve ba¡zılar َنَباًتا laf-
zı hâldir dediler ve ehl-i beyân ¡indinde 
san¡at-ı ihtibâki mutazammındır ki أَْنَبَتُكْم 
َنَباًتا َفَنَبتُّْم   sebkindedir. Ve tâze oğlanın ِإْنَباًتا 
kasığı kılı bitmek ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur; yukâlu: أَْنَبَت اْلُغالَُم ِإَذا َنَبَتْت َعاَنُتُه
ِبُت نأ َُ  İsm-i [meclis] َمْجِلٌس) [el-menbit] اَءأ
mekândır. Ve bu şâzdır, zîrâ bâb-ı evvel-
den olmakla kıyâs َمْقَعٌد [ma…¡ad] vezninde 
olmaktır.

-veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [en-nubût] اَءنُُّبوُت
de) Tâze kızın memesi yumrulanıp ağır-
şaklanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َثْدُي  َنَبَت 
اْلَجاِرَيِة نُُبوًتا ِإَذا َنَهَد
ُبوُت نأ َُ  ِإْنَباٌت Mezîd olan [el-menbût] اَءأ
[inbât] sîgasından gayr-i kıyâs üzere ism-i 
mef¡ûldür, bitmiş ve bitirilmiş nesneye 
denir. Bunda kıyâs olan, ُمْنَبٌت [munbet] ol-
maktır, ُمْكَرٌم [mukrem] vezninde; yukâlu: 
أَْنَبَتُه اهللُ َفُهَو َمْنُبوٌت
ِبيُت  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tenbît] اَءتَّنأ
Beslemek ve perverde eylemek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: ِبيَّ ِإَذا َربَّاُه  Ve َنبََّت الصَّ
şecer yâhûd nebât dikmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َغَرَسُه ِإَذا  َواْلَحبَّ  َجَر  الشَّ  َتْنِبيٌت Ve َنبََّت 
[tenbît] ism olur, yerde biten mutlakan kü-
çük ve büyük şecere denir; tâ’nın kesriyle 
de câ™izdir.

FASLU’N-NÛN 
)َفْصُل النُّوِن(

]ن أ ت[
 nûn’un fethi ve hemzenin) [en-ne™t] اَءنَّأأُت
sükûnuyla) ve

 (vezninde [nehîb] َنِهيٌب) [en-ne™ît] اَءنَِّئيُت
Nahît ma¡nâsınadır ki sıkıntı ile inle-
mek ma¡nâsınadır, ¡alâ-kavlin enînden 
âvâzlıca inlemeğe mahsûstur. Ve bu, has-
ta iniltisi değildir, belki arslan ve kaplan 
makûlesinin yattıkları hâlde sadrlarından 
hırıltı gibi seslice zuhûr eden inilti olacak-
tır, kedi kısmında dahi olur, gümültüye 
karîbdir, pek derd-nâk adamda dahi zuhûr 
eder; yukâlu: الثَّاِني َعَلى اْلَباِب  ِمَن  َنْأًتا  َيْنِئُت   َنأََت 
ِبَمْعَنى َوَنِئيًتا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َنْأًتا  َوَيْنأَُت  اْلِقَياِس   َغْيِر 
 Ve َنَهَت َوُهَو أَْجَهُر ِمَن ْالَِنيِن

 ;Hased eylemek ma¡nâsınadır [ne™t] َنأأٌت
yukâlu: َنأََت ُفالًَنا ِإَذا َحَسَدُه
اٌد) [en-ne™™ât] اءنَّئَّاُت  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Arslana ıtlâk olunur.

]ن ب ت[
ُت  (vezninde [sebt] َسْبٌت) [en-nebt] اَءنَّبأ
Nebât ma¡nâsınadır ki ism-i cinstir, yerde 
biten her nesneye denir, ba¡dehu sâkı ol-
mayanda, belki hayvânât me™kûlü olanda 
¡örf olmuştur ki ot ta¡bîr olunur; Fârisîde 
giyâh denir. Ve 

ٌت  ve [nebt] َنبأ

-Masdar olurlar, yer otlu ol [nebât] َنَباٌت
mak ma¡nâsına; yukâlu: َنَبَتِت ْالَْرُض َنْبًتا َوَنَباًتا 
ِل ْالَوَّ اْلَباِب   ;Ve ot bitmek ma¡nâsınadır ِمَن 
yukâlu: َنَبَت اْلَبْقُل
َباُت نأ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-inbât] اَإلأ
dahi yer otlu olmak ma¡nâsınadır ve ot 
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dandır. Burada πayn-ı mu¡ceme ve §âd 
ve nûn’la اْلُفْلَجاِن  ,nüshaları galattır أَْغَصاُن 
sahîh olan أَْعَضاٌد olmaktır ki َعُضٌد [¡a∂ud]
un cem¡idir. Kâle fi’l-Esâs: ْبَرِة الدَّ  أَْعَضاُد 
اْلَماِء تُْمِسُك  الَِّتي  ُجُذوُرَها   Ve ümmehât-ı َوِهَي 
sâ™irede dahi ٌأَْعَضاد ¡unvânında mersûmdur. 
Ve ُفْلَجاٌن [fulcân] fâ’nın zammıyla sevâkî-i 
zer¡a denir ki َساِقَيٌة [sâ…iyet]in cem¡idir, ni-
teki Tekmile’de musarrahan mastûrdur.

 ;Ba§ra’da bir mevzi¡dir [Nâbit] َناِبٌت
muhaddisînden ¡Alî b. ¡Abdul¡azîz el-
Mu™eddib el-Ba§rî en-Nâbitî oradandır.

اءنَّاِبِت  Arafât’ta bir¡ [âtu’n-Nâbit±] َذاُت 
mevzi¡dir.

 (vezninde [sukârâ] ُسَكاَرى) [Nubâtâ] نَُباَتى
Ba§ra’da bir mevzi¡dir.

ve (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [Nebât] َنَباٌت

 (vezninde [se√âbet] َسَحاَبٌة) [Nebâbet] َنَباَتُة
ve

ve (nûn’un zammıyla) [Nubâtet] نَُباَتُة

ٌت ve (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Nubeyt] نَُبيأ

ٌت ve (vezninde [sebt] َسْبٌت) [Nebt] َنبأ

َتُة -veznin [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [Nubeytet] نَُبيأ
de) Esâmîdendir: Nubeyte bint e∂-∞a√√âk 
sahâbiyyedir, ¡alâ-kavlin bu, &â-yı müselle-
se iledir, niteki ”ث،ب،ت“ mâddesinde zikr 
olundu. Ve muhaddisînden Mu√ammed 
b. Sa¡îd b. Nebât en-Nebâtî ceddine 
mensûbdur. Kezâlik muhaddisînden 
A√med b. Mu√ammed en-Nebâtî nebâtât 
ve haşâyiş havâssını bildiğinden mensûb 
olmuştur. Ve şu¡arâdan ◊useyn b. 
¡Abdurra√mân en-Nubâtî ki nûn’un zam-
mıyladır, Ebû Na§r ¡Abdul¡azîz b. ¡Ömer 
b. Nubâte’den telemmüz eylemekle ona 
nisbet olunmuştur. Ve ¡Abdurra√îm b. 
Mu√ammed b. İsmâ¡îl b. Nubâte ki »a†îb 

 Bitmek şânından olan ot [en-nâbit] اَءنَّاِبُت
ve sebze ve şecer makûlesine denir. Ve 

 Esmâdandır: Nâbit b. Zeyd [Nâbit] َناِبٌت
ve A√med b. Nâbit el-Endelüsî ve ¡Alî b. 
Nâbit el-Vâ¡i@ muhaddislerdir.

 َخِبيٌت (vezninde [emîr] أَِميٌر) [en-nebît] اَءنَِّبيُت
[«abît] kelimesine itbâ¡an zikr olunur ki 
pek hakîr ve denî ve kemter demek olur; 
yukâlu: َشْيٌء َخِبيٌت َنِبيٌت أَْي َخِسيٌس Ve 

-Yemen’de bir cemâ¡at pederi [Nebît] َنِبيٌت
nin lakabıdır, ismi ¡Amr b. Mâlik idi.

 Bir kabîle ve dûdmânda [en-nâbitet] اَءنَّاِبَتُة
tâze zuhûr eden evlâd-ı sıgâra ıtlâk olu-
nur; yukâlu: َنَبَتْت َلُهْم َناِبَتٌة أَْي َنَشأَ َلُهْم َنْشٌء ِصَغاٌر
-vez [evâbit&] َثَواِبُت) [en-nevâbit] اَءنََّواِبُت
ninde) Henüz umûr ve ahvâlden gâfil 
dehre basar ve tecribesi sebk eyleme-
miş nâ-puhte tâze civânlara ıtlâk olunur, 
[nâbitet] َناِبَتٌة ma¡nâsına. Ve bu أَْغَماُر أَْحَداٍث
in cem¡idir; yukâlu: ِمَن ْالَْغَماُر  أَِي  َنَواِبُت   ُهْم 
 [aşviyyet◊] َحْشِويٌَّة Şârih der ki ْالَْحَداِث
tâ™ifesine َناِبَتٌة [Nâbitet] ve َنَواِبُت [Nevâbit] 
ıtlâkı İslâm’da mezheblerinin hudûsuna 
mebnîdir.

ُبوُت َينأ  (vezninde [ya¡fûr] َيْعُفوُر) [el-yenbût] اَءأ
 ağacına denir. Ve başka [aş«âş»] َخْشَخاٌش
bir büyük şecer, ¡alâ-kavlin şecer-i وٌب  َخرُّ
[«arrûb] ismidir ki keçi boynuzu ağacı-
dır. Müfredâtta yabanî nev¡iyle beyân 
olunmuştur.

 ,in cem¡idir[nebîtet] َنِبيَتٌة) [en-nebâ™it] اَءنََّباِئُت
 ma¡nâsınadır ki tarla ve bostân أَْعَضاُد ُفْلَجاٍن
kenârlarında ve içlerinde cârî olan küçük 
harkların taşmasın diye iki yanlarına et-
tikleri pazıya denir ki Fârisîde merz ta¡bîr 
olunur, tarla ve bostân sınırları gibi olur, 
gûyâ ki bu dahi bi’l-hey™e nebât kısmın-
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]ن ح ت[
ُت  nûn’un fethi ve √â-yı) [en-na√t] اَءنَّحأ
mühmelenin sükûnuyla) Ağaç yonmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنْحًتا َوَنِحَتُه  اْلُعوَد   َنَحَت 
َبَراُه ِإَذا  اِبِع  َوالرَّ ِل  َوالَوَّ الثَّاِني  اْلَباِب   Mütercim ِمَن 
der ki kelâm-ı ¡Arabda kelime-i menhûte 
olur ki işbu َنْحٌت [na√t] mâddesindendir. 
Ve ba¡zen hılâl-i terâcimde bu fakîr dahi 
ta¡yîn eylemiştir, ıstılâhlarında َنْحٌت iki 
kelimeden bir kelime tasvîr eylemekten 
¡ibârettir, dülgerin iki ağacı naht edip 
bir ağaç tertîb eylediği gibi. Meselâ َعْبُد 
ْمِس  kabîlesine nisbette [Abduşşems¡] الشَّ

اِر ve [Abşemiyy¡] َعْبَشِميٌّ [Abduddâr¡] َعْبُد الدَّ
a nisbette ٌَّعْبَدِري [¡Abderiyy] ve اْلَقْيِس  ِاْمُرُؤ 
[İmru™ul…ays]a nisbette ٌَّمْرَقِسي [Mer…
asiyy] ve اهلل  a nisbette[Teymullâh] َتْيُم 

 dedikleri gibi. Kezâlik [Teymeliyy] َتْيَمِليٌّ
 ve [ahel§] َصَهٌل ,kavli […ah§ali§] َصْهَصِلٌق
 َشَقْحَطٌب kelimelerinden ve […ale§] َصَلٌق
[şa…a√†ab] َحَطٍب -lafz [şi……u √a†ab] ِشقُّ 
larından menhûttur. Ve َحْوَقَلٌة [√av…alet] 
ve َبْسَمَلٌة [besmelet] ve َحْمَدَلٌة [√amdelet] 
ve َسْبَحَلٌة [seb√alet] ve َحْيَعَلٌة [√ay¡alet] ve 
ِفَداَك ki [ca¡felet] َجْعَفَلٌة -kelimelerin ُجِعْلُت 
den menhûttur, bu bâbdandır. Suyûtî, 
Muzhîr’de tafsîl eylemiştir. Ve 

ٌت  Taş yonmakta dahi isti¡mâl [na√t] َنحأ
olunur, ve minhu kavluhu ta¡âlâ: َوَتْنِحُتوَن﴿ 
ِبِإْشَباِع َيْعِني  َوَتْنَحاتُوَن  اْلَحَسُن  َوَقَرأَ  بُُيوًتا﴾  اْلِجَباِل   ِمْن 
 َوَقَرأَ :Kâle fi’l-Ba§â™ir اْلَفْتَحِة َوُهَو ِبَمْعَنى َتْنِحُتوَن
 اْلَحَسُن َوَتْنَحُتوَن ِبَفْتِح اْلَحاِء َوَزاَد َتْنَحاتُوَن ِبِإْشَباِع اْلَفْتَحِة
Ve seyr ü sefer insân ve hayvânı zebûn 
ve mehzûl eylemek ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: أَْنَضاُه ِإَذا  اْلَبِعيَر  َفُر  السَّ  Ve َنَحَت 
yere çalmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: َُنَحَت ُفالًَنا ِإَذا َصَرَعه Ve cimâ¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَكَحَها ِإَذا  اْلَجاِرَيَة   َنَحَت 

ile ma¡rûftur, bunun nûn’unun feth ve 
zammı bâbında ihtilâf olunmuştur ve 
zammı ekser ve esbettir. Ve ¡Abadân b. 
Nubeyt el-Mervezî ki ُزَبْيٌر [zubeyr] veznin-
dedir, muhaddisîndendir.

]ن ت ت[
 vezninde [ketît] َكِتيٌت [en-netît] اَءنَِّتيُت
ve mürâdifidir ki tencere kit kit kayna-
mak ma¡nâsınadır; َنِفيٌت [nefît] dahi bu 
ma¡nâyadır; yukâlu: َكتَّْت أَْي  َنِتيًتا  اْلِقْدُر   َنتَِّت 
 mâddesinde “ن،ف،ت” Gerçi mü™ellif َوَنَفَتْت
 ten sükût eylemiştir, lâkin şârih[nefît] َنِفيٌت
kayd eylemiştir.

 nûn’un fethi ve tâ’nın) [en-nett] اَءنَُّت
teşdîdiyle) ve

 (vezninde [ketît] َكِتيٌت) [en-netît] اَءنَِّتيُت
İfrât-ı gazabdan nâşî burun delikleri şişip 
kabarıp puflamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َنتَّ َمْنِخَرُه َغَضًبا ِإَذا َنَفَخ
َنَتُة -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [en-netnetet] اَءنَّتأ
ninde) Bir kimse ¡an-asl nazîf ve pâkîze-
meşreb iken sonradan kîrlilik ve murdârlık 
peydâ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َنْتَنَت 
َر َبْعَد َنَظاَفٍة ُجُل ِإَذا َتَقذَّ الرَّ
ِتيُت  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tentît] اَءتَّنأ
Bir kelâm ve haberi beyân ve tefsîr eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َرُه َنتََّت اْلَخَبَر ِإَذا َفسَّ
 nûn’un zammı ve tâ’nın) [en-nuttet] اَءنُّتَُّة
teşdîdiyle) Ba¡zı kayalarda olan hudâyî 
oyma deliğe denir ki yağmur suyu irkilir.

]ن ث ت[
-nûn’un ve &â-yı mü) [en-ne&et] اَءنََّثُت
sellesenin fethiyle) َثْنٌت [&ent] lafzından 
maklûbdur; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َنْثًتا  اللَّْحُم   َنِثَت 
َم اِبِع َوُهَو َقْلُب َثِنَت ِإَذا َتَغيََّر َكَما َتَقدَّ الرَّ
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]ن خ ت[
ُت -nûn’un fethi ve «â) [en-na«t] اَءنَّبأ
yı mu¡cemenin sükûnuyla) َنْقٌر [na…r] 
ma¡nâsınadır ki bir nesneyi oymak ve kuş 
minkârıyla dâne devşirmekten ¡ibârettir; 
yukâlu: ُِل ِإَذا َنَقَره ْيَء َنْخًتا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ  ve َنَخَت الشَّ
yukâlu: َنَخَت الطَّاِئُر اْلَحبَّ ِإَذا َنَقَرُه Ve َنْتٌخ [net«] 
ma¡nâsınadır ki yırtıcı kuş minkârıyla et 
ditmekten ¡ibârettir; yukâlu: ْيَء الشَّ  َنَخَت 
 Ve sepetten bir iki َوَنَخَت الطَّاِئُر ِبَمْعَنى َنَقَر َوَنَتَخ
hurmâ almak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: َنَخَت ِمَن اْلِوَعاِء ِإَذا أََخَذ ِمْنُه َتْمَرًة أَْو َتْمَرَتْيِن 
Ve bir kimsenin söylediği sözü gereği gibi 
araştırıp ötesine vâsıl olmak ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: ِإَذا ِلََحٍد  اْلَقْوَل   َنَخَت 
اْسَتْقَصاُه

]ن ص ت[
ُت  nûn’un fethi ve §âd’ın) [en-na§t] اَءنَّصأ
sükûnuyla) Hâmûş olmak ma¡nâsınadır 
ki murâd mütekellim bir kelâm-ı aharı 
istimâ¡ için sükût eylemektir; yukâlu: َنَصَت 
ُم َنْصًتا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َسَكَت اْلُمَتَكّلِ
َتُة -veznin [cur¡at] ُجْرَعٌة) [en-nu§tat] اَءنُّصأ
de) İsmdir, sükût hâletine denir ki susma 
ta¡bîr olunur.

نأَصاُت ِ -hemzenin kesriy) [el-in§ât] اَإلأ
le) Bu dahi hâmûş olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َنَصَت ِبَمْعَنى  ُجُل  الرَّ  Ve hâmûş أَْنَصَت 
olup söyleyen adamın sözüne kulak tut-
mak ma¡nâsınadır ki hâss olur; yukâlu: 
ِلَحِديِثِه َواْسَتَمَع  َلُه  َسَكَت  أَْي  َلُه  َوأَْنَصَت   Ve أَْنَصَتُه 
mütekellimi iskât eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْسَكَتُه ِإَذا   Ve çalgı makûlesi أَْنَصَتُه 
lehve meyl eylemek ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur ki sebeb-i sükûttur; yukâlu: أَْنَصَت 
اللَّْهَو ِإَذا َماَل ِإَلْيِه
ِتَصاُت نأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-inti§ât] اَإلأ

Ve 

ٌت  ;Mahz ve hâlis ma¡nâsınadır [na√t] َنحأ
yukâlu: َبْرٌد َنْحٌت أَْي َخاِلٌص Ve 

ٌت  Tabî¡at ve sirişt ma¡nâsınadır [na√t] َنحأ
ki tesmiye bi’l-masdardır.

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [en-nu√ât] اَءنَُّحاُت
ve

-Bun (nûn’un fethiyle) [en-na√îtet] اَءنَِّحيَتُة
lar da tabî¡at ma¡nâsınadır, gûyâ ki insân 
onun üzerine tirâşîde olmuştur; yukâlu: ُهَو 
 Ve َكِريُم النَّْحِت َوالنَُّحاِت َوالنَِّحيَتِة أَِي الطَِّبيَعِة

 ma¡nâsınadır ki [ne™ît] َنِئيٌت [na√îtet] َنِحيَتٌة
gümültüye şebîh iniltiye denir.

 Bu (nûn’un fethiyle) [en-na√ît] اَءنَِّحيُت
dahi َنِئيٌت [ne™ît] ma¡nâsınadır; tekûlu: 
Ve َسِمْعُت َنِحيَتًة َوَنِحيًتا أَْي َنِئيًتا

 ُمْشٌط ,Tarağa ıtlâk olunur [na√ît] َنِحيٌت
[muş†] ma¡nâsına. Ve kenârları aşın-
mış gitmiş dâbbe tırnağına ıtlâk olunur; 
yukâlu: ُحُروُفُه َذاِهٌب  أَْي  َنِحيٌت   Ve bir َحاِفٌر 
cemâ¡ate sonradan dahîl olan kimseye 
ıtlâk olunur; yukâlu: ِخيُل  ُهَو َنِحيُت اْلَقْوِم أَِي الدَّ
 Ve seyr ü seferden zebûn ve nâ-tüvân ِفيِه
olmuş deveye ıtlâk olunur; yukâlu: َبِعيٌر 
َنِحيٌت أَْي ُمْنًضى
 (nûn’un zammıyla) [en-nu√âtet] اَءنَُّحاَتُة
Ağaç yongasına ve talaşına denir, بَُراَيٌة 
[burâyet] ve tırâşe ma¡nâsına.

نأَحُت ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-min√at] اَءأ
de) Ağaç yonacak âlete denir ki rende 
ta¡bîr olunur ve taş yonacak âlete dahi 
ıtlâk olunur.

 Cem¡ bünyesiyle bir [en-Na√â™it] اَءنََّحاِئُت
mevzi¡ adıdır.

ٌت  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Nu√ayt] نَُحيأ
Esmâdandır: Velîd b. Nu√ayt, Cebele b. 
Za√r nâm kimsenin kâtilidir.
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tekellüfüne mahmûldür, zîrâ bâb-ı hâmis 
ef¡âl-i garîziyyeye mahsûs olup ve hâlet-i 
mezbûre hılkî ve tabî¡î olur.

َعاُت ِتنأ اأ ِ  Bir kimseden bir [el-istin¡ât] اَإلأ
şey™in vasfını istemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا اْسَتْوَصَفُه َلُه ِإْسَتْنَعَتُه الشَّ
َعاُت نأ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-in¡ât] اَإلأ
kimse na¡t ve medhi mûcib hüsn ü cemâlle 
muttasıf olmak ma¡nâsınadır; hemze 
sayrûret içindir; yukâlu: أَْنَعَت اْلُغالَُم ِإَذا َحُسَن 
َوْجُهُه َحتَّى يُْنَعَت
 İki (vezninde [emîr] أَِميٌر) [en-Na¡ît] اَءنَِّعيُت
şâ¡ir lakabıdır. Ve Benî Sâme b. Lu™eyy 
cemâ¡atinden bir recülün lakabıdır.

َتُة  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [en-nu¡tet] اَءنُّعأ
Hüsn ü cemâl cihetiyle be-gâyet refî¡ü’l-
kadr olan dil-bere ıtlâk olunur ki herkesin 
memdûhu olur; tekûlu: نُْعَتٌة أَْي أََمُتَك   َعْبُدَك أَْو 
ْفَعِة َيْعِني ِباْلُحْسِن َواْلَجَماِل َغاَيٌة ِفي الّرِ
 Yâhûd [Nâ¡itûn] َناِعُتوَن

-Cem¡ bünyeleriyle bir mev [Nâ¡itîn] َناِعِتيَن
zi¡ adıdır.

]ن غ ت[
َأُت  nûn’un fethi ve πayn-ı) [en-naπt] اَءنَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) Bedenden kıl 
çekmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْعَر َنْغًتا  َنَغَت الشَّ
ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َجَذَبُه

]ن ف ت[
ُت ّأ  nûn’un fethi ve fâ’nın) [en-neft] اَءنَّ
sükûnuyla) ve

َتاُن َّ -Darıl (fetehâtla) [en-nefetân] اَءنَّ
mak yâhûd dargınlıktan şişip kabar-
mak ma¡nâsınadır ki ma¡nâ-yı âtîden 
me™hûzdur; yukâlu: ِمَن َوَنَفَتاًنا  َنْفًتا  ُجُل  الرَّ  َنَفَت 
َغَضًبا َنَفَخ  أَْو  َغِضَب  ِإَذا  الثَّاِني   Ümmehât-ı اْلَباِب 
sâ™irede َنِفيٌت [nefît] kelimesi dahi 

de) Bu dahi sâkit olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْنَتَصَت ِبَمْعَنى َنَصَت
ِتنأَصاُت اأ ِ  Mütekellimin [el-istin§ât] اَإلأ
sükûtunu istemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْسَتْنَصَتُه ِإَذا َطَلَب أَْن يُْنِصَت

]ن ع ت[
ُت  nûn’un fethi ve ¡ayn’ın) [en-na¡t] اَءنَّعأ
sükûnuyla) Bir şey™i vasf eylemek, ya¡nî 
muttasıf olduğu sıfatını îrâd ile nişân ver-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َنْعًتا ِمَن اْلَباِب  َنَعَتُه 
 Mü™ellif mürâdif olarak gerçi الثَّاِلِث ِإَذا َوَصَفُه
resm eylemiştir, lâkin İbn E&îr َنْعٌت [na¡t]
ı vasf-ı hasene tahsîs eylemiştir, ke-mâ 
kâle: ََوال ُحْسٍن  ِمْن  ِفيِه  ِبَما  ْيِء  الشَّ َوْصُف   اَلنَّْعُت 
 يَُقاُل ِفي اْلَقِبيِح ِإالَّ أَْن َيَتَكلََّف ُمَتَكّلٌِف َفَيُقوَل َنْعُت َسْوٍء
 Meğer ki İbn E&îr’in َواْلَوْصُف ِفي اْلُحْسِن َواْلُقْبِح
kavli ¡örf-i isti¡mâle mahmûl ola. Ve 

ٌت -Pek soy olup ziyadesiyle yüğ [na¡t] َنعأ
rük ve akrânını sâbık ata ıtlâk olunur. Ve 
bu tesmiye bi’l-masdardır; yukâlu: َفَرٌس 
َنْعٌت أَْي َعِتيٌق َسبَّاٌق
ِتَعاُت نأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-inti¡ât] اَإلأ
de) Bu dahi vasf eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْنَتَعَتُه ِإَذا َوَصَفُه
َتِعُت نأ ُُ -ism-i fâ¡il bünyesiy) [el-munte¡it] اَءأ
le) ve

َتُة  nûn’un fethi ve ¡ayn’ın) [en-na¡tet] اَءنَّعأ
sükûnuyla) ve

ve [en-na¡ît] اَءنَِّعيُت

-Bun (nûn’ların fethiyle) [en-na¡îtet] اَءنَِّعيَتُة
lar da soy ve sebbâk ata ıtlâk olunur ki el-
sinede men¡ût ve memdûh olur.

-vez [kerâmet] َكَراَمٌة) [en-na¡âtet] اَءنََّعاَتُة
ninde) At be-gâyet cins ve yüğrük ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَعاَتًة اْلَفَرُس   َنُعَت 
َنْعًتا َكاَن  ِإَذا  اْلَخاِمِس  اْلَباِب   Ve bu ma¡nâda ِمَن 
dördüncü bâbda tasarrufu mütekellifin 
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de) Ba¡zı devenin dirseğinde olan inhirâf 
hâletine denir ki yürürken o münharif olan 
dirsek kemiği göğüsü mühresinin yanla-
rına çalınıp dokunmakla orayı câ-be-câ 
yaralayıp berelendirir, niteki göğüsünde 
olan mührenin eğriliği hâletine َناِحٌز [nâ√iz] 
denir ki dirseğine dokunur olmakla dirse-
ğine yara eder. Mü™ellif ve Cevherî bunu 
müsâmaha üzere beyân eylemişlerdir. 
Asl bunlar vech-i mezkûr üzere o inhirâf 
hâletine denir. Kâle fi’l-Esâs: َناِكٌت  َوِباْلَبِعيِر 
َحازٌّ َيْنُكُت ِبِمْرَفِقِه حدَّ ِكْرِكَرِتِه
َتُة  vezninde [nu…†at] نُْقَطٌة [en-nuktet] اَءنُّكأ
ve mürâdifidir. Cem¡i ِنَكاٌت [nikât] ge-
lir nûn’un kesriyle, بُْرَمٌة [burmet] ve ِبَراٌم 
[birâm] gibi. İşbu ٌنُْكَتة [nuktet] ve ٌنُْقَطة [nu…
†at] bir nesnede levnine muhâlif vâki¡ olan 
hurde benekten ve nişândan ¡ibârettir, َخاٌل 
[«âl] gibi. Ve zımn-ı ¡ibârede olan nükte-i 
¡ilmiyye bunda me™hûzdur ki mantûktan 
zâ™id latîfe ve ma¡nâdır. Ve 

َتٌة  Ba¡zı ayna ve kılıç [nuktet] نُكأ
makûlesinin yüzünde olan kîr ve pâsa 
şebîh eser ve nişâna denir ki câ-be-câ nok-
ta şeklinde olur; yukâlu: ٌَكِثيَرة نُْكَتٌة  اْلِمْرآِة   ِفي 
َوِهَي ِشْبُه اْلَوَسِخ ِفيَها
اٌد) [en-nekkât] اَءنَّكَّاُت -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Dâ™imâ a¡râz-ı nâsa zebân-dırâzlıkla 
ta¡n eden kimseye ıtlâk olunur; yukâlu: ُهَو 
اٌن ِفي أَْعَراِض النَّاِس َنكَّاٌت أَْي َطعَّ
ِتَكاُت نأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-intikât] اَإلأ
de) Bir kimse kafâsı üzere yere düşmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَكَتُه َفاْنَتَكَت أَْي أَْلَقاُه َعَلى 
َرْأِسِه َفَسَقَط
َتُة َنّكِ ُُ َثٌة) [el-munekkitet] اَءأ  [mu√addi&et] ُمَحّدِ
vezninde) Şol hurmâ koruğuna denir ki 
câ-be-câ düşüp olmağa başlaya, alacalan-
mış ta¡bîr olunur; yukâlu: َبَدا ِإَذا  َتٌة  ُمَنّكِ  ُرَطَبٌة 

mersûmdur, niteki mü™ellif karîben َنِتيٌت 
[netît] mâddesinde dahi işâret eylemiştir. 
Ve 

ٌت ّأ  ve [neft] َن

َتاٌن َّ  ve [nefetân] َن

يٌت ِّ  Tencere şiddetle kaynamak [nefît] َن
yâhûd çorba tencerenin etrâfına yapışmak 
ma¡nâsınadır ki çok kaynamaktan olur; 
yukâlu: َنَفَتِت اْلِقْدُر ِإَذا َغَلْت أَْو َلِزَق اْلَمَرُق ِبَجَواِنِبَها 
Ve 

ٌت ّأ  Un ve nişasta makûlesine su [neft] َن
konmakla kabarıp kalkmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َخ ِقيُق َوَنْحُوُه ِإَذا ُصبَّ َعَلْيِه اْلَماُء َفَتَنفَّ َنَفَت الدَّ
يَتُة ِّ -veznin [a§îdet¡] َعِصيَدةٌ) [en-nefîtet] اَءنَّ
de) Bir nev¡ ta¡âmdır ki َسِخيَنٌة [se«înet] 
ya¡nî omaç ta¡bîr olunan ta¡âmdan koyu 
olur.

]ن ق ت[
ُت  nûn’un fethi ve …âf’ın) [en-na…t] اَءنَّقأ
sükûnuyla) Kemikten ilik çıkarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنْقًتا  َنَقَت اْلُمخَّ ِمَن اْلَعْظِم 
ِل ِإَذا اْسَتْخَرَجُه ِمْنُه ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ

]ن ك ت[
ُت  nûn’un fethi ve kâf’ın) [en-nekt] اَءنَّكأ
sükûnuyla) Çubuk ile yere vurup onda 
eser eylemek ma¡nâsınadır ki murâd 
endîşe ve tefekkür hengâmında elde olan 
çöp ve çubuk yâhûd parmakla bilâ-kasd 
yere dürtüp onda eser ve nişân eylemektir; 
yukâlu: َنَكَت ْالَْرَض ِبَقِضيٍب أَْو ِبِإْصَبٍع َنْكًتا ِمَن اْلَباِب 
ِل ِإَذا َضَرَبَها ِبِه َفأَثََّر ِفيَها -Ve at yerden yuka ْالَوَّ
rı pertâv ederek seğirtmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِفي ْالَْرِض  َعِن  َيْنُبو  أَْي  َيْنُكُت  اْلَفَرُس   َمرَّ 
-Ve bir kimseyi kafâsı üzere yere çal َعْدِوِه
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَكَت ُفالًَنا ِإَذا أَْلَقاُه 
َعَلى َرْأِسِه
-veznin [sâkit] َساِكٌت) [en-nâkit] اَءنَّاِكُت
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اُت اٌد) [en-nehhât] اَءنَّبَّ -vez [şeddâd] َشدَّ
ninde) Şiddetle anırır olan eşeğe denir; 
yukâlu: اٌق َنهَّ أَْي  اٌت  َنهَّ -Ve pek gümür ِحَماٌر 
dünücü insâna ve hayvâna denir; yukâlu: 
اٌر اٌت أَْي َزحَّ اٌر Burada َرُجٌل َوأََسٌد َنهَّ  [za√√âr] َزحَّ
şiddetle teneffüs edene dahi ıtlâkı muhte-
meldir. Ve 

اٌت  Arslana ıtlâk olunur. Ve [nehhât] َنبَّ
Lâ√i… en-Neccâr nâm kimsenin feresi 
ismidir.

نأِبُت ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-munhit] اَءأ
ninde) ve

نأَبُت ُِ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-minhet] اَءأ
Bunlar da arslana ıtlâk olunur.

 (vezninde […nâ√i] َناِحٌق) [en-nâhit] اَءنَّاِهُت
Boğaza ıtlâk olunur, َحْلٌق [√al…] ma¡nâsına.

]ن ي ت[
ُت  َنْوٌت (vezninde [beyt] َبْيٌت) [en-neyt] اَءنَّيأ
[nevt] ma¡nâsınadır ki za¡f ve nehâfetten 
temâyül eylemektir; vâvî ve yâ™îdir; 
yukâlu: ِمْن َتَماَيَل  ِإَذا  َوَنْيًتا  َنْوًتا  َوَيِنيُت  َينُوُت   َناَت 
-Ve ¡Alî b. ¡Abdul¡azîz en-Nâ™itî el َضْعٍف
Ba§rî el-Mu™eddib muhaddisîndendir. 
Mü™ellif bunu ”ن،ب،ت“ mâddesinde ٌَّناِبِتي 
[nâbitiyy] ¡unvânında resm eylemiştir, 
lâkin orada ba¡zı nüshada İs√â… b. İbrâhîm 
en-Nâbitî vâki¡ olmakla bu sûrette nüsha-i 
mezkûre savâb olur. Ve şârihin beyânına 
göre َناِيٌت [Nâyit] yâ-yı tahtiyye ile 
Ba§ra’da bir mevzi¡dir.

-ile temsîl ey [busr] بُْسٌر Mü™ellif ِفيَها ْاِلْرَطاُب
leseydi, tekellüften âzâde olur idi.

]ن م ت[
ُت ُأ  (vezninde [semt] َسْمٌت) [en-nemt] اَءنَّ
Bir nebât adıdır ki me™kûl yemişi olur.

]ن و ت[

) [en-nevâtiyy] اَءنََّواِتيُّ -vez [devâtiyy] َدَواِتيٌّ
ninde) Gemici tâyifelerine denir, َمالَُّحوَن 
[mellâ√ûn] ma¡nâsına; müfredi ٌّنُوِتي 
[nûtiyy]dir, ٌّلُوِطي [lû†iyy] vezninde. Ve َمالٌَّح 
[mellâ√] inşâ™allâhu ta¡âlâ mâddesinde 
ilmâh olunur. Ve ٌّنُوِتي [nûtiyy] ma¡nâ-yı 
âtîden me™hûzdur.

-vez [nâs] َناٌس Tahfîfle [en-nât] اَءنَّاُت
ninde ve mürâdifidir. Şârihin beyânına 
göre tâ™ sîn’den maklûbdur. Muzhir’de 
mersûmdur ki Yemen lügatinde sîn’i tâ’ya 
tebdîl ederler, َناٌس [nâs] lafzında َناٌت [nât] 
derler.

ُت  (vezninde [fevt] َفْوٌت) [en-nevt] اَءنَّوأ
Kemâl-i za¡ftan nâşî iki tarafa bocalaya-
rak temâyül ile yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َنْوًتا ِإَذا َتَماَيَل ِمْن َضْعٍف  Gemi َناَت الرَّ
-ıtlâkı bun [nûtiyy] نُوِتيٌّ ına[√mellâ] َمالٌَّح
dan me™hûzdur, zîrâ gemiyi dümenle yâ 
yelken aktarmakla bir taraftan bir tarafa 
imâle eder.

]ن هـ ت[
ve (nûn’un fethiyle) [en-nehît] اَءنَِّبيُت

 َزِئيٌر (nûn’un zammıyla) [en-nuhât] اَءنَُّباُت
[ze™îr] ve َزِحيٌر [za√îr] ma¡nâsınadır ki ars-
lan ve kaplan makûlesi gümürdenmekten 
¡ibârettir. Ve bu hışm ve kîne hâletinde 
ba¡zı adamdan dahi zuhûr eder; yukâlu: 
 Şârih َنَهَت َنِهيًتا َونَُهاًتا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َزأََر َوَزَحَر
der ki َنِهيٌت [nehît], َزِئيٌر [ze™îr]den dûn olur.



َوبأُت 818اَءأ BÂBU’T-TÂ™İ’L-FEVKİYYE

 ibâretiyle tefsîr eylemiştir ki bir¡ ِلْلَعَمِل
¡amel-i mahsûs için farz ve takdîr olunan 
zamânın gâyetinden ¡ibâret olur. Onun 
için dâ™imâ o ¡amele muzâf ve mukayyed 
olarak isti¡mâl olunur, اْلَفْجِر  َوْقُت ve َوْقُت 
 gibi. Ve اْلَعْصِر

ٌت َأ  Masdar olur, bir nesne için [va…t] َو
zamân-ı mahsûs ta¡yîn ve tahdîd eylemek 
ma¡nâsına; tekûlu: َوَقتُّ َكَذا َكَوَجَدُت ِإَذا َجَعْلَت 
 ﴿ِإنَّ :Ve minhu kavluhu ta¡âlâ َلُه َوْقًتا يُْفَعُل ِفيِه
َلوَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتاًبا َمْوُقوًتا﴾ أَْي َمْفُروًضا  الصَّ
 Ya¡nî mahdûdü’l-evkât farz oldu ِفي ْالَْوَقاِت
ki fî şey™in mine’l-ahvâl vaktinden ihrâcı 
câ™iz değildir. 

يَقاُت ُِ  Bu (mîm’in kesriyle) [el-mî…ât] اَءأ
dahi َوْقٌت [va…t] ma¡nâsınadır ki murâd 
¡amel-i mahsûs için ta¡yîn olunan vakttir. 
Kâle er-Râπıb: ْيِء ِللشَّ اْلَمْضُروُب  اَْلَوْقُت   اَْلِميَقاُت 
الَِّذي ِلْلَمَكاِن  يَُقاُل  َقْد  َوْقٌت  َلُه  ُجِعَل  الَِّذي   َواْلَوْعُد 
ْيِء  Pes mekân-ı mevkûta ıtlâkı يُْجَعُل َوْقًتا ِللشَّ
ittisâ¡a mebnî olur. Ve ِميَقاٌت [mî…ât]ın aslı 
 idi. Ve [miv…ât] ِمْوَقاٌت

 İsm-i zamân olur, vakt-i [mî…ât] ِميَقاٌت
mev¡id ma¡nâsına. Ve mikdâriyyet 
¡alâkasıyla ism-i mekân olarak isti¡mâl olu-
nur, ِِميَقاُت اْلَحّج bu ma¡nâdandır ki huccâcın 
ihrâm kuşandıkları mahalden ¡ibârettir. 
Ehl-i Medîne, ±u’l-◊uleyfe’den ve ehl-i 
¡Irâ…, ±âtu ¡İr… ve ehl-i Şâm, Cu√fe ve 
ehl-i Necd, ¢arn ve ehl-i Yemen, Yelem-
lem nâm mevzi¡den ve bahrîler Râbiπ’den 
ihrâm-bend olurlar.

َِيُت  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tev…ît] اَءتَّوأ
Bu dahi bir nesne için vakt tahdîd ve ta¡yîn 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتُه َكَذا َتْوِقيًتا  َوقَّ
َر َلُه ِحيًنا  “َوِإَذا :Ve minhu kavluhu ta¡âlâ ِإَذا َقدَّ
اْلَهْمَزِة َبْيَن  تَُعاِقُب  َتْت َواْلَعَرُب  أُّقِ َتْت” َوُقِرَئ  ُوّقِ ُسُل   الرُّ
ِباْلَواِو َجْعَفٍر  أَبُو  َوَقَرأَ  َدْت  َوأُّكِ َدْت  ُوّكِ َكَقْوِلِهْم   َواْلَواِو 

FASLU’L-VÂV
 )َفْصُل اْلَواِو(

]و ب ت[
َوبأُت -vâv’ın fethi ve bâ-yı mu) [el-vebt] اَءأ
vahhadenin sükûnuyla) Bir yerde durup 
ikâmet eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَبَت 
ِباْلَمَكاِن َوْبًتا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا أََقاَم

]و ت ت[
 vâv’ın fethi ve zammı ve) [el-vett] اَءأَوتُّ

tâ-yı fevkiyyenin teşdîdiyle) ve

ُوتَُّة  َوَرَشاٌن (vâv’ın zammıyla) [el-vuttet] اَءأ
[vereşân] ötmesine denir ki ismlerdir. 
Ve َوَرَشاٌن [vereşân] mü™ellife göre ٍُحّر  َساُق 
[sâ…u √urr] ya¡nî erkek kumruya denir. 
Ve sâ™irden tahkîkimize göre yabanî gü-
vercinden büyücek ve mutavvak bir güzel 
kuştur ki ba¡zı meşe makûlesi yerlerde îvâ 
ederler. Ona ala fâhite ve bizim diyârlarda 
kuskuvuk ve bu semtlerde kukuk ta¡bîr 
ederler ki ötmesinden hikâyedir. Ve 
¡Arablar savtından ٍُحّر  ile [sâku √urr] َساُق 
hikâye ederler.

َوَتاِوُت -vez [vesâvis] َوَساِوُس [el-vetâvit] اَءأ
ninde ve mürâdifidir ki َوْسَوَسُة [vesveset]
in cem¡idir; yukâlu: أََخَذْتُه اْلَوَتاِوُت أَِي اْلَوَساِوُس 
Şârihin beyânına göre tâ™ sîn’den bedel 
olan lügate mebnîdir.

]و ق ت[
ُت َأ َو  vâv’ın fethi ve …âf’ın) [el-va…t] اَءأ
sükûnuyla) Zamândan bir mikdâr-ı 
mefrûza denir. Fârisîde hengâm ve 
Türkîde çağ denir. Ve bu ekserî zamân-ı 
mâzîde isti¡mâl olunur; yukâlu: َوْقُتُه  َمَضى 
ْهِر َوُهَو ِمْقَداٌر ِمَن الدَّ
Mü™ellif, Ba§â™ir’de: اْلَمْفُروِض َماِن  الزَّ  ِنَهاَيُة 
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gibi. Mâ-na√nu fîhi bu bâbdandır. Ve 
eğer mu¡tellü’l-¡ayn bi’l-yâ™ ise sâlim gibi 
masdar meftûh ve ismler meksûr olur 
ve ba¡zen ehadühümâ âher mevzi¡inde 
müsta¡mel olur. Ve eğer mu¡tellü’l-lâm 
bi’l-yâ™ ise masdar ve ismler meftûh olur. 
Buna muhâlif olanlar şâzdır. Ve eğer bâb-ı 
evvelden ve sâlisten olursa gerek sahîh ve 
gerek gayr-i sahîh olsun masdar ve ism-
ler ¡ayn’ın fethiyledir, nahvu: َقَعَد َمْقَعًدا َوَهَذا 
َمَقاُمُه َوَهذاَ  َمَقاًما  َوَقاَم  َمْقَلُعُه  َوَهَذا  َمْقَلًعا  َوَقَلَع   َمْقَعُدُه 
Ve bundan ma-¡adâsı şâzdır. Ve eğer bâb-ı 
râbi¡ ve sâdis sâlimü’l-fâ™ olursa mas-
dar ve ismler ¡ayn’ın fethiyledir. Ve eğer 
mu¡tellü’l-fâ™ bi’l-vâv olup müstakbelinde 
sâkıt olursa, mutlakan ¡ayn’ın kesriyledir. 
Ve eğer müstakbelinde sâbit olursa, َيْوَجُل 
[yevcelu] gibi, ¡inde’l-ba¡z masdar meftûh 
ve ismler meksûr ve ¡inde’l-ba¡z mutlakan 
meksûr olur. Ve eğer bâb-ı hâmisten ise 
mutlakan meftûh olur.

]و ك ت[
َتُة َوكأ  (vezninde [sektet] َسْكَتٌة) [el-vektet] اَءأ
Bir nesne üzerinde olan levnine muhâlif 
beneğe ve noktaya denir; yukâlu: َعْيِنِه  ِفي 
َوْكَتٌة أَْي نُْقَطٌة
َتُة ُوكأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-vuktet] اَءأ
Çakmakta kesret-i isti¡mâlle peydâ olan 
gediğe ve rahneye denir, gerek taş ve gerek 
ağaç olsun ki ¡Arablar çakmağı َمْرٌخ [mer«] 
ağacından ittihâz ederler. Şârih اْلَبِعيِر  ِمَن 
kelimesiyle takyîd eylemekle ona göre َزْنٌد 
[zend] bilekçe ma¡nâsına olmağın devenin 
bir sebeble bilekçesinde hâdis olan rah-
ne demek olur, ْنِد  [fur∂atu’z-zend] ُفْرَضُة الزَّ
ma¡nâsınadır.

ُت َوكأ  Pek (vezninde [va¡d] َوْعٌد) [el-vekt] اَءأ
azca nesneye denir, َيِسيٌر  .ma¡nâsına َشْيٌء 

 َوَتْخِفيِف اْلَقاِف َوِفي ِرَواَيٍة َعْنُه ُووِقَتْت َعَلى ِزَنِة ُفوِعَلْت
َلَها َن  ُعّيِ أَْي  َتْفِسيِرِه  ِفي  اْلَبْيَضاِويُّ  َقاَل  اْلُمَواَقَتِة   ِمَن 
ِبُحُصوِلِه ْالَُمِم  َعَلى  َهاَدِة  ِللشَّ ِفيِه  َيْحُضُروَن  الَِّذي   َوْقُتَها 
َكاَنْت الَِّذي  ِميَقاتَُها  َغْت  بُّلِ أَْو  َقْبَلُه  َلُهْم  َيَتَعيَُّن  الَ   َفِإنَُّه 
 iki gûne tefsîr [tev…ît] َتْوِقيٌت Burada َتْنَتِظُرُه
olunmuştur: Şıkk-ı evvele göre tahdîd ve 
ta¡yîn-i vakt ile ve şıkk-ı sânîye göre bir 
şey™i vakt-i mahdûduna müntehî kılmak 
ile müfesserdir. Evvele göre zevât üze-
re bi-dûni’l-izmâr vâki¡ olmaz ve sânîye 
göre vâki¡ olur. Vech-i evvelde ْيَء  َجَعَل الشَّ
.şâ™ibesi olmakla sânîden ercahtır َظْرًفا ِلَنْفِسِه

َُوُت وأ َُ ve [el-mev…ût] اَءأ

ََُّت َو ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muva……at] اَءأ
vezninde) İsm-i mef¡ûllerdir, mahdûd ve 
mu¡ayyen olmuş vakt demektir; yukâlu: 
-Ve mahdûdü’l َوْقٌت َمْوُقوٌت َوُمَوقٌَّت أَْي َمْحُدوٌد
vakt olan şey™e vasf olur, niteki ânifen 
َمْوُقوٌت  .ta zikr olundu[kitâb mev…ût] ِكَتاٌب 
Kâdî¡askerlerin tevcîh-i muvakkatleri bu 
bâbdandır.

َُِت وأ َُ -vez [meclis] َمْجِلٌس) [el-mev…it] اَءأ
ninde) َوْقٌت [va…t] mâddesinden mef¡ildir, 
ya¡nî masdar-ı mîmî ve ism-i zamân ve 
ism-i mekândır.

Ma¡lûm ola ki Mi§bâ√’tan mülahhasan 
mersûmdur ki fi¡l-i sülâsî-yi sâlim eğer 
bâb-ı sânîden ise masdar-ı mîmî َمْفَعٌل 
[mef¡al] vezninde gelir ki ¡ayn’ın fet-
hiyledir ve ism-i zamân ve ism-i mekân 
¡ayn’ın kesriyle gelir ve َمْرِجٌع [merci¡] 
ve ٌَمْعِذَرة [ma¡≠iret] makûlesi şâzdır. Ve 
eğer muzâ¡af olursa masdarında feth ve 
kesr câ™izdir, ٌَّمَفر [meferr] kelimesi gibi; 
ism-i zamân ve ism-i mekân kıyâs üzere 
meksûr olur. Ve eğer mu¡tellü’l-fâ™ bi’l-
vâv ise masdar ve ism-i zamân ve ism-i 
mekân ¡ayn’ın kesriyle olur, َمْوِعٌد [mev¡id] 
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]و م ت[
ُموُت وأ َُ  [mev…ût] َمْوُقوٌت) [el-mevmût] اَءأ
vezninde) Endâzelenmiş, ma¡rûf ve mu-
kadder ma¡nâsınadır; yukâlu: َمْوُموٌت  َشْيٌء 
ٌر أَْي َمْعُروٌف ُمَقدَّ

]و هـ ت[
ُت  vâv’ın fethi ve hâ’nın) [el-veht] اَءأَوهأ
sükûnuyla) Bir dar yere kıstırmak ve sı-
kıştırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َيِهُتُه  َوَهَتُه 
َوْهًتا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َضَغَطُه
َتُة َوهأ ) [el-vehtet] اَءأ  (vezninde [vehdet] َوْهَدةٌ
İniş aşağı engebe yere denir, َهْبَطٌة [heb†at] 
ma¡nâsına.

يَباُت ِ  (vezninde [îlât] ِإيالٌَت) [el-îhât] اَإلأ
Et, ta¡affün edip kokmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْوَهَت اللَّْحُم ِإَذا أَْنَتَن

Ve masdar olur, bir nesnede eser eyle-
mek, te™sîr ma¡nâsına; yukâlu: ْيَء الشَّ  َوَكَت 
ِفيِه أَثََّر  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن   Ve doldurmak َوْكًتا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَكَت اْلَقَدَح ِإَذا َمـَلَُه Ve 
adımı hurde hurde ve sık sık atarak yürü-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  َوَكَت 
َقْرَمَط ِفي اْلَمْشِي
ِكيُت  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tevkît] اَءتَّوأ
Bu dahi doldurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َمـَلََها ِإَذا  َتْوِكيًتا  اْلِقْرَبَة   Ve hurmâ koruğu َوكََّت 
olmağa başlamakla câ-be-câ benleşip ala-
calanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َُوكََّتِت اْلُبْسَرة 
ِإَذا َبَدْت ِفيَها نَُقُط ْاِلْرَطاِب
َوِكيُت -Gam (vâv’ın fethiyle) [el-vekît] اَءأ
mazlığa denir, ِسَعاَيٌة [si¡âyet] ve ِوَشاَيٌة 
[vişâyet] ma¡nâsına.

َواِكُت  vezninde ve [nâkit] َناِكٌت [el-vâkit] اَءأ
mürâdifidir ki zikr olundu.

َتُة َوّكِ ُُ َثٌة) [el-muvekkitet] اَءأ  [mu√addi&et] ُمَحّدِ
vezninde) ve

َوّكُِت ُُ  َتْوِكيٌت (hâ’sız) [el-muvekkit] اَءأ
[tevkît]-i mezkûrdan ism-i fâ¡ildir, benlen-
miş hurmâ koruğuna vasf olurlar; yukâlu: 
َتٌة َتٌة َوُمَوّكٌِت أَْي ُمَنّكِ  Tezkîri vasf-ı hâss بُْسَرةٌ ُمَوّكِ
iddi¡âsına mahmûldür.

ُكوُت وأ َُ -Şiddet-i gamm u ta [el-mevkût] اَءأ
sadan nâşî beşeresi mütegayyir olmuş ki-
şiye denir; yukâlu: ا َرُجٌل َمْوُكوٌت أَْي َكِمٌد َهمًّ

]و ل ت[
َوءأُت  vâv’ın fethi ve lâm’ın) [el-velt] اَءأ
sükûnuyla) Bir nesneyi eksiltmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َوْلًتا  ُه  َحقَّ  َوَلَتُه 
الثَّاِني ِإَذا َنَقَصُه
يالَُت ِ  َوْلٌت (vezninde [îlâc] ِإيالٌَج) [el-îlât] اَإلأ
[velt] ma¡nâsınadır; yukâlu: يُوِلُت ُه  َحقَّ  أَْوَلَت 
ِإيالًَتا ِإَذا َنَقَصُه
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lemeyip ikrâm ve i¡zâzda dûnca mu¡âmele 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالًَنا  َهتَّ 
ْاِلْكَراِم ِفي  َمْرَتَبَتُه  َحطَّ   Ve hatun bilâ-fâsıla ِإَذا 
peyderpey iplik eğirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َهتَِّت اْلَمْرأَُة ِإَذا َتاَبَع اْلَغْزَل Ve ağacın yap-
raklarını sıyırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َحتَُّه ِبَمْعَنى  َجِر  الشَّ َوَرَق   Ve kırıp ufatmak َهتَّ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرُه َوَفتَُّه ْيَء ِإَذا َكسَّ َهتَّ الشَّ
َبَتُة َبتأ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-hethetet] اَءأ
ninde) Bu dahi bir nesneyi kırıp ufatmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَسَرُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  َهْتَهَت 
 ;Ve sözü tîz tîz söylemek ma¡nâsınadır َوَفتَُّه
yukâlu: َهْتَهَت ِفي َكالَِمِه ِإَذا أَْسَرَع Ve deveye su 
içerken ikdâmı husûsunda َهْت َهْت [het het] 
diye zecr ve âzâr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْرِب ِبَهْت َهْت َهْتَهَت اْلَبِعيَر ِإَذا َزَجَرُه ِعْنَد الشُّ

َبتُّ ُِ  mîm’in kesri ve hâ’nın) [el-mihett] اَءأ
fethiyle) ve

َبتَّاُت اٌد) [el-hettât] اَءأ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Çok sözlü hafîfü’t-tab¡ kişiye denir; 
yukâlu: َرُجٌل ِمَهتٌّ َوَهتَّاٌت أَْي َخِفيٌف َكِثيُر اْلَكالَِم

َهتأ َفْد) [het het] َهتأ  -veznin [fed fed] َفْد 
de) Deve kısmını su içmeğe sevk için îrâd 
olunan savttan hikâyedir, niteki hımâra َسْأ 
-derler. Kâle’ş-şârih ve minhu’l [™se™ se] َسْأ
meselu: ْدَهِة َفالَ َتُقْل َلُه َهْت  “ِإَذا َوَقَف اْلَبِعيُر َعَلى الرَّ
-râ’nın fethiyle ha [redhet] َرْدَهٌة [Ve] َهْت”
vuz makûlesine denir, mesel-i mezbûr bir 
adamda eser-i rüşd ve fetânet meşhûdun 
oldukta ona nasîhat husûsunda pek ilhâh 
ve ibrâm eyleme diyecek yerde darb 
olunur.

]هـ ر ت[
ُت َأ َب  hâ’nın fethi ve râ’nın) [el-hert] اَءأ
sükûnuyla) Dürtmek ve sançmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َهْرًتا ْمِح  ِبالرُّ ُفالًَنا   َهَرَت 
ِل ِإَذا َطَعَنُه -Bir adamın ¡ırzı ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َوالَوَّ
na dokunmak ma¡nâsı bundan yâhûd َتْمِزيٌق 

FASLU’L-HÂ™ 
)َفْصُل اْلَهاِء(

]هـ ب ت[ 
َبِبيُت  Şol (vezninde [nebît] َنِبيٌت) [el-hebît] اَءأ
korkak kişiye denir ki bir nesneden korku-
sundan ¡aklı gitmiş ola.

ُبوُت بأ َُ  [hebît] َهِبيٌت [el-mehbût] اَءأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَناِء َعَلى  ُجُل  الرَّ  ُهِبَت 
اِهُب اْلَعْقِل اْلَمْفُعوِل َفُهَو َهِبيٌت َوَمْهُبوٌت أَِي اْلَجَباُن الذَّ
ُت َببأ  (vezninde [sebt] َسْبٌت) [el-hebt] اَءأ
Vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َهْبًتا  َهَبَتُه 
َضَرَبُه ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب   Ve aşağı indirmek ِمَن 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َهَبَطُه ِإَذا   Ve bir َهَبَتُه 
kimseyi kadr ve menziletinden sâkıt ve 
münhatt eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur; yukâlu: ِمْن َيْعِني  َوَحطَُّه  َطْأَطأَُه  ِإَذا  ُفالًَنا   َهَبَت 
ا َماَت ُعْثَماُن :Ve minhu hadîsu ¡Ömer َقْدِرِه  “َلمَّ
 ْبُن َمْظُعوٍن َعَلى ِفَراِشِه َهَبَتُه اْلَمْوُت ِعْنِدي َمْنِزَلًة َحْيُث َلْم
َيُمْت َشِهيًدا” أَْي َحطَّ ِمْن َقْدِرِه ِفي َقْلِبي
َتُة َببأ  (vezninde [sebtet] َسْبَتٌة) [el-hebtet] اَءأ
Za¡f ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َهْبَتٌة  َعْقِلِه   ِفي 
َضْعٌف

]هـ ت ت[
 hâ’nın fethi ve tâ’nın) [el-hett] اَءأَبتُّ

teşdîdiyle) Sözü talâkat ve intizâm üzere 
müteselsil söylemek ma¡nâsınadır, masta-
ra dizilmiş kelimât gibi; yukâlu: َهتَّ اْلَكالََم 
َسَرَدُه ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن   Ve esvâbı yırtıp َهتًّا 
pârelemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َهتَّ الثَّْوَب 
َقُه َمزَّ  Ve bir adamın ¡ırz ve nâmûsuna ِإَذا 
ta¡arruzla kavlen yâ fi¡len halel vermek 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: ََّهت 
َقُه َمزَّ ِإَذا  َياَب kavli اَلَْعَراَض Burada ِعْرَضُه   اَلثِّ
[e&-&iyâb] üzere ma¡tûftur. Ve dökmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َُهتَّ اْلَماَء ِإَذا َصبَّه Ve bir 
adamın kadr ve rütbesine göre ihtirâm ey-
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[rekâyâ] ma¡nâsınadır ki duvarsız vâsi¡ ve 
dibi yakın kuyulara denir. َرَكاَيا [rekâyâ] 
ٌة -in cem¡idir. Ve bu zikr olu[rekiyyet] َرِكيَّ
nan َهْرٌت [hert] kelimesinden me™hûz ol-
mak melhûzdur. 

Mütercim der ki Kitâb-ı Muzhir’de müf-
redi mesmû¡ olmayan cumû¡ [ُجُموٌع] fas-
lında bu vech üzere mersûmdur ki َهَراِميُت 
[Herâmît] Dahnâ™ nâhiyesinde bir niçe 
âbâr-ı müctemi¡aya ıtlâk olunur ki Lo…mân 
b. ¡Âd mahfûrları olmak üzere meşhûrdur. 
Ve A§ma¡î, ∞arriyye’nin yesârında ol-
duklarını tasrîh eylemiştir. Pes mü™ellifin 
tefsîri muhâlif olur.

]هـ ف ت[
ُت ّأ َب  hâ’nın fethi ve fâ’nın) [el-heft] اَءأ
sükûnuyla) ve

اُت َّ ُب  Bir (hâ’nın zammıyla) [el-hufât] اَءأ
nesne hiffetinden nâşî dağılıp uçmak 
ma¡nâsınadır, kuş tüyleri gibi; yukâlu: 
ِتِه ْيُء َهْفًتا َوُهَفاًتا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َتَطاَيَر ِلِخفَّ  َهَفَت الشَّ
Ve endîşe ve tefekkürsüz, lisâna ne gelir-
se kesret üzere söz söylemek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur, değirmen çakçakası gibi 
yâhûd kule bâgçesinden boşanmış ayı 
gibi; yukâlu: َرِويٍَّة ِبالَ  َكِثيًرا  َتَكلََّم  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َهَفَت 
Ve rîze rîze ve hurde hurde olup aşağıya 
doğru dökülüp düşmek ma¡nâsınadır, dağ-
dan taşlar pârelenip düştüğü gibi; yukâlu: 
ْيُء ِإَذا اْنَخَفَض َواتََّضَع َوَدقَّ  Ve َهَفَت الشَّ

ٌت ّأ  İsm olur, etrâfına nisbet düz [heft] َه
ve oturaklı arza denir. Ve sür¡atle inip dö-
külen sağanaklı yağmura ıtlâk olunur. Ve 
humk-ı vâfir ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفيِه َهْفٌت 
أَْي ُحْمٌق َواِفٌر
وُت ُّ بأ َُ -vez [mebhût] َمْبُهوٌت) [el-mehfût] اَءأ
ninde) Mütehayyir adama denir.

[temzî…] ma¡nâsından me™hûzdur, niteki 
usûl-i sâ™irede mastûrdur. Ve 

ٌت َأ  Eti müherrâ olunca kadar [hert] َه
tabh eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َهَرَت 
أَ َتَهرَّ َباَلَغ ِفي َطْبِخِه َحتَّى  ِإَذا  -Ve esvâbı yır اللَّْحَم 
tıp pârelemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َهَرَت 
َقُه الثَّْوَب ِإَذا َمزَّ
يُت َِ َب  Bol (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-herît] اَءأ
ve vâsi¡ nesneye denir. Sâ™ir ümmehâtta 
ْدَقْيِن الّشِ  unvânıyla¡ [vâsi¡u’ş-şid…ayn] َواِسُع 
mersûm olmakla avurtları bol ve büyük 
kimse demek olur. Zâhiren nüshalardan 
sâkıttır. Hattâ Nihâye’de ve fî hadîsi Recâ™ 
b. ◊ayve: ٍق ُمَتَشّدِ أي  ُمَتَهاِرٍت”  َعْن  ْثَنا  تَُحّدِ  “ال 
ْدِق وهَو َسَعُتُه -ibâretiyle mü¡ ُمَتَكاِثٍر ِمْن َهْرِت الّشِ
sebbettir. Ve 

يٌت َِ  İki sebîli bir olmuş hatuna [herît] َه
denir; yukâlu: ٌِإْمَرأَةٌ َهِريٌت أَْي ُمْفَضاة Ve arsla-
na denir. Ve kat¡â ketm-i esrâr eylemeyen 
kimseye denir; yukâlu: ََكاَن ال ِإَذا  َهِريٌت   َرُجٌل 
ا  Ve şol kimseye denir ki bed-zebân َيْكُتُم ِسرًّ
olup dâ™imâ kabîh ve nâ-sezâ söyler ola; 
yukâlu: ِباْلَقِبيِح َيَتَكلَُّم  َكاَن  ِإَذا  َهِريٌت   Şârih َرُجٌل 
bu iki ma¡nâyı müttehid i¡tibâr eylemiştir, 
lâkin azher olan her biri müstakildir.

ُت ََ َب  Bir nesne (fethateynle) [el-heret] اَءأ
vâsi¡ ve sâ™ir usûle göre bir kimse büyük 
avurtlu olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َهِرَت 
اِبِع ِإَذا َصاَر َهِريًتا َهَرًتا ِمَن اْلَباِب الرَّ
ُت َِ َب ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-herit] اَءأ

وُت َُ َب  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-herût] اَءأ
ve

اُت ََّ َب اٌد) [el-herrât] اَءأ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Bunlar da arslana denir, vâsi¡ü’ş-şidk ol-
duğu için.

]هـ ر م ت[
اِميُت ََ َب  َرَكاَيا (hâ’nın fethiyle) [el-herâmît] اَءأ
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اُت َُ هأ ِ -hemzenin kesriy) [el-ihmât] اَإلأ
le) Gülmeyi yâhûd sözü ihfâ eylemek 
ma¡nâsınadır ki pek yapça ve gizlice gül-
mekten yâ söylemekten ¡ibârettir; yukâlu: 
ِحَك ِإَذا أَْخَفاُه أَْهَمَت اْلَكالََم َوالضَّ

]هـ ن ب ت[
َبَتُة َبنأ  hâ’nın fethi ve nûn’un) [el-henbetet] اَءأ
sükûnuyla) Bir işte sölpüklemek ve gev-
şeklik eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َهْنَبَت 
ُجُل ِفي أَْمِرِه ِإَذا اْسَتْرَخى ِفيِه َوَتَواَنى الرَّ

]هـ و ت[
ُبوَتُة  (hâ’nın zammı ve fethiyle) [el-hûtet] اَءأ
Alçak ve çukur yere denir, dere içi gibi. 
Cem¡-i cinsi ُهوٌت [hût]tur hâ’sız.

ِويُت  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tehvît] اَءتَّبأ
Bir kimseye savt-ı bülend ile çağırmak 
ma¡nâsınadır ki durmasını yâ gelmesini 
irâdeye mebnî olur; yukâlu: َت ِبِه َتْهِويًتا ِإَذا  َهوَّ
َصاَح ِبِه

]هـ ي ت[
ِييُت  َتْفِعيٌل yâ-yı tahtiyye ile) [et-tehyît] اَءتَّبأ
[tef¡îl] vezninde) Bir kimseye savt-ı a¡lâ ile 
yanıma gel diye çağırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَدَعاُه ِبِه  َصاَح  ِإَذا  َتْهِييًتا  ِبِه   Ve bu َهيََّت 
mâdde-i âtiyeden me™hûzdur.

َءَك َت   hâ’nın fethi ve) [heyte leke] َهيأ
âhirinin harekât-ı selâsıyla ve lügat-ı 
kalîlede hâ™ meksûr olur, ism-i fi¡l-i emr-
dir, ََّهُلم [helumme] ma¡nâsınadır ki “beri 
gel” demektir. Gerçi ََّهُلم [helumme] keli-
mesi lâzım ve müte¡addî olur, lâkin bura-
da lâzım irâde olunur.

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre bunda 
müfred ve tesniye ve cem¡ berâberdir. Ve 
¡aded kendinden sonra zikr olunmakla lâm, 
tebyîn içindir, ُسْقًيا َلَك mâddesinde olduğu 

-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tehâfut] اَءتََّباُفُت
de) Bir nesne üzere bi’l-ihtiyâr peyderpey 
düşüşmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَهاَفَت َعَلى 
َوَتَتاَبَع َتَساَقَط  ِإَذا  ْيِء   Şârihin beyânına göre الشَّ
ekseriyyâ şerr husûsunda müsta¡meldir, 
pervânenin çerâga tehâfütü gibi.

اُت َّ َب  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-hefât] اَءأ
Ahmak ve bî-magz adama denir.

]هـ ل ت[
ُت َبلأ  hâ’nın fethi ve lâm’ın) [el-helt] اَءأ
sükûnuyla) Bir nesnenin kabuğunu gider-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َهْلًتا ْيَء  الشَّ  َهَلَت 
ِل ِإَذا َقَشَرُه ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
نأِبالَُت ِ -veznin [insilât] ِإْنِسالٌَت [el-inhilât] اَإلأ
de ve mürâdifidir ki zikr olundu; yukâlu: 
ِإْنَهَلَت َيْعُدو ِبَمْعَنى ِإْنَسَلَت
َتى َبلأ  (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [el-heltâ] اَءأ
Bir nebât adıdır.

-vez [umâmet&] ثَُماَمٌة) [el-hulâtet] اَءأُبالََتُة
ninde) Henüz doğmuş kuzunun eş ve son 
ta¡bîr ettikleri derinin siyâh ve murdâr 
yaykıntısına denir.

َتاُت َبلأ  Yurttan (hâ’nın fethiyle) [el-heltât] اَءأ
yurda konup göçer olan tâ™ife-i insânîye 
denir ki göçer evli ta¡bîr olunur. Türk-
menler ulus ta¡bîr ederler; yukâlu: ْت َعَلْيَنا  َمرَّ
َهْلَتاٌت َوِهَي َجَماَعٌة يُِقيُموَن َوَيْظَعنُوَن

]هـ ل ق ت[
ُت ِبلَّقأ -âf’la ve lâm’ın şedde…) [el-hilla…t] اَءأ
siyle ِجْرَدْحٌل [cirda√l] vezninde) Pek açlığa 
denir; yukâlu: ُجوٌع ِهلَّْقٌت أَْي َشِديٌد

]هـ م ت[
ُت ُأ َب -veznin [semt] َسْمٌت) [el-hemt] اَءأ
de) Tirit yağ içre örtülüp gâ™ib olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َهْمًتا  الثَِّريُد   َهَمَت 
َسِم ِل ِإَذا َتَواَرى ِفي الدَّ اْلَباِب ْالَوَّ
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FASLU’L-YÂ™İ’T-TAHTİYYE 
)َفْصُل اْلَياِء(

]ي ر ت[
ُت َأ  yâ’nın fethi ve râ’nın) [Yert] َي
sükûnuyla) ¡Avf b. ¡Îsâ el-Ferπânî el-Fa…
îh eş-Şâfi¡î ceddinin ismidir.

]ي ق ت[
َُوُت َيا  Aksâm-ı cevâhirden [el-yâ…ût] اَءأ
cevher-i ma¡rûf ismidir ve bu, Fârisîden 
mu¡arrebdir. Asnâf-ı kesîresi vardır, أَْحَمُر 

اِنيٌّ  .kısmı cümleden ecved ve a¡lâdır ُرمَّ
Şürbü vesvese ve hafakân ve za¡f-ı kalbe 
nâfi¡ ve ta¡lîki cümûd-ı deme mâni¡dir.

]ي هـ ت[
يَباُت ِ  Et (hemzenin kesriyle) [el-îhât] اَإلأ
kokmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اللَّْحُم  أَْيَهَت 
ِإَذا أَْنَتَن
ِ َتَعاَلى ِفي ْالِخَرِة َوْالُوَلى  َهَذا آِخُر َحْرِف التَّاِء َواْلَحْمُد هلِلَّ
ٍد َوآِلِه َوَصْحِبِه أَْجَمِعيَن َوَصلَّى اهللُ َعَلى َرُسوِلِه ُمَحمَّ

gibi; tekûlu: ”  “َهْيَت َلَك َوَهْيَت َلُكَما َوَلُكْم َوَلُكنَّ
Ve bunun ism-i fi¡l olmasında ve muta-
sarrıf olmasında ve âhirinin harekâtında 
ihtilâfât-ı ¡adîde vardır. Bey∂âvî sûre-i 
Yûsuf’ta bast eylemiştir. Ve Muzhir’de 
mersûmdur ki َلَك  ib†iyye’de¢ َهْيَت 
yâ Süryânîyye veyâ ¡İbrâniyyede َتَعاَل 
ma¡nâsınadır, aslı َهْيَتِلْج idi.

-Irâ…’ta bir bel¡ (hâ’nın kesriyle) [hît] ِهيُت
de adıdır.

 İsm-i fi¡l-i (tâ’nın kesriyle) [hâti] َهاِت
emrdir, أَْعِطِني [a¡†inî] ma¡nâsına ki “bana 
ver” ve “bana getir” demektir; yukâlu: 
 Şârih َهاِت َيا َرُجُل َوَهاِتَيا َوَهاتُوا أَْو َهاِتيَن ِمْثَل َعاِطيَن
der ki İmâm »alîl dedi ki işbu َهاِت [hâti] 
kelimesi ”ِإيَتاًء يُْؤِتي-   mâddesinden “آَتى- 
emrdir, hemze-i sâniye elife kalb olunup 
ve hâ™ hemzeye mu¡âkıb olmuştur. أََيا ve َهَيا 
ve أََراَق ve َهَراَق gibi ve ¡Arabların أَُهاِتيَك  َما 
kavlleri bunu mü™eyyiddir.

ِبيُت  Be-gâyet (hâ’nın kesriyle) [el-hît] اَءأ
derin yere denir, َغيَّا  gibi arz-ı gâmiza ِبْئُر 
ma¡nâsına. Ve ِهيُت [Hît] bir mu«anne& 
ya¡nî müzekker-i semâ¡î ismidir ki 
Nebiyy-i ekrem ¡aleyhi’s-selâm hazretleri 
onu Medîne’den nefy ve iclâ buyurdular. 
¡Alâ-kavlin bu, nûn ve bâ-yı muvahhede 
ile ِهْنٌب [hinb]dir, niteki mâddesinde beyân 
olundu.



FASLU’L-ELİF 
)َفْصُل ْالَِلِف(

]أ ب ث[ 
َبأُث  hemzenin fethi ve bâ’nın) [&el-eb] اَألأ
sükûnuyla) Bir kimseyi sultân ve vâlî 
huzûrunda fasl ve si¡âyet-gûne kâle getir-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أََبَثُه َوأََبَث َعَلْيِه أَْبًثا 
ْلَطاِن ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َسَبَعُه ِعْنَد السُّ
َِبُث  أَِشٌر (vezninde [ketif] َكِتٌف) [&el-ebi] اَألأ
[eşir] ma¡nâsınadır ki şiddet-i ferah ve 
fart-ı neşât kendisine müstevlî olmak-
la mest ve ser-be-hevâ olan kişiye denir, 
mest-i mey-i ikbâl olanlar gibi; yukâlu: 
َرُجٌل أَِبٌث أَْي أَِشٌر
ََبُث  Deve sütü (fethateynle) [&el-ebe] اَألأ
içmekle yürek şişip ve gönül sarhoş gibi 
bulanmak ma¡nâsınadır, o sütün mu¡tâd 
olmayana keyfiyyeti böylecedir; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا َشِرَب َلَبَن ْاِلِبِل َحتَّى ُجُل أََبًثا ِمَن اْلَباِب الرَّ  أَِبَث الرَّ
ْكِر اْنَتَفَخ َوأََخَذ ِفيِه َكالسُّ
ََباَثى  (vezninde [sekârâ] َسَكاَرى) [el-ebâ&â] اَألأ
Şol develere denir ki karınları tok olmakla 
çöküp oturmuş olalar; yukâlu: أَْي أََباَثى   ِإِبٌل 
بُُروٌك ِشَباٌع
Şârih der ki müfredi أَِبيٌث [ebî&] ve أَِبيَثٌة 
[ebî&et]tir.

َتِبَثُة َأ ُُ  [mu™tefiket] ُمْؤَتِفَكٌة) [el-mu™tebi&et] اَءأ
vezninde) Şol tuluma denir ki süt ile dolup 
¡alâ-hâlihi şişkin ve dolgun kalmış ola.

]أ ث ث[
ََثاَثُة ve [el-e&â&et] اَألأ

ََثاُث ve (hemzelerin fethiyle) [&el-e&â] اَألأ

ُثُوُث  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [&el-u&û] اَألأ
Ot gür ve sık olmakla birbirine sarmaşık 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أََثاَثًة النََّباُت   أَثَّ 

BÂBU’¿-¿Â’™
)َباُب اَلثَّاِء(

ث
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-hemzenin zammı ve fethiy) [U&â&et] أَُثاَثُة
le) Bir recül adıdır. Ve ashâbdan Mis†a√ 
nâm zâtın pederi ismidir.

]أ ر ث[
ُث رأ ِ  ِميَراٌث (hemzenin kesriyle) [&el-ir] اَإلأ
[mîrâ&] ma¡nâsınadır ki vârisin şer¡an aldı-
ğı tereke ve muhallefâttan ¡ibârettir; hem-
ze vâv’dan bedeldir; yukâlu: أَِي ْاِلْرَث   َحاَز 
اْلِميَراَث أَِي اْلُمْنَتَقَل َعِن اْلَمّيِِت
Şârih der ki bunların aslları vâvîdir, َوَراَثٌة 
[verâ&et]ten me™hûzdur ki gayrdan bir 
adama min-gayri ¡akdin mâl intikâlinden 
¡ibârettir, ba¡dehu meyyitten intikâl eyle-
mekte tahsîs olundu. Ve o müntekal olan 
mâla ٌث رأ ٌِ  [ir&] ve اٌث ََ اٌث ve [&mîrâ] ِمي ََ  تُ
[turâ&] ıtlâk eylediler. اٌث ََ  ın dahi[&turâ] تُ
aslı ُوَراٌث [vurâ&] idi, ve اٌث ََ  ın[&mîrâ] ِمي
aslı َراٌث -idi. Mâl-ı münteka [&mivrâ] ِموأ
li âlet menziline tenzîl eylediler, gûyâ ki 
meyyitten vârise âlet-i nakl i¡tibâr eyledi-
ler. Ve 

ٌث  ;Asl ve mebnâ-¡aleyh ma¡nâsınadır [&ir] ِارأ
yukâlu: ُهَو ِمْن ِإْرٍث ِصْدٍق أَْي ِفي أَْصٍل ِصْدٍق Ve 
müte™ahhirînin mütekaddimînden vâris ve 
ahz ve zabt ve hıfzla ¡âmil oldukları emr-i 
kadîme ya¡nî hâlât-i kavliyye vü fi¡liyye 
vü şer¡iyye vü ¡örfiyyeye ıtlâk olunur; ve 
minhu’l-hadîsu: أَِبيُكْم ِإْرِث  ِإْرٍث ِمْن   “ِإنَُّكْم َعَلى 
َتُه  Ve ِإْبَراِهيَم” يُِريُد ِبِه ِميَراَثُهْم ِملَّ

ٌث رأ ٌِ  [ir&] Âteş külüne ıtlâk olunur, َرَماٌد 
[remâd] ma¡nâsına. Ve bir şey™in bakiyye-
sine ıtlâk olunur.

 (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-te™rî] اَءتَّأأِريُث
Bir cemâ¡at beynine fitne ölçerüp fesâd ve 
şûriş ilkâ eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur ki ma¡nâ-yı âtîden me™hûzdur; yukâlu: 
َوأَْفَسَد أَْغَرى  ِإَذا  اْلَقْوِم  َبْيَن  َث   Ve âteş yakmak أَرَّ

َكثَُر ِإَذا  اِبِع  َوالرَّ َوالثَّاِني  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َوأُثُوًثا   َوأََثاًثا 
-Ve ¡avretin sağrısı ki kıç ta¡bîr olu َواْلَتفَّ

nur, büyük olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَثَِّت اْلَمْرأَُة ِإَذا َعظَُمْت َعِجيَزتَُها
 (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-te™&î] اَءتَّأأِثيُث
Bir yeri yâhûd döşek makûlesi nesne-
yi çiğneyerek düzeltmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَثََّثِت اْلِفَراَش َوَغْيَرُه َتْأِثيًثا ِإَذا َوطَّأَُه َوَوثََّرُه

َثُّ  hemzenin fethi ve &â’nın) [&&el-e] اَألأ
teşdîdiyle) ve

َِثيُث  Azîm¡ (vezninde [emîr] أَِميٌر) [&el-e&î] اَألأ
ve firâvân olan nebâta ve sâ™ir nesneye de-
nir; yukâlu: َنْبٌت أَثٌّ َوأَِثيٌث أَْي َكِثيٌر َعِظيٌم Cem¡i 
 vezninde ve [kirâm] ِكَراٌم ,gelir [&i&â] ِإَثاٌث
[e&î&et] أَِثيَثٌة gelir; mü™ennesi [&e&â™i] أََثاِئُث
tir hâ’yla. Ve cem¡-i mü™ennesi cem¡-i 
müzekker gibidir; yukâlu: ِإْمَرأَةٌ أَِثيَثٌة أَْي َعِظيَمُة 
 Ve اْلَعِجيَزِة

 Tenû-mend, ¡alâ-kavlin uzun [&e&â™i] أََثاِئُث
boylu, dolgun ve tâmmetü’l-a¡zâ olan ha-
tunlara denir ki müfredi أَِثيَثٌة [e&î&et]tir.

ََثاُث  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [&el-e&â] اَألأ
Hâne metâ¡ına denir ki mutlakan hânenin 
levâzım ve mühimmâtı olan esbâbdan 
¡ibârettir, ferş ve evânî ve sâ™ir levâzımı 
gibi. Ve bunun müfredi yoktur. ¡Alâ-
kavlin أََثاٌث [e&â&] götürü mâla ıtlâk olunur, 
ganem ve ibil ve ¡abîd ve metâ¡-ı beyt gibi; 
müfredi أََثاَثٌة [e&â&et]tir hâ’yla; yukâlu: َنَقَل 
أَْجَمُع اْلَماُل  أَِو  َلُه  َواِحَد  َوالَ  اْلَبْيِت  َمَتاَع  أَْي   ْالََثاَث 
َواْلَواِحَدُة أََثاَثٌة

 vezninde [e&âfiyy] أََثاِفيٌّ [el-e&â&iyy] اَألََثاِثيُّ
ve mürâdifidir ki saç ayağına denir, se-pâ 
ta¡bîr olunur. Şârihin beyânına göre sâ™, 
fâ™dan mübeddeledir. Ve 

 Benî ◊abi†ât kabîlesine [E&â&iyy] أََثاِثيد
mahsûs bir feres adıdır.
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doğurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: آَنَثِت اْلَمْرأَُة 
ِإيَناًثا ِإَذا َوَلَدْت أُْنَثى
ِنُث َأ ُُ -veznin [&mu√di] ُمْحِدٌث) [&el-mu™ni] اَءأ
de) Dişi doğuran hatuna ve sâ™ir hayvâna 
denir.

َناُث ئأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [&el-mi™nâ] اَءأ
ninde) Her bâr dişi doğurmak ¡âdeti olan 
hatuna ve sâ™ir hayvâna denir. Şârih der ki 
müzekkerine de ِمْئَناٌث [mi™nâ&] denir, zîrâ 
mif¡âl bünyesinde müzekker ve mü™ennes 
müsâvîdir. Ve 

َناٌث  kimseye [&mu«anne] ُمَخنٌَّث [&mi™nâ] ِمئأ
ıtlâk olunur ki müzekker-i semâ¡î ta¡bîr 
olunur. Ve yumuşak topraklı arza ıtlâk 
olunur ki münbit ola, ke-mâ se-yuzkeru. 
Ve 

َناٌث  (hâ’yla) [mi™nâ&et] ِمْئَناَثٌة ve [&mi™nâ] ِمئأ
Kesmez ve künd kılıca ıtlâk olunur; 
yukâlu: َسْيٌف ِمْئَناٌث َوِمْئَناَثٌة أَْي َكَهاٌم
َِنيُث  Dişi (vezninde [emîr] أَِميٌر) [&el-enî] اَألأ
demire denir ki mülâyim olur; erkeğine ki 
pûlâd ve dımaşkî ta¡bîr olunur, َذَكٌر [≠eker] 
ıtlâk olunur.

نَُّث ََ ُُ  [&mu«anne] ُمَخنٌَّث) [&el-mu™enne] اَءأ
vezninde) Dişiye denir ki Hak ta¡âlâ onu 
dişi halk eylemiştir. Ve 

نٌَّث ََ -kimse [&mu«anne] ُمَخنٌَّث [&mu™enne] ُم
ye ıtlâk olunur ki müzekker-i semâ¡î ta¡bîr 
olunur; tekûlu: اْلُمَؤنَِّث اْلُمَذكَِّر  َهَذا  أَْمِر  ِفي   َتَذكَّْر 
أَِي اْلُمَخنَِّث
َثَياِن ُنأ -kelimesin [un&â] أُْنَثى) [el-un&eyân] اَألأ
den tesniyedir; beden-i insânîden hâyelere 
ve kulaklara ıtlâk olunur. Ve Becîle ve 
¢u∂â¡a kabîlelerine ıtlâk olunur.

َِنيَثُة  (vezninde [abî&et»] َخِبيَثٌة) [el-enî&et] اَألأ
 gibi toprağı yumuşak ve [&mi™nâ] ِمْئَناٌث
münbit yere ıtlâk olunur; yukâlu: أَْرٌض أَِنيَثٌة 

ma¡nâsınadır; yukâlu: َث النَّاَر ِإَذا أَْوَقَدَها أَرَّ
ُث َرأ  Bu (vezninde [&ar√] َحْرٌث) [&el-er] اَألأ
dahi âteş yakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل ِإَذا أَْوَقَدَها أََرَث النَّاَر أَْرًثا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
ُث ٌل) [&et-te™erru] اَءتَّأَرُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Âteş yanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َثِت النَّاُر ِإَذا اتََّقَدْت َتأَرَّ
ُث ُرأ  Bir (hemzenin zammıyla) [&el-ur] اَألأ
nev¡ dikenli ot ismidir. Ve bu deve dikeni 
nev¡indendir ve deveye be-gâyet yarayıp 
lâkin sonunda uyuz eder.

َُرُث  İki (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [&el-ure] اَألأ
zemîn meyânında olan sınıra ve fâsıla 
nişânlarına denir, أَُرٌف [uref] ma¡nâsına. 
Ve bu, أُْرَثٌة [ur&et]in cem¡idir, niteki أَُرٌف 
[uref] أُْرَفٌة [urfet]in cem¡idir.

َثُة ُرأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-ur&et] اَألأ
Kızıl tepeye denir, َحْمَراُء  ekemetun] أََكَمٌة 
√amrâ™] ma¡nâsına. Ve şol fışkıya denir 
ki ocağın külü yanında ihzâr ederler, tâ 
ki vakt-i hâcette tuturuk edip onunla âteş 
yakarlar. Ve أُْرٌث [ur&] gibi iki arz aralı-
ğında olan merz ve sınıra denir. Mü™ellif 
 kelimesi bunun cem¡i olduğunu [&ur] أُْرٌث
beyândan müştagil olmuştur, niteki ânifen 
zikr olundu. Ve toprağı yumuşak ve düz 
mekâna denir. Ve koyun renklerinden ٌُرْقَطة 
[ru…†at] gibi aklı karalı alaca renge denir.

َرُث َأ  (vezninde [hâcer] َهاَجُر) [&el-âre] اَ
Aklı karalı alaca erkek koyuna denir; 
 [™ra…†â] َرْقَطاُء ,mü™ennesidir [™er&â] أَْرَثاُء
vezninde.

َراُث ِ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [&el-irâ] اَإلأ
Âteşe denir. Ve âteş yakmak için ihzâr 
olunan kav makûlesi tuturuğa denir.

]أ ن ث[
يَناُث ِ  Dişi (hemzenin kesriyle) [&el-înâ] اَإلأ
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fâ¡ildir ki cemâdâttan ¡ibârettir. Sâlis min 
vechin münfa¡il ve min vechin fâ¡ildir, 
melâ™ike ve ins ve cin gibi, zîrâ bunlar 
Hak ta¡âlâya nisbetle münfa¡il ve kendile-
rinin masnû¡ât ve ma¡mûlâtlarına nisbet-
le fâ¡illerdir. Pes zikr olunan ma¡bûdları 
cümle-i cemâdâttan münfa¡il ve gayr-i fâ¡il 
olmalarıyla Hak celle ve ¡alâ onlara ِإَناٌث 
[inâ&] tesmiyesiyle tebkît ve kemâl-i cehl 
ve gafletlerine tenbîh eyledi. Bu sûrette 
cemâdâta ِإَناٌث [inâ&] ıtlâkı hakîkî olma-
yıp ıtlâkât-ı şer¡iyyeye mukârib bir ma¡nâ 
olur. Ve felekte olan hurde kevâkibe ıtlâk 
olunur, niteki kebîrlerine ُذُكوٌر [≠ukûr] ıtlâk 
olunur.

َوِمْئَناٌث أَْي َسْهَلٌة ِمْنَباٌت
ve (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-te™nî] اَءتَّأأِنيُث

ٌل) [&et-te™ennu] اَءتَّأَنُُّث -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Mü™ennes gibi sühûlet ve mülâyemetle 
mu¡âmele kılmak ma¡nâsınadır; tekûlu: 
َلُه ِلْنُت  أَْي  َلُه  َوَتأَنَّْثُت  َتْأِنيًثا  َلُه   Cemî¡-i أَنَّْثُت 
hayvânın mü™enneslerinde za¡f ve sühûlet 
olmak ¡alâkasıyla sehl ve za¡îf olan nesne-
ler ona teşbîh olunmuştur.

ُنأَثى  hemzenin zammıyla) [el-un&â] اَألأ
-vezninde) Dişiye denir, er [fu¡lâ] ُفْعَلى
kek mukâbilidir. Ve bu ُحْبَلى [√ublâ] 
gibi mahsûsadır. Ve ¡Arablar bir hatunu 
kemâlle vasf eyleseler, ِإْمَرأَةٌ أُْنَثى [imre™etun 
un&â] derler ki kâmile demektir, niteki 
َذَكٌر  derler ki kâmil [reculun ≠ekerun] َرُجٌل 
demektir.

َناُث ِ  (hemzenin kesriyle) [&el-inâ] اَإلأ
 أََناَثى lafzının cem¡idir, niteki [un&â] أُْنَثى
[enâ&â] dahi cem¡idir, hemzenin fethiyle 
ki nevâdirdendir. Ve 

َناٌث ٌِ  [inâ&] Cemâdâta ıtlâk olunur, َمَواٌت 
[mevât] ma¡nâsına, şecer ve hacer gibi. 

Mütercim der ki mü™ellif bu ma¡nâ ile işbu: 
الَية ِإَناًثا﴾  ِإالَّ  ُدوِنِه  ِمْن  َيْدُعوَن   kerîmesine ﴿ِإْن 
işâret eylemiştir. Bunda ba¡zı müfessirîn 
hükm-i lafzı i¡tibâr eylediler, zîrâ ma¡bûd 
ittihâz eyledikleri sanemlerin ismleri 
mü™ennes idi, الٌَت [Lât] ve ى  [Uzzâ¡] ُعزَّ
ve َمَناٌت [Menât] gibi. Ve bâ¡zılar hükm-i 
ma¡nâyı i¡tibâr eylediler ki ercah olan 
budur, zîrâ sanemleri cemâdât olup ve 
cemâdât münfa¡il olmalarıyla mü™ennes 
hükmünde olurlar. Bunun mülahhasen 
bastı budur ki mutlakan mevcûdât kısmı 
birbirine izâfetle üç darb üzeredir: Evvel 
fâ¡il-i gayr-i münfa¡ildir ki hemân Bârî 
ta¡âlâ hazretleridir. Sânî münfa¡il-i gayr-i 
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şiddetinden ¡akl ve sabr ve ârâmı tefrîk ey-
lemek mülâhazasıyla bi-ma¡nâ fâ¡il olur.

ِبَثاُث نأ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [&el-inbi&â] اَإلأ
ninde) Mutâvi¡dir, yayılıp dağılmak 
ma¡nâsına; yukâlu: َّْيَء َفاْنَبث َبثَّ الشَّ
َثاُث بأ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [&el-ib&â] اَإلأ
dahi bir nesneyi yayıp dağıtmak ve bir 
haberi fâş ve şâyi¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبَمْعًنى َوأََبثَُّه   Ve râz-ı mektûmu َبثَُّه 
bir kimseye izhâr eylemek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: رَّ أَْي أَْظَهْرتُُه َلَك

أَْبَثْثُتَك الّسِ
ِثيُث  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-teb&î] اَءتَّبأ
Bu dahi ِإْبَثاٌث [ib&â&] ma¡nâsınadır, lâkin 
mübâlagayı mutazammındır; yukâlu: َبثََّث 
اْلَخَبَر َتْبِثيًثا ِإَذا َبثَُّه
َبَثُة َبثأ -veznin [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-be&be&et] اَءأ
de) Bir haberi her tarafa fâş ve şâyi¡ kıl-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْثَبَث اْلَخَبَر ِإَذا َنَشَرُه 
َقُه -Ve gubâr makûlesini tozutup savur َوَفرَّ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َُبْثَبَث اْلُغَباَر ِإَذا َهيََّجه

َبثُّ نأ ُُ  tan[&inbi&â] ِإْنِبَثاٌث [&&el-munbe] اَءأ
ism-i mef¡uldür, dağılmış nesneye denir, 
bu münâsebetle bayılmış kişiye ıtlâk olu-
nur, َعَلْيِه  ma¡nâsına, ¡aklı dağılmak َمْغِشيٌّ 
mülâhazasıyladır; tekûlu: َضَرْبُتُه َفَوَقَع ُمْنَبثًّا أَْي 
َعَلْيِه  Yâhûd bayılıp zemîne yayıldığı َمْغِشيًّا 
mülâhazasına mebnîdir.

َثاُث ِتبأ اأ ِ  Bir kimse âherden bir [&el-istib&â] اَإلأ
haberin yâhûd bir sırr-ı nihânın kendisine 
izhâr eylemesini istemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْسَتَبثَّ اْلَخَبَر ِإيَّاُه ِإَذا َطَلَب ِإَلْيِه أَْن َيُبثَُّه ِإيَّاُه

]ب ح ث[
ُث  bâ’nın fethi ve √â-yı) [&√el-ba] اَءأَبحأ
mühmelenin sükûnuyla) Bir nesnenin 
gavr ve hakîkatine ıttılâ¡ için sorup araştır-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَحَث َعْنُه َبْحًثا ِمَن 
 toprak [&√ba] َبْحٌث Asl اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َفتََّش َعْنُه

FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE
َدِة( )َفْصُل اْلَباِء اْلُمَوحَّ

]ب ث ث[
 bâ’nın fethi ve &â’nın) [&&el-be] اَءأَبثُّ

teşdîdiyle) Bir nesneyi yayıp dağıtmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َبثًّا  التَُّراَب  يُح  الّرِ  َبثَِّت 
َقْتُه َوَفرَّ أََثاَرْتُه  ِإَذا  َوالثَّاِني  ِل  -Ve bir habe اْلَباِب ْالَوَّ
ri fâş ve şâyi¡ eylemek ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: َقُه َوَفرَّ َنَشَرُه  ِإَذا  اْلَخَبَر   Ve َبثَّ 
derûnda olan râzı bir kimseye izhâr ey-
lemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; tekûlu: 
رَّ أَْي أَْظَهْرتُُه َلَك

 Ve َبَثْثُتَك الّسِ

 Mensûr ve müteferrik olan [&&be] َبثد
hurmâlara ıtlâk olunur, murâd çuval yâhûd 
sepet içre hoşça ve sıkça kenz olunma-
makla birbirine yapışık olmayıp dağınık 
olan hurmâlardır. Ve َكْنٌز [kenz] hurmâyı 
bir kaba doldurup üzerine bir mikdâr su 
reşş eyledikten sonra gereği gibi basıp sı-
kılamağa denir. Bu gûne olan hurmâ gü-
veden me™mûn ve lezzeti üzere bâkî olur; 
yukâlu: ٌق َمْنثُوٌر َيْعِني َلْم يَُجْد َكْنُزُه  َتْمٌر َبثٌّ أَْي ُمَتَفّرِ
Ve A§ma¡î bunu kapta olmayıp taşrada 
perâkende duran hurmâlar ile tefsîr eyle-
miştir; masdar bi-ma¡nâ mef¡ûldür. Ve 

-Toz ve toprak makûlesini tozu [&&be] َبثد
tup savurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّبث 
 Ve اْلُغَباَر ِإَذا َهيََّجُه

 Hâl ve şân ma¡nâsına isti¡mâl [&&be] َبثد
olunur, ¡âdetâ izhâr olunduğuna mebnîdir; 
yukâlu: اْلَحاِل أَِي  اْلَبّثِ  َحَسُن   Ve şiddet ُهَو 
üzere olan hüzn ve endûha ıtlâk olunur 
ki sâhibi sabr ve tahammül edemeyip 
teşekkîye nâçâr ola; ve minhu kavluhu 
ta¡âlâ: ﴾اهلِل ِإَلى  َوُحْزِني  َبثِّي  أَْشُكو   Burada ﴿ِإنََّما 
me™âl i¡tibârıyla bi-ma¡nâ mef¡ûldür yâhûd 
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ism-i âheridir.

Mütercim der ki sûre-i mezbûrenin on 
beş ismi vardır; Sûre-i Berâ™e ve Tev-
be ve Mu…aş…işa ve Muba¡&ire ve Ba√û& 
gibi. Ve َبُحوٌث [ba√û&] ıtlâkı münâfikîn 
ahvâlinden bahs ve isâreyi müştemil oldu-
ğuna mebnîdir. Nihâye’de bâ-i mazmûme 
ile بُُحوٌث [bu√û&] ¡unvânında َبْحٌث [ba√&]
in cem¡i olarak mersûmdur. Ve Fâ™i…’ten 
bâ-i meftûha ile nakl eylemiştir. Ve 

 Şol deveye ıtlâk olunur ki [&ba√û] َبُحوٌث
yürürken elleriyle toprağı gerisine savu-
rup atar ola.

َباِطَثاُء -veznin [™nâfi…â] َناِفَقاُء) [™el-bâ√i&â] اَءأ
de) Köstebek ve ¡Arab tavşanı dedikleri 
cânverin deliği ağızında olan toprak yı-
ğınına şebîh toprak kümesine denir. O 
cânver yuvasına َناِفَقاُء [nâfi…â™] ve َقاِصَعاُء 
[…â§i¡â™] derler, lâkin bu o yuva olmayıp 
ona şebîh olana denir.

اٌث  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [&Ba√√â] َبحَّ
Bir recül ismidir ki Ba√√â& b. ¿a¡lebe b. 
»uzeyme el-En§ârî olacaktır. Ve ¡Alî b. 
Mu√ammed el-Ba√√â&î râvî-i İbn ◊ibbân 
olan Zevzenî merhûmdan İbn ◊ibbân’ın 
mü™ellefi Kitâbu’t-te…âsîm ve’l-envâ¡ 
rivâyet eylemiştir. Ve İbn ◊ibbân bâ-yı 
mühmele iledir.

]ب ر ث[
ُث َأ َب  bâ’nın fethi ve râ’nın) [&el-ber] اَءأ
sükûnuyla) Yumuşak topraklı yere de-
nir, َسْهَلٌة -ma¡nâsına, ¡alâ-kavlin yu أَْرٌض 
muşak kumdan olan dağa ve ¡inde’l-ba¡z 
ziyâdesiyle yumuşak ve düz ve güzel olan 
arza denir ki be-gâyet münbit ve soy ola. 
Cem¡i ِبَراٌث [birâ&] gelir bâ’nın kesriyle ve 
 gelir ve [&burû] بُُروٌث gelir ve [&ebrâ] أَْبَراٌث
 gelir, ¡alâ-kavlin vezn-i ahîr [&berâri] َبَراِرُث

içinden bir nesneyi araştırmak ma¡nâsına 
mevzû¡dur. Ve 

ٌث  Ma¡dene ıtlâk olunur ki onda [&√ba] َبحأ
filizzât taleb olunur, bi-ma¡nâ mef¡ûldür. 
Ve iri yılana ıtlâk olunur, toprağı bahs ey-
lediği için.

َحاُث ِتبأ اأ ِ ve [&el-istib√â] اَإلأ

ِتَحاُث بأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-ibti√â] اَإلأ
de) ve

ُث ٌل) [&et-teba√√u] اَءتََّبحُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir nesneyi gereği gibi teftîş ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعْنُه  ِإْسَتْبَحَث 
َث ِبَمْعَنى َبَحَث َعْنُه  Ve َواْبَتَحَث َوَتَبحَّ

ِتَحاٌث بأ ٌِ  [ibti√â&] َبْحَثٌة [ba√&et] dedikle-
ri la¡ib-i âtîyi oynamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبيُّ ِإَذا َلِعَب ِباْلَبْحَثِة ِإْبَتَحَث الصَّ
َِ َبَق اءأ  Yaban [mebâ√i&u’l-ba…ar] َمَباِطُث 
sığırı araştıracak mahaller demektir ki 
insân ve ¡imâret kısmından hâlî yâhûd 
nâ-ma¡lûm olan beyâbân olacaktır; ve 
minhu’l-meselu: َتَرْكُتُه ِبَمَباِحِث اْلَبَقِر” أَْي ِبَمَكاٍن“ 
َقْفٍر أَْو َمْجُهوٍل َيْعِني ِبَحْيُث الَ يُْدَرى أَْيَن ُهَو
َثُة َبحأ ) [el-ba√&et] اَءأ  (vezninde [neb≠et] َنْبَذةٌ
ve

َثى يأ ُبحَّ  bâ’nın zammı ve) [el-bu√√ay&â] اَءأ
√â’nın teşdîdiyle ْيَهى -vez [summeyhâ] ُسمَّ
ninde) Etfâla mahsûs bir lai¡b adıdır ki 
 .ile ya¡nî toprakla oynarlar [bu√â&et] بَُحاَثٌة
Toprağı küme küme edip birinin içine bir 
nesne saklarlar. Dîgeri mazinne ile bulma-
ğa sa¡y ederler. Türkîde toprağa gömme 
oyunu ta¡bîr olunur.

ُبَحاَثُة  (bâ’nın zammıyla) [el-bu√â&et] اَءأ
Toprağa ıtlâk olunur, onda gizli araştırıl-
dığı hasebiyle.

َبُحوُث  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [&el-ba√û] اَءأ
Suver-i ¢ur™âniyyeden Sûre-i Tevbe’nin 
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[burπû&]un levnidir; yukâlu: َبْرَغَثٌة أَْي َلْوٌن  ِبِه 
َكالطُّْحَلِة

]ب ع ث[
ُث َبعأ -Gön (vezninde [&√ba] َبْحٌث) [&¡el-ba] اَءأ
dermek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َبْعًثا   َبَعَثُه 
اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أَْرَسَلُه
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre asl 
ٌث  bir nesneyi bir semte isâre ve [&¡ba] َبعأ
tevcîh eylemek ma¡nâsına mevzû¡dur. 
Ma¡ânî-i sâ™ire bundan müteferri¡dir, 
ta¡alluk eylediği nesnenin ihtilâfı hase-
biyle muhtelef olur. Bu cihetle iki nev¡ 
olur: Biri beşerîdir, deveyi isâre gibi, 
kezâlik bir adamı bir husûsa irsâl gibi. 
Ve sânî, ilâhîdir; bu dahi iki gûnedir: 
Biri ¡ademden a¡yân ve ecnâs ve envâ¡ 
îcâd eylemek gibi ki bu Cenâb-ı Hâlık-ı 
Bî-çûn hazretlerine mahsûstur. Ve dîgeri 
mevtâ ihyâ eylemektir ki bunda akdâr-ı 
ilâhî ile ba¡zı enbiyâ™ ve evliyâ™ dahi maz-
hardır. ¡Îsâ ¡aleyhi’s-selâm ve Hazret-i 
Mu√ammed ¡aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm 
gibi. Ve ¢ur’ân-ı kerîm’de sekiz ma¡nâya 
vârid olmuştur ki ilhâm ve ihyâ-ı mevtâ ve 
îkâz ve teslît ve nasb-ı hâkim ve ta¡yîn ve 
ihrâc mine’l-kubûr ve irsâl ma¡nâlarıdır. 
Ve Mi§bâ√’ın beyânına göre o nesne ki 
bi-nefsihi münba¡is ola, fi¡l ona bi-nefsihi 
müte¡addî olur ki ُتُه -denir ve eğer bi َبَعثأ
nefsihi münba¡is olmaz ise fi¡l ona bâ™ 
vâsıtasıyla müte¡addî olur ki َبَعثأُت ِبِه denir. 
Pes resûl irsâlinde ُُته  ve kitâb ve hediyye َبَعثأ
irsâlinde َبَعثأُت ِبِه dersin. İntehâ. Ve

ٌث -Devenin bağını çözüp salıver [&¡ba] َبعأ
mek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
َفأَْرَسَلَها ِعَقاَلَها  َحلَّ  َيْعِني  أََثاَرَها  ِإَذا  النَّاَقَة   Ve َبَعَث 
uykudan uyandırmak ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: ُه  Ve َبَعَث ُفالًَنا ِمْن َمَناِمِه ِإَذا أََهبَّ

hatâdır. Ve 

ٌث َأ  Hâzık ve mâhir delîl ve rehbere [&ber] َب
denir, يٌت .ma¡nâsına [irrît»] ِخّرِ

ُث ََ َب  Bir kimse (fethateynle) [&el-bere] اَءأ
sâhib-i servet ve sâmân olmakla gûnâgûn 
ni¡met-i firâvânla mütena¡¡im ve mütemet-
ti¡ olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َبِرَث 
ًما َواِسًعا َم َتَنعُّ اِبِع ِإَذا َتَنعَّ َبَرًثا ِمَن اْلَباِب الرَّ
اَثى ََ  Baπdâd (bâ’nın fethiyle) [Berâ&â] َب
kazâsında Nehru’l-melik nâhiyesinde 
bir karye, ¡alâ-kavlin Baπdâd’ın cânib-i 
garbîsinde bir eski mahalle adıdır. A√med 
b. Mu√ammed b. »âlid ve Ca¡fer b. 
Mu√ammed ve Ebû Şu¡ayb el-Berâ&iyyûn 
ki muhaddislerdir, oraya mensûblardır. 
Ve 

اَثى ََ َب  Baπdâd’da bir [Câmi¡ Berâ&â] َجاِمُع 
mevzi¡dir.

]ب ر ع ث[
َعٌث َأ  َجْعَفٌر ayn-ı mühmele ile¡) [&Ber¡a] َب
[ca¡fer] vezninde) Bâdiyede bir mevzi¡dir.

ُعُث َأ ُب  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [&el-bur¡u] اَءأ
Göte denir, kûn ve ِإْسٌت [ist] gibi. Cem¡i 
.gelir [&berâ¡i] َبَراِعُث

]ب ر غ ث[
َُوُث َأ ُب  πayn-ı mu¡ceme ile) [&el-burπû] اَءأ
 vezninde) Ma¡rûftur ki pire [zunbûr] ُزْنُبوٌر
dedikleri siyâh ve hurde hayvâna denir, 
Fârisîde keyk denir. Ve 

َُوٌث َأ  Rûm ülkesinde bir belde [&Burπû] بُ
adıdır; zâhiren Rûmili’de بُْرُغوٌس [Burπûs] 
muharrefi بُوْرَغاز [Burπâz] dedikleridir.

َثُة ََ َأ َب -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-berπa&et] اَءأ
ninde) طُْحَلٌة [†u√let]e şebîh bir renk ismi-
dir ki boz ile karamtık ak beyninde olur, 
lisânımızda neftî dedikleridir ki بُْرُغوٌث 
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le ashâbdandır. Asl ismi Mu∂†aci¡ olmak-
la Resûl-i ekrem ¡aleyhi’s-selâm hazretleri 
tagyîr buyurmuşlardır.

 vezninde ve [πurâb] ُغَراٌب) [&Bu¡â] بَُعاٌث
bâ’nın harekât-ı selâsıyla menkûldür) 
Medîne kurbünde bir mevzi¡ adıdır. Ve 
onda bir melhame vâki¡ olmuştur, َيْوُم اْلُبَعاِث 
[yevmu’l-bu¡â&] ma¡rûftur.

َباُعوُث -vez [bâπût] َباُغوٌت) [&el-bâ¡û] اَءأ
ninde) Na§ârâ tâ™ifesine mahsûs istiskâ™ 
ya¡nî inkıtâ¡-ı matar senelerinden ِإْسِتْمَطاٌر 
[istim†âr] eyledikleri hâlete denir. Ve bu 
ism-i Süryânîdir.

]ب غ ث[
ََاُث ُب  bâ’nın harekât-ı selâsı) [&el-buπâ] اَءأ
ve πayn-ı mu¡ceme ile) Bir nev¡ kuş is-
midir ki toz renginde olur, ya¡nî boz olur. 
Cem¡i ِبْغَثاٌن [biπ&ân] gelir bâ’nın kesriyle 
-vezninde. Bu kuşu murdâr [πizlân] ِغْزالٌَن
hor ile beyân ederler ki Türkîde lori kuşu 
ta¡bîr olunur. Sayyâd değildir, batî™ü’t-
tayerândır. Ve بَُغاٌث [buπâ&] mutlakan 
kuşların şerîr olanlarına denir, الطَّْيِر  ِشَراُر 
ma¡nâsınadır ki kuşların le™îm ve alçak ve 
savt ve sayd makûlesi hayr ve menfa¡atten 
¡ârî, belki şerr ve zarar sâhibi olan kısmın-
dandır; karga ve kartal ve çaylak ve delice 
doğan kuşları gibi ki hırsızlık şirretiyle 
geçinirler. Pes bu ma¡nâda cem¡ olur; müf-
redi بَُغاَثٌة [beπâ&et]tir, َنَعاٌم [na¡âm] ve َنَعاَمٌة 
[na¡âmet] gibi; ve fi’l-meseli: اَْلُبَغاُث ِبأَْرِضَنا“ 
-Ya¡nî “Şikâra muk َيْسَتْنِسُر” أَْي َمْن َجاَوَرَنا َعزَّ ِبَنا
tedir olmayan ednâ kuşlar bize mücâveret 
sebebiyle celâdet peydâ edip nesr ve ker-
kes dedikleri sayyâd kuş gibi savlet ve sat-
vetle muttasıf ¡azîz olurlar.”

Zema«şerî بَُغاٌث [buπâ&]ı cem¡ olarak ufak 
kuşlar ile tefsîr edip mesel-i mezbûru 

ٌث -Askere ıtlâk olunur, tesmi¡ [&¡ba] َبعأ
ye bi’l-masdardır, َمْبُعوٌث [meb¡û&] olmak 
mülâhazasına mebnîdir; ¡ayn’ın fethiy-
le de câ™izdir, harf-i halk olduğu için, 
 بُُعوٌث gibi. Cem¡i [neher] َنَهٌر ve [nehr] َنْهٌر
[bu¡û&] gelir. Ehl-i siyer َبْعٌث [ba¡&] ile َسِريٌَّة 
[seriyyet] beynini fark ederler. Onların 
¡indinde Hazret-i Resûl-i ekrem ¡aleyhi’s-
selâm bulunduğu cihâda ٌَغْزَوة [πazvet] ve 
cihâd için üçten mâ-dûn olarak irsâl bu-
yurdukları ¡askere َبْعٌث [ba¡&] ve üçten 
ziyâdeye َسِريٌَّة [seriyyet] ıtlâk olunur. Ve 

ٌث -Kubûrdan mevtâyı diriltip kal [&¡ba] َبعأ
dırmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; ve min-
hu: َيْبَعُث اهللُ اْلَمْوَتى أَْي َيْنُشُرُه
ِتَعاُث بأ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-ibti¡â] اَإلأ
Bu dahi göndermek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْبَتَعَثُه ِبَمْعَنى َبَعَثُه
ِبَعاُث نأ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [&el-inbi¡â] اَإلأ
de) Gönderilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َبَعَثُه َفاْنَبَعَث
َبِعُث -Ge (vezninde [ketif] َكِتٌف) [&el-ba¡i] اَءأ
celer uyumayıp teheccüd üzere olan kişi-
ye denir; yukâlu: ٌد َسْهَراُن َرُجٌل َبِعٌث أَْي ُمَتَهّجِ
َبَعُث -Uyanık ol (fethateynle) [&el-ba¡a] اَءأ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َبَعًثا ِمَن  َبِعَث الرَّ
اِبِع ِإَذا أَِرَق اْلَباِب الرَّ
ُث ٌل) [&et-teba¡¡u] اَءتََّبعُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) ِإْنِبَعاٌث [inbi¡â&] ma¡nâsınadır. Bu 
ma¡nâdandır ki şu¡arâ-yı ¡Arab ِمنِّي َث   َتَبعَّ
ْعُر  derler, “Benden âb-ı revân gibi şi¡r الّشِ
münba¡is oldu” diyecek yerde.

َبِعيُث  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [&el-Be¡î] اَءأ
¡Amr b. Ma¡dîkereb’in feresi ismidir. Ve 
Ba¡î& b. ◊urey& ve Ba¡î& b. Rizâm ve Ba¡î& 
b. Bişr şâ¡irlerdir.

َبِعُث نأ ُُ -İsm-i fâ¡il bünyesiy [&el-Munba¡i] اَءأ
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Arpa ile karışık buğdaya denir. Mü™ellifin 
 ,[a¡âm†] َطَعاٌم kavli zâ™iddir, zîrâ َوالطََّعاُم
¡örf-i ¡Arabda buğdaya ıtlâk olunur, şârih 
dahi tashîh eylemiştir.

َثاُء ََيأ ُب  (tasgîr bünyesiyle) [™el-buπay&â] اَءأ
Devenin terki yerine denir ki heybe ve 
hurc atılan yeridir.

]ب ق ث[
ُث َبقأ -veznin [&mek] َمْكٌث) [&…el-ba] اَءأ
de) Bir nesneyi karış muruş eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَقَث أَْمَرُه َوَطَعاَمُه َوَكالََمُه 
ِل ِإَذا َخلََّطُه َبْقًثا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ

]ب ل ث[
َبِليُث  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [&el-belî] اَءأ
Mer¡âda iki yıllık kararmış çayıra denir ki 
ondan devâbb ve mevâşî müntefi¡ olmaz-
lar, َدِريٌن [derîn] gibi ki o dahi َحْمٌض [√am∂] 
ve sâ™ir otluğun kurumuşuna denir ki on-
dan dahi intifâ¡ olunmaz. Şârih der ki َثِليٌب 
[&elîb] dahi bu ma¡nâya olmakla maklûb 
olmak gâlibdir. Ve 

 lafzına itbâ¡ olur [&demî] َدِميٌث [&belî] َبِليٌث
ki nerm ve mülâyim demektir; yukâlu: 
َشْيٌء َدِميٌث َبِليٌث
ٌث  .Simâk b (vezninde [&√ba] َبْحٌث) [&bel] َبلأ
Ma«zeme nâm kimsenin ceddi ismidir. Ve 
Simâk ¡inde’l-ba¡z ashâbdandır.

]ب ل ع ث[
َعَثُة َبلأ  [belkefet] َبْلَكَفٌة ,ayn’la¡) [el-bel¡a&et] اَءأ
vezninde) Beden-i insânî galîz ve şişman 
olarak salkı ve sölpük olmak hâletine de-
nir; yukâlu: ِبِه َبْلَعَثٌة أَْي َرَخاَوةٌ ِفي ِغَلِظ ِجْسٍم َوِسَمٍن 
Ve 

َعَثٌة  Şişman olup sölpük ve salkı [bel¡a&et] َبلأ
olan hatuna denir. Şârih der ki müzekke-
rinde َبْلَعٌث [bel¡a&] denir.

mü™ennes olarak َتْسَتْنِسُر ¡unvânında îrâd 
eylemiştir. Kaldı ki mü™ellife göre tezkîr 
ve te™nîs ¡unvânlarıyla mülâyimdir. Evve-
le göre tezkîr iktizâ eder ve sânîye göre 
te™nîs iktizâ eder. Ve َنْسٌر [nesr]den murâd 
Fârisîde kerkes ve Türkîde kara kuş de-
dikleri sayyâd kuştur; akbaba dedikleri 
zikr olunan murdâr-hor nev¡indendir.

Şârih der ki ba¡zılar mesel-i mezbûru “Biz 
bir alay ¡aceze ve nâ-tüvân gürûhuyuz ki 
zu¡afâ™ dahi bize izhâr-ı kuvvetle hakâret 
ve ihânet ederler” demek ma¡rizinde 
beyân eylediler, lâkin savâb olan vech-i 
evveldir. Ve 

ََاٌث .Bir mevzi¡ adıdır [&Buπâ] بُ

َثاُء َأ َب -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-baπ&â] اَءأ
de) Benek benek aklı karalı dişi koyuna 
denir; müzekkerinde أَْبَغُث [ebπa&] denir. 
Ve ecnâs-ı muhtelifeden müctemi¡ olan 
ahlât-ı nâsa ıtlâk olunur.

ََُث َب -Koyun be (fethateynle) [&el-beπa] اَءأ
nek benek alaca olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َصاَر ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َبَغًثا  اْلِبْغَثاُن   َبِغَث 
أَْبَغَث َوَبِغَثِت النَّْعَجُة ِإَذا َصاَرْت َبْغَثاَء
َثُة َأ ُب  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-buπ&at] اَءأ
ondan ismdir. Ümmehât-ı sâ™irede َبَغٌث 
[beπa&] fethateynle bir nesne boz renkli 
olmak ma¡nâsına ve بُْغَثٌة [buπ&at] ondan 
ism ya¡nî bozluk ma¡nâsına olmak üzere 
mersûm olmakla mü™ellifin ¡ibâresinde 
kusûr olmak gâlibdir.

ََُث َبأ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [&el-ebπa] اَألأ
Arslana ıtlâk olunur, levnine binâ™en. Ve 

ََُث  Bir mevzi¡ adıdır. Ve bir [&Ebπa] أَبأ
kuş ismidir, kara batak dedikleri su kuşu 
olacaktır. 

يُث َِ َب  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [&el-beπî] اَءأ
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َة” َو”َصْحَرَة َبْحَرَة” ve َبْيَص” َة َكفَّ  “َجاِري ve “َلِقيُتُه َكفَّ
َبْيَت” َمَساَء” ve َبْيَت  َو”َصَباَح  َيْوَم”  َيْوَم   ve “آِتيَك 
َمَذَر” َو”َشَذَر  َبَغَر”  َشَغَر  ُقوا  َحْوَث ve “َتَفرَّ  “َتَرَكُهْم 
-terkîbleridir ki cüz™-i ev َبْوَث” َو”َحْيَث َبْيَث”
vel sânîden cüz™ menzilinde olup ve sânî 
harf-i ¡atfı mutazammın olduğu için mebnî 
oldular. Ve bunlar mevki¡lerine göre hâl 
ile ve zarf ile mü™evvellerdir.

َباَثُة ِ -vez [i…âmet] ِإَقاَمٌة) [el-ibâ&et] اَإلأ
ninde) Bu dahi bahs ve teftîş eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََباَث َعْنُه ِإَذا َبَحَث
ِتَياُث بأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-ibtiyâ] اَإلأ
de) ِإَباَثٌة [ibâ&et] ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْبَتاَث 
ِبَمْعَنى أََباَث
ِتَباَثُة اأ ِ  Bir nesneyi istihrâc [el-istibâ&et] اَإلأ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء  ِإْسَتَباَث الشَّ
ِإَذا اْسَتْخَرَجُه

]ب هـ ث[
َثُة ُببأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-buh&et] اَءأ
Yaban sığırına denir. Ve 

َثُة  Benû Suleym kabîlesinden [Buh&et] بُبأ
bir recül adıdır. Kezâlik Benû ∞ubay¡a’dan 
bir recül adıdır.

ُث َببأ  (vezninde [&√ba] َبْحٌث) [&el-beh] اَءأ
Bir kimseyi bişr ve beşâşetle ya¡nî gü-
ler yüz ile ve şevk ve neşâtla karşılamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َبْهًثا  ِإَلْيِه   َبَهَث 
َقاِء اُه ِباْلِبْشِر َوُحْسِن الّلِ الثَّاِلِث ِإَذا َتَلقَّ
-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [&et-tebâhu] اَءتََّباُهُث
de) َبْهٌث [beh&] ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَباَهَث 
ِإَلْيِه ِبَمْعَنى َبَهَث

]ب هـ ك ث[
َكَثُة َببأ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-behke&et] اَءأ
vezninde) İşi cüst ve çabuk tutmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْهَكَث ِفي اْلَعَمِل ِإَذا أَْسَرَع

]ب ل ك ث[
ُكوٌث  (vezninde [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [&Bulkû] بُلأ
Bir recül adıdır.

-Cem¡ bünyesiyle bir mev [&Belâki] َبالَِكُث
zi¡ adıdır.

َكَثُة َبلأ -veznin [bel¡a&et] َبْلَعَثٌة) [el-belke&et] اَءأ
de) Pek iri, siyâh ve yekpâre kayaya denir.

]ب ن ث[
ِنيُث َبيأ  (vezninde [fey¡îl] َفْيِعيٌل) [&el-beynî] اَءأ
Bir nev¡ semek-i bahrî adıdır.

]ب و ث[
ُث َبوأ  (vezninde [&lev] َلْوٌث) [&el-bev] اَءأ
Bahs ve teftîş ma¡nâsınadır; yukâlu: َباَث 
 Ve perâkende eylemek َعْنُه َيُبوُث َبْوًثا ِإَذا َبَحَث
ma¡nâsınadır; yukâlu: َدُه  Ve َباَث َمَتاَعُه ِإَذا َبدَّ

ُث  lafzına redîf olarak [&av√] َحْوُث [&bev] َبوأ
isti¡mâl olunur, perâkende ve târümâr de-
mek olur; ve minhu’l-meselu: َتَرَكُهْم َحاِث“ 
َمْكُسوَرَتْيِن َمْفُتوَحَتْيِن ve َباِث”  َبْوَث”   veyâ “َحْوَث 
ِقيَن “َحْوًثا َبْوًثا” ِبالتَّْنِويِن أَْي ُمَتَفّرِ
Bunun tafsîli budur ki َبْوُث kelimesi َحْوُث 
lafzına ki zarf-ı mekân olan َحْيُث keli-
mesinde dahi lügattir, redîfen isti¡mâl 
olunur, gâyâta teşbîhen âhirleri zamm 
üzere mebnî olur. Ve gâhca istiskâlen 
li’z-zamme feth üzere münevven ve bilâ-
tenvîn isti¡mâl olunur ve gâhî tahfîf için 
meksûr olur ve gâhca vâv’ları elife kalb 
olunur, niteki َحْيَص َبْيَص kelimeleri dahi bu 
minvâl üzeredir. Ve niteki yâ-yı tahtiyye 
ile َبْيُث kelimesi َحْيُث kelimesine redîf olur 
ki aslı vâv’dır. Ve bunlar tefrîk ve tebdîl 
ma¡nâsına fi’l-asl masdar olup ba¡dehu 
gâyât gibi ism ve zarf olarak isti¡mâl olun-
muştur ki perâkende ve târümâr demektir. 
Kütüb-i nahviyyede bu makûle terâkîb 
bâb-ı mahsûstur. Ez-cümle َوَقُعوا ِفي َحْيَص“ 
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FASLU’T-TÂ™İ’l-FEVKİYYE
)َفْصُل التَّاِء اْلَفْوِقيَِّة(

]ت ف ث[
ُث َّ  (tâ’nın ve fâ’nın fethiyle) [&et-tefe] اَءتَّ
Mü™ellif َِعُث َوَما َكاَن ِمْن َنْحِو َقّص  ِفي اْلَمَناِسِك الشَّ
اِرِب َوَحْلِق اْلَعاَنِة َوَغْيِر َذِلَك  ibâretiyle¡ ْالَْظَفاِر َوالشَّ
tefsîr eylemekle müsâmahaya makrûn 
ıtlâkât-ı şer¡iyyeden olduğunu îmâ ey-
lemiştir. Murâdı huccâcın ihrâmdan 
hurûclarında kable’l-ihrâm ve ba¡de’l-
ihrâm mahzûr ve mübâh olan saça ve be-
dene yağ sürünmek ve tırnak ve bıyık kes-
mek ve ustura tutunmak makûlesi a¡mâle 
mübâşeret eylemektir. 

Pes َعُث َعِث kavli اَلشَّ  ,takdîrinde olur ِإَزاَلُة الشَّ
zîrâ َشَعٌث [şa¡a&] (fethateynle) saç ve sakal 
müddet-i medîde yağlanmayıp ve taran-
madığından birbirine yapışıp keçelenmek 
ve toz toprakla âlûde ve vesah-nâk ve pej-
mürde olmak ma¡nâsınadır. Kaldı ki işbu: 
الية َتَفَثُهْم﴾،  ْلَيْقُضوا   kerîmesinde ba¡zı ﴿ثُمَّ 
müfessirîn َتَفٌث [tefe&]i َوَسٌخ [vesa«] ile 
tefsîr eylediler, niteki A¡râbînin biri âhere 
َوأَْدَرَنَك أَْتَفَثَك   demiştir. Buna göre muzâf َما 
takdîr olunur ki َتَفِثِهْم ِإَزاَلَة   sebkinde ِلَيْقُضوا 
olur. Ve ba¡zılar َتَفٌث [tefe&]i izâle-i vesah 
ile tefsîr eylemekle takdîre hâcet olmaz. 
Ve Mi§bâ√ sâhibi َهاَن ْاِلّدِ َتَرَك  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َتِفَث 
-ibâretiyle tefsîr eyle¡ َوْاِلْسِتْحَداَد َفَعالَُه اْلَوَسُخ
miştir. Gerçi Ebû ¡Ubeyde iştibâh eylemiş-
tir, lâkin vech-i mezkûr üzere A¡râbînin 
kelâmı vukû¡una huccettir. Pes âyet-i 
merkûmede mansûs olan ٌَقَضاء ve َتَفٌث ef¡âl-i 
¡aşere-i mühallelâtı ityândan ¡ibârettir. Ve 
 unvânı be-gâyet mülâyimdir. Ve her¡ َقَضاٌء
hâlde masdar ve bâb-ı râbi¡dendir. Ve 
sâhib-i Nihâye bu ¡ibâre ile beyân eyle-

]ب ي ث[
 ,lafzına redîf olur [ay&u√] َحْيُث [&bey] َبيأُث
niteki ânifen zikr olundu; yukâlu: َتَرَكُهْم َحْيَث 
ِقيَن َقُهْم Mü™ellifin َبْيَث أَْي ُمَتَفّرِ  ibâretiyle¡ أَْي َفرَّ
tefsîri müsâmahaya mahmûldür.
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]ت و ث[
 ِفْرَصاٌد tâ’nın zammıyla) [&et-tû] اَءتُّوُث
[fir§âd] ismidir ki dut ta¡bîr olunan mey-
vedir. Ve İbn Fâris rivâyeti üzere tâ-yı 
fevkiyye ile تُوٌت [tût] lafzında lügattir. Ve 

-Merve kazâsında bir karye adı [&Tû] تُوٌث
dır; üdebâdan Ba√r b. ¡Abdullâh b. Ba√r 
et-Tû&î oradandır. Ve Tû&, İsferâyin ve 
Fûşenc kazâlarında birer karye adlarıdır.

 lafzının [&tû] تُوٌث (hâ’yla) [et-Tû&et] اَءتُّوَثُة
müfredidir. Ve Baπdâd’da bir mahalle 
adıdır. Muhaddisînden Mu√ammed b. 
A√med b. ¢aydâs ve Mes¡ûd b. ¡Alî ve 
Mu√ammed b. A√med b. ¡Alî ez-Zâhid et-
Tû&iyyûn oraya mensûblardır.

تُوَثا  َُ ّأ  Cezîre’de bir [Kefru Tû&â] َك
mevzi¡dir.

miştir: ِاَلتََّفُث َما َيْفَعُلُه اْلُمْحِرُم ِباْلَحّجِ ِإَذا َحلَّ َكَقّص“ 
َعِث اِرِب َوْالَْظَفاِر َوَنْتِف ْاِلْبِط َوِقيَل ُهَو ِإْذَهاُب الشَّ  الشَّ
َتِفٌث ُجُل  َوالرَّ ُمْطَلًقا  َرِن   “ثُمَّ Ve Bey∂âvî’de َوالدَّ
ْاِلْبِط َوَنْتِف  َوْالَْظَفاِر  اِرِب  الشَّ ِبَقّصِ  َوَسَخُهْم   ِلُيِزيُلوا 
-ibâretiyle mersûm ol¡ َوْاِلْسِتْحَداِد ِعْنَد ْاِلْحالَِل
makla Sa¡dî Çelebî demiştir ki ¡ulemâ-i lü-
gat işbu َتَفٌث mâddesinde ihtilâf eylediler. 
Ba¡zılar nefs-i vesah ma¡nâsınadır dedi. Ve 
ba¡zılar izâle-i vesah ile tefsîr eyledi. Pes 
evvele göre muzâf takdîr olunur ki ِلَيْقُضوا 
 ile ta¡bîri َقَضاٌء te™vîlinde olur. Ve ِإَزاَلَة َتَفِثِهْم
izâlesine madrûb ve mu¡ayyen olan zamân 
geçmiş olmakla ba¡de zâlik izâle-i kazâ-i 
mâ-fâte olmuş olur. Ve Ebu’s-Su¡ûd وا  ِلُيَؤدُّ
َذِلَك َوَغْيِر  اِرِب  الشَّ ِبَقّصِ  ِلَيْحُكُموَها  أَْو  َوَسِخِهْم   ِإَزاَلَة 
¡ibâretiyle tefsîr eylemekle vech-i evveli 
tercîh edip lâkin kazâyı edâ™ ma¡nâsına 
haml eyledi ve şıkk-ı sânîde dahi kezâlik 
te™vîl eyledi.

Pes mü™ellifin َكاَن َوَما  َعُث   kavli vech-i اَلشَّ
mezkûr üzere َعِث الشَّ  takdîrinde olup ِإَزاَلُة 
 ,üzere ma¡tûf olur. Suyû†î ِإَزاَلٌة kavli َوَما َكاَن
Muzhir’de dedi ki ba¡zı elfâz-ı ¡Arabiy-
ye vardır ki sadr-ı İslâm’da hâdis olup 
ehl-i Câhiliyyet onu bilmezler idi. Ez-ân-
cümle َتَفٌث [tefe&] lafzı ki Ebû ¡Ubeyde’nin 
rivâyeti üzere aslâ bir şi¡rde vâki¡ olmadı 
ki onunla ma¡nâ-yı mezkûre istidlâl oluna; 
belki ehl-i lügat onu tefsîr-i ¢ur’ân’dan 
idrâk eylediler.

ُث ِّ  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [&et-tefi] اَءتَّ
Başı toz toprakla âlûde olup ve muşt ve 
iddihânı terk sebebiyle saçı keçelenmiş 
kişiye denir; yukâlu: ٌَّرُجٌل َتِفٌث أَْي َشِعٌث ُمْغَبر

]ت ل ث[
-Çorak yer (tâ’nın fethiyle) [&et-telî] اَءتَِّليُث
de biten hurmâ ağacına denir.
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yâhûd dört neferini tezevvüc eylemekte 
murahhas ve muhayyerlersiz” demektir, 
niteki ِثْنَتْيِن َوَثالََثًة ِثْنَتْيِن  َراِهَم  -kav ِإْقَتِسُموا َهِذِه الدَّ
linden münfehim olan her biri iki yâhûd 
üç dirhem almaktır, ve vâv bedeli أَْو keli-
mesi îrâd olunsa, َناِكُحوَن [nâki√ûn]dan her 
biri a¡dâd-ı mezkûrenin birine iktisâr ey-
lemek münfehim olur. Maksûd ise meşiy-
yetlerine ta¡lîkle bilâ-tecâvüz dört nefere 
kadar tevzîci terhîstir. Ve kaldı ki ¡İ§âm’ın 
beyânına göre ثاُلََث [&ulâ&e] vezninde 
ma¡dûliyyet hemân a¡dâda belki a¡dâddan 
ba¡zı kelimâta münhasırdır, lâkin Şihâb 
tahsîs-i mezkûru redd ile ُفَراد kelimesinin 
dahi َوَفْرٌد -ma¡dûlü olduğunu tansîs ey َفْرٌد 
lemiştir, lâkin ُفَراد [furâd] kelimesi dahi 
a¡dâd kabîlinden olduğu pûşîde değildir. 
İntehâ.

ُث  (vezninde [&mek] َمْكٌث) [&e&-&el] اَءثَّلأ
Bir kimsenin mâlının üçte birini almak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: اْلَباِب ِمَن  َثْلًثا  اْلَقْوَم   َثَلْثُت 
أَْمَواِلِهْم ثُُلَث  أََخْذُت  أَْي  ِل   Ve bir gürûhun ْالَوَّ
üçüncüsü olmak yâhûd kendi nefsiyle üç 
nefere yâhûd otuz nefere tekmîl eylemek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َثَلْثُتُهْم َثْلًثا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني 
ْلُتُهْم َثالََثًة أَْو َثالَِثيَن ِبَنْفِسي أَْي ُكْنُت َثاِلَثُهْم أَْو َكمَّ
Şârih der ki ma¡nâ-yı ahîr َكانُوا ِتْسَعًة َوِعْشِريَن 
 unvânıyla a¡dâdlarını tasrîhe¡ َفَثَلْثُتُهْم
muhtâcdır.

 Üçüncü demektir. Ve [&e&-&âli] اَءثَّاِءُث
¡Arabların ِْالََثاِفّي  den َثاِلَثٌة kavllerinden َثاِلَثُة 
murâd dağın kenârından boynuz gibi tü-
müp çıkmış taş olacaktır ki yanına iki iri-
ce taş çatıp ocak etmekle o üçüncüsü olup 
üzerlerine tencere vaz¡ ederler. Ve o taşla-
ra ٌأُْثِفيَّة [u&fiyyet] denir. Cemi ُّأََثاِفي [e&âfiyy] 
gelir, ba¡dehu َِثاِلَثُة ْالََثاِفّي dâhiye-i ¡azîmede 
isti¡mâl olunmuştur; yukâlu: ِبَثاِلَثِة اهللُ   َرَماُه 

FASLU’¿-¿Â™İ’L-MÜSELLESE
)َفْصُل الثَّاِء اْلُمَثلََّثة(

]ث ل ث[
 â’nın zammı ve lâm’ın&) [&e&-&ul] اَءثُّلأُث
sükûnuyla ve zammeteynle) Üç cüz™den 
bir cüz™e denir ki üçte bir ta¡bîr olunur; 
tesniyesinde ثُْلَثاِن [&ul&ân] ve cem¡inde 
.denir [&e&lâ] أَْثالَُث

 Bu (vezninde [emîr] أَِميٌر) [&e&-&elî] اَءثَِّليُث
dahi ثُْلٌث [&ul&] ma¡nâsınadır.

ُث لأ  Ağacı ve (â’nın kesriyle&) [&e&-&il] اَءثِّ
ekini üç günde bir kerre suvarmağa denir 
ki buna mahsûstur; yukâlu: َسَقى َنْخَلُه أَْو َزْرَعُه 
ًة ِفي َثالََثِة أَيَّاٍم ْلَث أَْي َبْعَد الثُّْنَيا َيْعِني َمرَّ  Ve الثِّ

ٌث -Nâkanın üçüncü yavrusuna de [&il&] ِثلأ
nir. Pes Cevherî’nin ِل ْالَوَّ ِفي  ِإالَّ  يُْسَتْعَمُل   َوالَ 
kavli manzûr-fîhtir, lâkin Cevherî ma¡nâ-
yı evvele hasr eylemeyip belki bu suvar-
mak ağaç ve ekin kısmına mahsûstur, 
devâbb suvarmakta isti¡mâl olunmaz de-
mekle i¡tirâz-ı mezkûr nâ-becâdır. Ve bu 
i¡tirâz ba¡zı nüshalardan sâkıttır.

ve (â-yı evvelin zammıyla&) [ulâ&e&] ثاُلََث

َثالََثًة (mîm’in fethiyle) [me&le&e] َمثأَلَث  َثالََثًة 
kelimelerinden ma¡dûllerdir.

Mütercim der ki Sîbeveyhi’ye göre ¡adl 
ve vasfiyyetle ve sâ™ire göre bi-i¡tibâri’s-
sîga ¡adlin tekerrürü sebebiyle gayr-i 
munsarıflardır, üçer üçer demektir; iki 
 kezâlik [ulâ&u&] ثاُلََث lafzından bedel َثالََثٌة
 dediler. Meselâ iki libâsı bozup bir َمْثَلَث
kalınca nîmten yaptılar. Kaldı ki işbu: ﴿
َساِء َمْثَنى َوثاُلََث َوُرَباَع﴾،  َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النِّ
-kerîmesinde hitâb cümleye vârid ol الية
makla tevzî¡i iktizâ eylediğinden “Her bi-
riniz nisvân-ı mutayyebeden iki yâhûd üç 
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mevzi¡ adıdır.

-vez [aribân@] َظِرَباُن) [e&-&eli&ân] اَءثَِّلَثاُن
ninde ve lâm’ın fethiyle de câ™izdir)ِعَنُب 
 ismidir ki it üzümü [inebu’&-&a¡leb¡]الثَّْعَلِب
dedikleri nebâttır.
 َوِضيُن (â’nın zammıyla&) [&û &ulâ≠] ُذو ثاُلَثب

 ismidir ki kayıştan [ve∂înu’l-ba¡îr] اْلَبِعيِر
örülmüş yassı kolana denir, istihkâm için 
üç kattan ederler, onunla deveye mihaffe 
bend ederler.

اءثَّالََثاِء ُم   â’nın fethi&) [™yevmu’&-&elâ&â] َيوأ
ve zammı ve elifin meddiyle) Se-şenbe 
günüdür ki haftanın üçüncü günüdür. 

Şârih der ki bunun muktezâsı ٌَثالََثة [&elâ&et] 
olmaktır, lâkin imtiyâza mebnî hâ™ elife 
kalb olunmuştur; أَْرِبَعاُء [erbi¡â™] dahi böy-
lecedir. Cem¡i ثاُلُثآٍت [&ulâ&e™ât] ve أََثاِلُث 
[e&âli&] gelir.

ِليُث  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-te&lî] اَءتَّثأ
Hurmâ koruğunun sülsü mikdârı olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َثلََّث اْلُبْسُر َتْثِليًثا ِإَذا أَْرَطَب 
 Ve koşu atı yarış meydânında üçüncü ثُُلثُُه
mertebede gelmek ma¡nâsınadır ki ُمَصّلِي 
[mu§allî] dedikleri ikinci attan sonra gel-
mektir; yukâlu: َثلََّث اْلَفَرُس ِإَذا َجاَء َبْعَد اْلُمَصّلِي
َثّلُِث ُُ ٌث) [&el-mu&elli] اَءأ  ve [&mu√addi] ُمَحّدِ
 veznlerinde) Şol kimseye [mu√sin] ُمْحِسٌن
ıtlâk olunur ki sultân ve vâlî ve hâkim ¡in-
dinde halkı gamz ve si¡âyet eder ola. Ken-
di nefsini ve o adamı ve sultân ve vâlîyi 
¡urza-i helâk eylediği için ıtlâk olunmuş-
tur; tekûlu: َتَجنَّْب َعْن ُفالٍَن َفِإنَُّه ُمَثّلٌِث أَْو ُمْثِلٌث أَِي 
ْلَطاِن ِلَنَُّه يُْهِلُك َثالََثًة: َنْفَسُه َوأََخاُه اِعي ِبأَِخيِه ِعْنَد السُّ  السَّ
ْلَطاَن َوالسُّ

اِهَيِة اْلَعِظيَمِة  Ve bunun hilâf-ı ¡âde ْالََثاِفّيِ أَْي ِبالدَّ
¡adede mahsûs te™nîsi müzekker olan َحَجٌر 
[√acer] i¡tibârıyladır.

ثأالَُث ِ  (hemzenin kesriyle) [&el-i&lâ] اَإلأ
Bir nesne üç dâne olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْثَلَث اْلَقْوُم ِإَذا َصاُروا َثالََثًة
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [&e&-&elû] اَءثَُّلوُث
Şol nâkaya ıtlâk olunur ki bir sağımda sütü 
üç kap doldurur ola; yukâlu: أَْي َثُلوٌث   َناَقٌة 
 Ve şol nâkaya da denir َتْمـَلُ َثالََثَة أََواٍن ِإَذا ُحِلَبْت
ki memesinin üç emziği kurumuş yâhûd 
birisinin sütü munkatı¡ olmuş yâhûd biri 
zâtında kör olmakla üçünden sağılır ola; 
yukâlu: َناَقٌة َثُلوٌث ِإَذا َكاَنْت َقْد َيِبَس َثالََثٌة ِمْن أَْخالَِفَها 
أَْو ُصِرَم ِخْلٌف ِمْن أَْخالَِفَها أَْو تُْحَلُب ِمْن َثالََثِة أَْخالٍَف
ُلوَثُة ثأ َُ  َمَزاَدةٌ Şol (hâ’yla) [el-me&lû&et] اَءأ
[mezâdet]e ya¡nî su taşıdıkları tuluma ve 
azık dağarcığına denir ki üç deriden dikil-
miş ola.

ثأُلوُث َُ  Sülsü ahz (hâ’sız) [&el-me&lû] اَءأ
olunmuş nesneye denir; yukâlu: َمْثُلوٌث  َماٌل 
ثُُلثُُه ِمْنُه  أُِخَذ   Ve üç kattan bükülmüş ip أَْي 
makûlesine denir; yukâlu: َحْبٌل َمْثُلوٌث أَْي ُفِتَل 
.Fârisîde ona se-tûy derler َعَلى َثالَِث ُقًوى

َثلَُّث ُُ  ten ism-i[&te&lî] َتْثِليٌث) [&el-mu&elle] اَءأ
mef¡ûldür) Tabhla iki sülsü gidip bir sülsü 
kalmış şarâba denir, ehl-i ¡işret beyninde 
 ile müte¡âreftir. Kütüb-i [&mu&elle] ُمَثلٌَّث
fıkhiyyede hükm-i mahsûsu vardır, dimâg 
edenler mürâca¡atle neş™e-yâb olalar. Ve 

 َشْكٌل ,Üç köşeli şey™e denir [&mu&elle] ُمَثلٌَّث
.ma¡lûmdur ُمَثلٌَّث

 alâ-kavlin¡ [ya∂ribu] َيْضِرُب) [Ye&li&u] َيثأِلُث
vezninde) ve [yemna¡u] َيْمَنُع

ِليُث  ve (vezninde [ya…†în] َيْقِطيُن) [&Ye&lî] َيثأ

ve (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [&elâ¿] َثالٌَث

 birer (â’nın zammıyla&) [ulâ&ân¿] ثاُلََثاُن
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kavlin Ba√reyn a¡mâlinden bir hısn adıdır.

]ج ث ث[
 cîm’in fethi ve &â’nın) [&&el-ce] اَءأَبثُّ

teşdîdiyle) Kesmek ma¡nâsınadır, ¡alâ-
kavlin ağacı kökünden çekip kopar-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجثًّا َجَر  الشَّ  َجثَّ 
أَْصِلِه ِمْن  َواْقَتَلَعُه  اْنَتَزَعُه  أَِو  َقَطَعُه  ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب   ِمَن 
Ve bir nesneden belinleyip korkmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفِزَع ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve َجثَّ 
vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُفالَناً   َجثَّ 
 ;Ve arı pek vızırdamak ma¡nâsınadır َضَرَبُه
yukâlu: َجثَِّت النَّْحُل ِإَذا َرَفَعْت َدِويََّها

-Yüksek (cîm’in zammıyla) [&&el-cu] اَءأُبثُّ
çe yere denir ki küçük tepe gibi ola, öbek 
ta¡bîr olunur. Ve اْلَعَسِل -irşâ™u’l»] ِخْرَشاُء 
¡asel] ma¡nâsınadır ki bal üzerinde bulaşıp 
kalan arı yavruları ve kanatları makûlesi 
tathîri lâzım olan çirkten ¡ibârettir. Ve çe-
kirge ölüsüne denir, َمّيُِت اْلَجَراِد [meyyitu’l-
cerâd] ma¡nâsına. Ve meyve gılâfına denir 
ki kapçık ta¡bîr olunur. Ve bal mûmuna, 
¡alâ-kavlin arıların yavruları ve kanatları 
makûlesinden bala karışmış çirke denir 
ki ânifen zikr olundu. Yâhûd orada ِخْرَشاُء 
[«irşâ™]dan murâd mürevvak bal üzere süt 
yüzü gibi çöken ince zâr demek ola.

َبِثيُث  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [&el-ce&î] اَءأ
Hurmâ fidanından ahz ve gars olunmuş 
fidana denir, çekirdekten yetişene ıtlâk 
olunmaz.

َبثَُّة ُِ  mîm’in kesri ve) [el-mice&&et] اَءأ
cîm’in fethiyle) ve

َثاُث بأ ُِ -vez [√miftâ] ِمْفَتاُح) [&el-mic&â] اَءأ
ninde) Şol âlete denir ki onunla zikr olu-
nan َجِثيٌث [ce&î&] kat¡ ve kal¡ ola. Usûl-i 
sâ™irede mutlakan dehre ta¡bîr olunan 
âletle mübeyyendir.

FASLU’L-CÎM
)َفْصُل اْلِجيِم(

]ج أ ث[
-cîm’in ve hemzenin fet) [&el-ce™e] اَءأَبأَُث
hiyle) Bir kimse yerinden kalkarken sık-
letle deprenmek ma¡nâsınadır, pîr adamın 
ve hammâlın kıyâmı gibi. ¡Alâ-kavlin 
arkasında ağır yük olmakla ağırlaşmak 
ve ağır deprenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع إََذا َثُقَل ِعْنَد اْلِقَياِم أَْو ُجُل َجأًَثا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َجِئَث الرَّ
ِعْنَد َحْمِل َشْيٍء َثِقيٍل
َجاَثُة ِ -veznin [i…âmet] ِإَقاَمٌة) [el-icâ&et] اَإلأ
de) Bir kimseyi yâ bir dâbbeyi ağır yük 
ağırlaştırmak ma¡nâsınadır ki yük basmak 
ta¡bîr olunur; yukâlu: أََجاَثُه اْلِحْمُل ِإَجاَثًة ِإَذا أَْثَقَلُه
 (vezninde [&mek] َمْكٌث) [&™el-ce] اَءأَبأأُث
Dâbbenin yükü ağır olmakla sıkletle ba-
sık yürüyüp gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve bir َجأََث اْلَبِعيُر َجْأًثا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َمرَّ ُمْثَقالً
kimse ahbâr ve havâdis nakl ve beyân ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  َجأََث 
َنَقَل ْالَْخَباَر
وُث َُ ُب  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [&el-cu™û] اَءأ
Bir nesneden havf eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َعَلى ِبَناِء اْلَمفُعوِل ُجُؤوًثا ِإَذا َفِزَع ُجِئَث الرَّ
َبئَّاُث اٌد) [&el-ce™™â] اَءأ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Bed-hûy ve bed-mizâc kişiye denir; 
yukâlu: ُء اْلُخُلِق َرُجٌل َجئَّاٌث أَْي َسّيِ
نأِبآُث ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [&el-inci™â] اَإلأ
de) Ağaç devrilip yıkılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْنَجأََث النَّْخُل ِإَذا اْنَصَرَع
َثُة َأ  Bir (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [Cu™&et] ُج
kabîle adıdır.

اَثى ََ  (vezninde [kusâlâ] ُكَساَلى) [Cu™â&â] ُج
Medînetu’l-»a†† ismidir ki Hecer memle-
ketinde »a†† eyâletinin kasabasıdır, ¡alâ-
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]ج د ث[
ُث ََ َب -veznin [&ade√] َحَدٌث) [&el-cede] اَءأ
de) Kabr ve mezâra denir ki Fârisîde gûr 
ve Türkîde sin ta¡bîr olunur. Cem¡i أَْجُدٌث 
[ecdu&] gelir, أَْفُلٌس [eflus] vezninde ve 
.gelir [&ecdâ] أَْجَداٌث

َثُة ََ َب  At ve katır (fetehâtla) [el-cede&et] اَءأ
ve eşek ve deve makûlesinin yürürken 
ayakları patırtısına denir. Ve ağızda eti 
çiğner iken zuhûr eden savta denir.

اُث ََ ِت جأ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-ictidâ] اَإلأ
ninde) Bir mahalde kabr ittihâz eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اتََّخَذ ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْجَتَدَث 
َجَدًثا

]ج ر ث[
يُث َِّ ِب -vez [sikkît] ِسّكِيٌت) [&el-cirrî] اَءأ
ninde) Bir nev¡ balık adıdır. Bu balığın 
hakîkatinde ihtilâfât-ı kesîre vâki¡dir. 
Ba¡zılar mâr-ı mâhî ile beyân ettiler ki 
yılan balığı olacaktır. Ve ba¡zılar yuva-
lak bir balıktır dediler. Ve ba¡zılar yayın 
balığı ile ve ba¡zılar sazan balığı ile tefsîr 
eylediler.

ِثيُّ ََ ُب ) [el-cure&iyy] اَءأ -vez [ureşiyy…] ُقَرِشيٌّ
ninde) Bir gûne üzüm adıdır.

ِثَئُة َأ ِب -cîm’in ve &â’nın kes) [el-cir&i™et] اَءأ
riyle) Boğazın boğurtlağına denir ki 
Fârisîde nây-i gulû derler, ٌَحْنَجَرة [√ance-
ret] ma¡nâsına.

َثى َأ -veznin [tesel…â] َتَسْلَقى) [et-tecer&â] اَءتََّب
de ki ilhâk içindir, bir kimsenin boğazı-
nın boğurtlağı bir ¡ârıza sebebiyle kabarıp 
kalkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  َتَجْرَثى الرَّ
َتَجْرِثًيا ِإَذا َنَتأَْت ِجْرِثَئُتُه أَْي َحْنَجَرتُُه

]ج ر ب ث[
بٌُث َأ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [&Curbu] ُج

ُبثَُّة  (cîm’in zammıyla) [el-cu&&et] اَءأ
İnsânın şahs ve kâlıbına denir; kü-
çük tepe ma¡nâsına olan ٌُّجث [cu&&] laf-
zından me™hûzdur; yukâlu: ْاِلْنَساِن  ُجثَُّة 
َشْخُصُه  Yatan [cu&&et] ُجثٌَّة Mi§bâ√’taأَْي 
yâhûd oturan insânın kâlıbıyla müfes-
serdir, kâ™imen olur ise َطَلٌل [†alel] denir. 
Ve َشْخٌص [şa«§] bunlardan e¡amm ola-
rak mersûmdur. Ve Müfredât-ı Râπıb’da 
النَّاِتيُء  unvânıyla müfesserdir ki¡ َشْخُصُه 
adamın domalıç karaltısı demektir, küçük 
tepe ma¡nâsından me™hûzdur, lâkin َقْطٌع 
[…a†¡] ma¡nâsından me™hûz olmak da muh-
temeldir ki adamın kesimi olan karaltısı 
demek olur. 

 Belâ ve (cîm’in kesriyle) [&&el-ci] اَءأِبثُّ
mihnet ma¡nâsınadır.

 [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [&et-tece&cu] اَءتََّبثأُبُث
vezninde) Saç gür ve firâvân olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكثَُر ِإَذا  ْعُر  الشَّ  َتَجْثَجَث 
Ve kuş silkinmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتَجْثَجَث الطَّاِئُر ِإَذا اْنَتَفَض
َبثأَباُث  Bir (cîm’in fethiyle) [&el-ce&câ] اَءأ
nebât adıdır. Ba¡zı müfredâtta yaban fes-
leğeni ile mübeyyendir. Ve 

 Gür ve firâvân olan saça [&ce&câ] َجثأَباٌث
denir.

ُبَثاِجُث -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [&el-cu&âci] اَءأ
ninde) Bu dahi gür ve firâvân saça denir.

َبَثُة َبثأ  [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-ce&ce&et] اَءأ
vezninde) Peyderpey şimşek çakmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجْثَجَث اْلَبْرُق ِإَذا َسْلَسَل
َتّثِ بأ ُُ اءأ  َُ  ism-i) [&&ba√ru’l-mucte] َبحأ

mef¡ûl bünyesiyle) Buhûr-i şi¡riyyeden on 
dördüncü bahrdir ki mustef¡ilün fâ¡ilâtün 
fâ¡ilâtün veznindedir. Bahr-i hafîften 
maktû¡ olduğu için tesmiye olunmuştur.
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َوُث َجأ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [&el-ecve] اَألأ
Sıfat-ı mezkûre üzere olan kişiye denir.

َثاُء -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-cev&â] اَءأَبوأ
de) mü™ennesidir. Ve 

َثاُء  İşkenbe başında şîrdân [™cev&â] َجوأ
ve kırkbayır dedikleri nesneye denir, ِقَبٌة 
[…ibet] ma¡nâsına.

ُث  Bu (vezninde [&rev] َرْوٌث) [&el-cev] اَءأَبوأ
dahi kırkbayıra denir.

اَثى ََ  vezninde [kusâlâ] ُكَساَلى [Cu™â&â] ُج
ki Ba√reyn’de bir hisâr adıdır; mehmûz 
olmakla ”ج،أ،ث“ mâddesinde zikr olun-
du. Cevherî vehmine mebnî burada sebt 
eylemiştir. 

Şârih der ki Cevherî, İbn E&îr gibi ba¡zı 
a¡lâma iktifâ eylemiştir.

 (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [&Cuvey] ُجَويأٌث
Baπdâd kazâsında bir karye adıdır.

يُث  cîm’in fethi ve vâv’ın) [&Cevvî] َجّوِ
teşdîdiyle) Ba§ra a¡mâlinden bir belde 
adıdır; fukahâdan Na&r b. Bişr el-Kâdî el-
Cevvî&î oradandır.

-Bir mev (cîm’in zammıyla) [Cû&et] ُجوَثُة
zi¡ yâ bir kabîle adıdır.

]ج هـ ث[
ُث  (vezninde [&mek] َمْكٌث) [&el-ceh] اَءأَببأ
Bir kimse havf yâ gazab yâ şevk ve ta-
rab makûlesi ¡ârıza sebebiyle terk-i vakâr 
edip hiffet eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُه اْلَفَزُع أَِو ُجُل َجْهًثا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا اْسَتَخفَّ  َجَهَث الرَّ
اْلَغَضُب أَِو الطََّرُب

Bir mevzi¡ adıdır.

]ج ن ث[
ِبنأُث  Asl (vezninde [cins] ِجْنٌس) [&el-cin] اَءأ
ve bünyâd ma¡nâsınadır; yukâlu: َكِريُم  ُهَو 
اْلِجْنِث أَِي ْالَْصِل

ِثيُّ ُبنأ ) [el-cun&iyy] اَءأ -vez [un&iyy»] ُخْنِثيٌّ
ninde) Kılıca denir, َسْيٌف [seyf] ma¡nâsına. 
Ve zırh ve cevşen yapan adama denir, اٌد  َزرَّ
[zerrâd] ma¡nâsına. Ve a¡lâ ve ecved demi-
re denir; bunda cîm’in kesriyle de câ™izdir.

ٌل) [&et-tecennu] اَءتََّبنُُّث -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir kimse asl ve nesebinin gayrı nese-
be nisbetini iddi¡â eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْصِلِه َغْيِر  ِإَلى  َعى  ادَّ ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve َتَجنََّث 
veledinin gayrıyı özleyip ona rikkat-
le mihrübânlık eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َُتَجنََّث َعَلْيِه ِإَذا َرِئَمُه َوأََحبَّه Ve gizlenmek 
için sevb makûlesine bürünüp sarılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َف َتَلفَّ ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َتَجنََّث 
يَُواِريِه ْيِء  الشَّ  Ve kuş kanatlarını sererek َعَلى 
göğüsünü yere verip yatmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَجنََّث الطَّاِئُر ِإَذا َبَسَط َجَناَحْيِه َوَجَثَم

]ج ن ب ث[
َبَثُة ُبنأ  cîm’in zammı ve) [el-cunbe&et] اَءأ
nûn’un sükûnu ve bâ-yı muvahhadenin 
fethiyle) Bir kelimedir ki onunla yara-
maz ve nâşize ¡avret sıfatlanır, ¡alâ-kavlin 
siyâh ¡avrete yâhûd pek iri tenû-mend ¡av-
rete denir, ُدبُّ اْلَبْحِر gibi.

]ج و ث[
-Batnın gö (fethateynle) [&el-ceve] اَءأَبَوُث
ğüse doğru üst tarafı iri ve ¡azîm olmak 
ma¡nâsınadır ki gebe ¡avret batnı gibi gö-
rünür. ¡Alâ-kavlin batnın kasığa doğru 
aşağısı salık ve sölpük olmak ma¡nâsınadır 
ki şişman hâletidir.
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la) Çok nesneye denir. Ve çabuk ve serî¡ 
ma¡nâsınadır. Ve vahşî yâhûd çirkîn ke-
çiye denir. Ve kındırmak, ٌَّحض [√a∂∂] 
ma¡nâsınadır. Ve ¡asker alayına denir, َكِتيَبٌة 
[ketîbet] gibi.

ِحثِّيَثى  (vezninde [illîfâ»] ِخّلِيَفى) [el-√i&&î&â] اَءأ
Masdardır, pek kındırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحثَُّه َحثًّا َوِحثِّيَثى
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [&el-√a&û] اَءأَحثُوُث
ve

َحِثيُث  Cüst ve çabuk [&el-√a&î] اَءأ
ma¡nâsınadır, gûyâ ki bir şey™e kındırıl-
makla ona sa¡y ve sür¡at eder.

َحثأَحاُث  Bu (â’nın fethiyle√) [&el-√a&√â] اَءأ
dahi serî¡ ve çabuk ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َرُجٌل َحثُوٌث َوَحِثيٌث َوَحْثَحاٌث أَْي َسِريٌع

 vezninde [te√âbb] َتَحابٌّ [&&et-te√â] اَءتََّحاثُّ
ki fi’l-asl tefâ¡uldür, bir işe birbirini teşvîk 
ve tergîb edip kandırışmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: وا َتَحاثُّوا َعَلْيِه أَْي َتَحاضُّ
َحَثاُث -â’nın fethi ve kes√) [&el-√a&â] اَءأ
riyle) Fi’l-asl sür¡at ma¡nâsınadır, nite-
ki َحثُوٌث [√a&û&] ve َحِثيٌث [√a&î&] ondan 
me™hûzdur. Bu münâsebetle pineki ta¡bîr 
olunan nevm-i kalîle ki serî¡ü’z-zehâb 
olur, ıtlâk eylediler; ve minhu yukâlu: َما 
 :Ke-mâ yukâlu اْكَتَحَل ُفالٌَن َحَثاًثا َوِحَثاًثا أَْي َما َناَم
 [&a&â√] َحَثاٌث Ve ¡inde’l-ba¡z َما اْكَتَحَل َغَماًضا
bir fi¡le vesîle-i hass u tergîb olan şey™e 
denir. Ba¡dehu uykuya sâ™ik ve bâ¡is 
olan şey™-i münevvimde isti¡mâl eyledi-
ler. Binâ™en¡aleyh darb-ı mesel olarak َما“ 
َحَثاًثا” َعْيِني  ِنْمُت ,derler اْكَتَحَلْت   ,ma¡nâsına َما 
ya¡nî “Uykuya vesîle ve sâ™ik olarak mü-
nevvim nesneye gözüm nâ™il olmadı ki 
uyumadım” demekten kinâyedir.

 Saman (â’nın zammıyla√) [&&el-√u] اَءأُحثُّ
ufantısına denir. Ve yaldırayıcı kuma ve 

FASLU’L-◊Â™İ’L-MÜHMELE 
)َفْصُل اْلَحاِء اْلُمْهَمَلِة(

]ح ب ث[
 Bir (vezninde [ketif] َكِتٌف) [&el-√abi] اَءأَحِبُث
nev¡ yılan ismidir ki kuyruksuz olur.

]ح ت ث[
ِتيُث  َتْحِديٌث tâ-yı fevkiyye ile) [&et-ta√tî] اَءتَّحأ
[ta√dî&] vezninde) Vücûd bir ¡ârıza se-
bebiyle şikeste ve fâtir ve za¡îf olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحتََّث َبَدنُُه َوِفيِه َتْحِتيٌث أَْي 
ٌر َوَضْعٌف َتَكسُّ

]ح ث ث[
 â’nın fethi ve &â’nın√) [&&el-√a] اَءأَحثُّ

teşdîdiyle) Bir kimseyi bir işe tergîb 
ve teşvîk edip kındırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه ِل ِإَذا َحضَّ َحثَُّه َعَلى ْالَْمِر َحثًّا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
َثاُث ِتحأ اأ ِ ve [&el-isti√&â] اَإلأ

َثاُث طأ ِ ve (hemzenin kesriyle) [&el-i√&â] اَإلأ

ِثيُث -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-ta√&î] اَءتَّحأ
de) Bunlar da kındırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْسَتَحثَُّه َوأََحثَُّه َوَحثََّثُه ِبَمْعَنى َحثَُّه
َحَثُة َحثأ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-√a&√a&et] اَءأ
ninde) Bu dahi kındırmak ma¡nâsınadır 
ki murâd tekrâr be-tekrâr kındırmak-
tır; yukâlu: ُه َحضَّ ِإَذا  َعَلْيِه  -Ve bir nes َحْثَحَثُه 
neyi beri öte depretmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكُه ِإَذا َحرَّ اْلَعْيِن  اْلِميَل ِفي  -Ve bu َحْثَحَث 
lutta şimşek câ-be-câ oynayıp yaldıramak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحْثَحَث اْلَبْرُق ِإَذا اْضَطَرَب 
َحاِب ِفي السَّ
ِتَثاُث طأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-i√ti&â] اَإلأ
de) Bu dahi kındırmak ma¡nâsınadır. Ve 
kındırılmak ma¡nâsına olmakla müte¡addî 
ve lâzım olur; yukâlu: َِّإْحَتثَُّه َعَلى ْالَْمِر َفاْحَتث
ُحثأُحوُث -â’nın zammıy√) [&el-√u&√û] اَءأ
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Ve 

َِ هأ ََّ َثاُن اء َأ -Zamânın nev [id&ânu’d-dehr√] ِط
be-nev-peydâ olan nevâ™ib ve nevâziline 
ıtlâk olunur.

اَثُة ََ َح  (â’nın fethiyle√) [el-√adâ&et] اَءأ
Masdardır, niteki zikr olundu. Ve ِحْدَثاٌن 
[√id&ân] gibi bir şey™in evvel ve ibtidâsına 
ıtlâk olunur; tesmiye bi’l-masdardır.

 in[adi&et√] َحاِدَثٌة [&el-√avâdi] اَءأَحَواِدُث
cem¡idir ki nev-be-nev peydâ olan vakâyi¡ 
ve nevâ™ib-i dehr-i bûkalemûna ıtlâk 
olunur.

اُث ََ َطأ  (hemzenin fethiyle) [&el-a√dâ] اَألأ
-in cem¡idir ki ki fethateynle[&ade√] َحَدٌث
dir, ٌأُُموٌر َحاِدَثة ma¡nâsınadır, bu münâsebetle 
dehrin nev-be-nev tekevvün eden nuveb 
ve vakâyi¡ine ıtlâk olunmuştur; yukâlu: 
ْهِر َوأَْحَداثُُه أَْي نَُوبُُه  Ve َنَزَلْت ِبِه َحَواِدُث الدَّ

اٌث ََ -Evâ™il-i senede yağan yağ [&a√dâ] أَطأ
murlara ıtlâk olunur.

ّنِ ُث اءّسِ َِ -vez [ketif] َكِتٌف) [adi&u’s-sinn√] َط
ninde) ve 

ّنِ اءّسِ يُث  َِ  [emîr] أَِميٌر) [adî&u’s-sinn√] َط
vezninde) Tâze nev-civâna ıtlâk olunur; 
yukâlu: َبّيُِن أَْي  ّنِ  الّسِ َوَحِديُث  ّنِ  الّسِ َحِدُث   َرُجٌل 

اْلَحَداَثِة َواْلُحُدوَثِة َفِتيٌّ
Şârih der ki Li√yânî ve İbn Durustevey-
hi kavli üzere َكِتٌف [ketif] vezninde) َحِدٌث 
[√adi&] ٌِّسن [sinn] ile ve َحِديٌث [√adî&] bilâ-
sinn isti¡mâl olunmak kavl-i ¡âmmîdir, 
ya¡nî ّنِ َوَحِديٌث -demek câ™iz de َرُجٌل َحِدُث الّسِ
ğildir. Ve

يٌث َِ  :Yeni şey™e denir; yukâlu [&adî√] َط
َجِديٌد أَْي  َحِديٌث   Ve haber ve peyâm َثْوٌب 
ma¡nâsınadır; ya¡nî insâna yakaza ve 
menâmda sem¡ yâhûd vahy cihetinden 
bâlig olan her kelâma ıtlâk olunur; bun-

toprağa denir, ¡alâ-kavlin dürüşt ve yâbis 
kumluğa denir. Ve katıksız ekmeğe denir. 
Ve ıslanmamış kuruca kavuta denir.

ََطثُّ  Bâdiyede (fethateynle) [&&el-E√a] اَألأ
bir mevzi¡dir.

]ح د ث[
وُث َُ ُح  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [&el-√udû] اَءأ
ve

اَثُة ََ َح  Bir (â’nın fethiyle√) [el-√adâ&et] اَءأ
nesne mukaddem yok iken sonradan 
peydâ olmak ma¡nâsınadır ki ِقَدٌم […idem]
in nakîzidir; yukâlu: ُحُدوًثا ْيُء  الشَّ  َحَدَث 
َقُدَم َنِقيُض  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن   َحَدَث Ve işbu َوَحَداَثًة 
fi¡li eğer َقُدَم fi¡line ki dâl’ın zammıyla-
dır, mukârinen zikr olunursa, itbâ¡an dâl’ı 
mazmûm olur ki müşâkele bâbındandır; 
tekûlu: َوَحُدَث َقُدَم  َما   Ve münferiden أََخَذِني 
zikr olundukta asl harekesine ya¡nî fetha-
ya redd olunmak vâcibdir. Mütercim der 
ki ◊arîrî Durre’de bu vech üzere beyân 
eyledikten sonra demiştir ki beyne’l-
¡Arab izdivâca ri¡âyet için ba¡zı mebânî-i 
elfâzı tagyîr edip ve ¡inde’l-infirâd yine 
usûllerine redd eylemek isti¡mâlâttandır. 
Ve bunlar semâ¡a mevkûftur ki ¡inde’l-
ba¡z be-şart hakîkat olmuş olur. Ez-cümle 
 kelimesi dahi bu bâbdandır [πadât] َغَداةٌ
ki cem¡i َغَدَواٌت [πadevât]tır, َعَشاَيا [¡aşâyâ] 
lafzına mukârin olursa, َوَعَشاَيا  .derler َغَداَيا 
Gerçi Şihâb’ın bunda makâlesi vardır, 
lâkin inşâ™allâhu ta¡âlâ mahallinde bast 
olunur. Kezâlik َهَنأَنِي وَمَرأَنِي kavlleri gibi ki 
lede’l-infirâd اَْمَرأَنِي derler, niteki zikr olun-
du. Kezâlik َفَعْلُت ِبِه َما َساَءُه َوَناَءُه kavlleri gibi.

َثاُن َأ ِح  Bir (â’nın kesriyle√) [el-√id&ân] اَءأ
nesnenin evvel ve ibtidâsına ya¡nî henüz 
tâzeliği hâletine ve hengâmına denir; 
yukâlu: ِلِه َواْبِتَداِئِه  َكاَن َذِلَك ِفي ِحْدَثاِن أَْمِرِه أَْي ِفي أَوَّ
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olunur; yukâlu: َتَحاَدثُوا أَْي   Ve kılıca َحاَدثُوا 
cilâ vermek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: َحاَدَث َسْيَفُه ِإَذا َجالَُه
ُث ََّ َح ُُ ٌد) [&el-mu√adde] اَءأ  [mu√ammed] ُمَحمَّ
vezninde) اْلَحْدِس  [âdi…u’l-√ads§] َصاِدُق 
olan kişiye ıtlâk olunur ki hemîşe zann ve 
tahmîn ve ferâseti musîb olur; ve minhu’l-
hadîsu: ِتي ثُوَن َفِإْن َيُكْن ِفي أُمَّ  “َقْد َكاَن ِفي ْالَُمِم ُمَحدَّ
اْلُمْلَهُموَن أَِي  َهاَيِة  النِّ ِفي  َقاَل  اْلَخطَّاِب”  ْبُن  َفُعَمُر   أََحٌد 
ثُوا ِبَشْيٍء َفَقالُوُه  Bu lafzın asl ma¡nâsı َكأَنَُّهْم ُحّدِ
“kendisine haber verilmiş» demektir, nite-
ki ehl-i İslâm meyânında olan meczûbların 
hakkında vârid olan işbu: اْلَعاِرِفيَن  “َذُروا 
ِتي” أُمَّ ِمْن  ِثيَن  -hadîsinde buyrulmuş اْلُمَحدَّ
tur ki “Benim ümmetimin meczûbları ki 
ekserî sûret-i dîvânede ¡âkıl-ı ¡ârif-billâh 
olup ba¡zı melâ™ike me™mûren kendilere 
vâkı¡ât-ı umûr u ahvâlden haber verme-
leriyle onlar dahi vetîre-i mezkûre üzere 
ba¡zen ahvâl-i gaybiyyeden haber verir-
ler, onların umûrunu Mevlâ’ya tefvîzle 
hâlleri üzere terk eyleyesiz” demektir. 
Zâhiren muhâlif olan ba¡zı atvârlarından 
keff-i lisân olunmak lâzımdır. Ve ba¡zı 
hâric kimselerden dahi ittifâkî umûra 
râst ve muvâfık olarak bî-ihtiyâr kelimât 
sudûr eder ki intâk-ı hak ta¡bîr olunur. Pes 
mütekallidîn ve müteşebbihînin vech-i 
muharrer üzere ittifâkı çend kelimât-ı 
mütetâbakasına firîfte olmakla kerâmete 
haml edip şem¡-i bî-fürûguna pervâne ol-
mak reviş-i ¡âkilâneden dûrdur.

ُث ََ حأ ُُ -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [&el-Mu√de] اَءأ
ninde) Bâdiyede iki su ve Vâsi† ve Baπdâd 
kazâlarında iki karye adıdır.

َثُة ََ حأ ُُ  Bir (hâ’yla) [el-Mu√de&et] اَءأ
mevzi¡dir.

وَثُة َُ ُطأ  [u∂√ûket] أُْضُحوَكٌة) [el-u√dû&et] اَألأ

dan Türkîde lakırdı ile ta¡bîr olunur. 
Gayr-i kıyâs üzere cem¡i أََحاِديُث [e√âdî&] 
gelir, gûyâ ki ٌأُْحُدوَثة [u√dû&et]in cem¡i olup 
ba¡dehu َحِديٌث [√adî&]ten cem¡ olunmuştur, 
niteki َقِطيٌع […a†î¡] ve أََقاِطيُع [e…â†î¡] dahi 
böyledir ve cem¡i ِحْدَثاٌن [√id&ân] dahi gelir 
√â’nın kesri ve zammıyla.

يَثى َِّ ِح -veznin [illîfâ»] ِخّلِيَفى) [el-√iddî&â] اَءأ
de) Bu dahi haber ve dâstân ma¡nâsınadır; 
masdar bi-ma¡nâ mef¡ûldür.

وُث َُ َح  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [&el-√adû] اَءأ
ve

ُث َُ َح  (vezninde [nedus] َنُدٌس) [&el-√adu] اَءأ
ve

ُث َِ َح ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [&el-√adi] اَءأ

ُث َأ ِح ve (vezninde [bişr] ِبْشٌر) [&el-√id] اَءأ

يُث َِّ ِح -veznin [sikkît] ِسّكِيٌت) [&el-√iddî] اَءأ
de) mübâlagalardır, kesîrü’l-hadîs olan 
kişiye denir.

ُث ََ َح  Bir nesne (fethateynle) [&el-√ade] اَءأ
yeni peydâ olmak hâletine denir. Ve yeni 
peydâ olan şey™e denir. Fukahânın nâkız-ı 
tahâret olan hâlete َحَدٌث [√ade&] ıtlâkı bun-
dan me™hûzdur. Cem¡i أَْحَداٌث [a√dâ&] gelir, 
niteki zikr olundu. Ve 

ٌث ََ  Rûm ülkesinde bir belde [&ade◊] َط
adıdır.

اُث ََ طأ ِ -hemzenin kesriy) [&el-i√dâ] اَإلأ
le) Bir nesneyi yeniden peydâ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْبَدأَُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  أَْحَدَث 
Ve demirin pâsını silip cilâ ve saykal ver-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيَف  السَّ  أَْحَدَث 
-Ve zinâ eylemek ma¡nâsınadır ki bun َجالَُه
lar mecâzdır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َزَنى أَْحَدَث الرَّ
َحاَدَثُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu√âde&et] اَءأ
vezninde) Birbiriyle söz yâ dâstân söyleş-
mek ma¡nâsınadır ki lakırdı eylemek ta¡bîr 
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ma¡nâsınadır; yukâlu: َزَرَع ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َحَرَث 
Şârih der ki َحْرٌث [√ar&] tohum ekmek 
ve tarla sürmek ma¡nâlarına olmakla َزْرٌع 
[zer¡]den e¡ammdır. Ve bu, ma¡nâ-yı 
mevzû¡udur. Ve 

ٌث َأ  Âteş ölçermek ma¡nâsına [&ar√] َط
isti¡mâl olunur; yukâlu: َكَها َحرَّ ِإَذا  النَّاَر   َحَرَث 
Ve haber ve zâyi¡ makûlesini teftîş eyle-
mek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
-Ve bir nesneyi anlayıp bil َحَرَث اْلَخَبَر ِإَذا َفتََّشُه
meğe çabalamak ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َه ِفيِه ْيَء ِإَذا َتَفقَّ  Ve َحَرَث الشَّ

اٌث ََ  Tehyi™e eylemek [&arâ√] َط
ma¡nâsınadır; ke-mâ se-yuzkeru; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َهيَّأَ اْلَحَراَث َحَرَث الرَّ
َثُة َأ ُح  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-√ur&et] اَءأ
ve

اُث ََ َح  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [&el-√arâ] اَءأ
Yayın iki başlarında kiriş geçirecek kerti-
ğe denir. Ve 

َثٌة َأ  Zekerin başında olan kertiğe [ur&et√] ُط
de ıtlâk olunur.
َطاِرَثةب  ,Bir kabîledir [Benû ◊âri&et] َبنُو 
 ile ma¡rûfe cemâ¡at-i [âri&iyyûn◊] َحاِرِثيُّوَن
kesîre onlardandır.

َث ََ  (vezninde [zufer] ُزَفُر) [&û ◊ure±] ُذو ُط
Mülûk-i ◊imyer’den ki أَْذَواٌء [e≠vâ™] ta¡bîr 
olunur, İbn ◊ucr yâhûd İbnu’l-◊âri& er-
Ru¡aynî lakabıdır ki Câhiliyye’dendir. 
Mü™ellif bunu tekrâr eylemiştir.

يأٌث ََ  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [&urey◊] ُط
Bir recül adıdır.

بُو ,Arslana ıtlâk olunur [&el-√âri] اَءأَحاِرُث  أَ
 dahi derler. Ve اْلَحاِرِث

 avrân türâbında bir dağın◊ [&âri◊] َطاِرٌث
kulesinin ismidir.

َحاِرَثاِن  .âri& b. ªâlim b◊ [el-◊âri&ân] اَءأ

vezninde) Beyne’n-nâs havâdis olan 
haber-i ¡acîbe vü kelâm ve dâstân-ı garîbe 
denir. Cemi أََحاِديٌث [e√âdî&] gelir, ve min-
hu kavluhu ta¡âlâ: أَْي أََحاِديَث﴾   ﴿َفَجَعْلَناُهْم 
ثُوَن ِبَها أَْخَباًرا َيَتَحدَّ
ُث َأ ِح  Hemîşe (â’nın kesriyle√) [&el-√id] اَءأ
kıssa ve dâstân makûlesi kelâm söyleyen 
kimseye denir, selâtînin musâhib ve kıssa-
hvânına اْلُمُلوِك  ıtlâkı [id&u’l-mulûk√] ِحْدُث 
bundandır; yukâlu: َصاِحُب أَْي  اْلَمِلِك   ِحْدُث 
َحِديِثِه
ve [&el-◊âdi] اَءأَحاِدُث

يَثُة َِ َح ve (â’nın fethiyle√) [el-◊adî&et] اَءأ

ٌث َُ -Bi (vezninde [ecbul] أَْجُبُل) [&A√du] أَطأ
rer mevzi¡ adıdır.

َثاُن ََ َح  Ashâbdan (fetehâtla) [el-◊ade&ân] اَءأ
Evs nâm zâtın pederi ismidir.

]ح ر ث[
ُث َأ َح  â’nın fethi ve râ’nın√) [&el-√ar] اَءأ
sükûnuyla) Kesb ü kâr edip mâl cem¡ ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َحَرَث 
اْلَماَل َوَجَمَع  َكَسَب  ِإَذا  َوالثَّاِني  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن   َحْرًثا 
Ve bir kişi dört hatun almak ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َجَمَع ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َحَرَث 
َزْوَجاٍت أَْرَبِع   Ve ifrât ve mübâlaga üzere َبْيَن 
cimâ¡ eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: َحَرَث اْمَرأََتُه ِإَذا َباَلَغ ِفي ِجَماِعَها Ve 

ٌث َأ  İsm olur, şol şâh-râha ıtlâk [&ar√] َط
olunur ki memerr-i devâbb olmakla tır-
naklarıyla dövülüp kûfte olmuş ola. Ve 
eşek kısmının zekerlerinin dibine ve kö-
küne denir. Ve 

ٌث َأ -Kezâlik masdar olur, çok bin [&ar√] َط
mekle ve üstüne çok varmakla dâbbeyi 
zebûnlatıp mehzûl eylemek ma¡nâsına 
ki mecâzdır; yukâlu: َعَلى َساَر  ِإَذا  اْلَبِعيَر   َحَرَث 
أَْهَزَلَها َحتَّى   Ve tarlaya tohum ekmek َظْهِرَها 
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ُث ََ حأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [&el-mi√re] اَءأ
de) ve

اُث ََ حأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [&el-mi√râ] اَءأ
ninde) Âteş ölçerecek köseğiye denir.

]ح ر ب ث[
بُُث َأ ُح  bâ-yı muvahhade ile) [&el-√urbu] اَءأ
.vezninde) Bir nebât adıdır [≠unfu…] ُقْنُفٌذ

]ح ر ك ث[
َكَثُة َأ َح -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-√arke&et] اَءأ
ninde) Irgalamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيَء إَذا َزْعَزَعُه َحرَكَث الشَّ

]ح ف ث[
ُث ِّ َح  ِقَبٌة (vezninde [ketif] َكِتٌف) [&el-√afi] اَءأ
[…ibet] ma¡nâsınadır ki kırkbayır ve şîrdân 
dedikleri şey™e denir, işkenbenin başında 
olur. Cem¡i أَْحَفاٌث [a√fâ&] gelir. Ve bir nev¡ 
yılana denir ki bi-¡aynihi dağarcık şeklin-
de olur, babaköş ta¡bîr olunur.

َثُة ِّ َح  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [el-√afi&et] اَءأ
ve

ُث ّأ ِح  Bunlar da (â’nın kesriyle√) [&el-√if] اَءأ
kırkbayır dedikleri şey™e denir.

اُث َّّ ُح اٌن) [&el-√uffâ] اَءأ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Bir nev¡ yılandır ki َحِفٌث [√afi&] dedik-
leri mezkûr yılandan iri olur.

اِثَيُة َّ َح -ve [kerâhiyet] َكَراِهَيٌة) [el-√afâ&iyet] اَءأ
ninde) İri ve dahâmetli olan şey™e denir.

]ح ل ت ث[
ِتيُث ِحلأ  vezninde ve [iltît√] ِحْلِتيٌت [&el-√iltî] اَءأ
mürâdifidir ki zikr olundu.

]ح ن ث[
ِحنأُث  Günâha (â’nın kesriyle√) [&el-√in] اَءأ
denir, ِإْثٌم [i&m] ma¡nâsına; ma¡nâ-yı 
mevzû¡u budur; yukâlu: أَِي اْلِحْنِث  ِفي   َوَقَع 
 Ve hulf-i yemîn ma¡nâsınadır ki bir ْاِلْثِم

Cezîme ile ◊âri& b. ¡Avf b. Ebî ◊âri&e’ye 
ıtlâk olunur. Kezâlik Bâhile kabîlesinden 
◊âri& b. ¢uteybe ile ◊âri& b. Sehm nâm 
kimselere ıtlâk olunur.

ve [âri&et◊] َطاِرَثُة

َثا َِ -tasgîr bünyesi ve elif) [uveyri&â◊] ُطَويأ
le) ve

اٌث ََّ ve (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [&arrâ◊] َط

ُث ََّ َح ُُ  [mu¡a@@em] ُمَعظٌَّم) [&el-Mu√arre] اَءأ
vezninde) Esâmîdendir.

اُث ََ ِح  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [&el-√irâ] اَءأ
Tamâm yonulmamış olan oka denir ki bir 
mikdârca elden geçip tasarlanmış lâkin 
tekmîl olmamış olur. Ve ok temreninin di-
bine denir. Cemi أَْحِرَثٌة [a√ri&et] gelir.

اِئُث ََ َح  in[arî&et√] َحِريَثٌة [&el-√arâ™i] اَءأ
cem¡idir; mekâsib ma¡nâsına ki mevki¡-i 
kesb ü kârdır; yukâlu: أَْي َحَراِئِثِهْم  ِإَلى   َخَرُجوا 
-Ve zebûn ve mehzûl olmuş deve َمَكاِسِبِهْم
lere ıtlâk olunur.

ُث ََ  Bir (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [&ure◊] ُط
arzın ismidir.

َحاِرَثُة  arbî-i Baπdâd’da∏ [el-◊âri&et] اَءأ
bir mevzi¡-i ma¡rûftur; ¢â∂i’l-…u∂ât 
Sa¡duddîn Mes¡ûd el-◊âri&î ki İbnu’l-
◊âri& b. Mâlik b. ¡Abdân’dır, oradandır.

َحاِرِث -bâ’nın fethiy) [&Bel√âri] َبلأ
le) Benû’l-◊âri& b. Ka¡b cemâ¡atidir 
ki şevâzz-ı tahfîftendir. Kezâlik her 
kabîlede ki lâm-ı ta¡rîf izhâr oluna, bu 
resme tahfîf ederler, َبْلَعْنَبِر [Bel¡anber] ve 
 gibi. Mütercim der ki [Belhecîm] َبْلَهِجيِم
bu َمْنُحوٌت [men√ût] kabîlindendir, nite-
ki ”ن،ح،ت“ mâddesinde beyân olundu. 
Ebu’l-◊uveyri& ki Ebu’l-◊uveyri&e dahi 
derler, muhaddisînden ¡Abdurra√mân b. 
Mu¡âviye’nin künyesidir.
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merâm أَيَّاٌم [eyyâm] ve َلَياِلي [leyâlî]dir ki 
taglîb olunmuştur, َلْيٌل [leyl] halvete en-
seb olduğu için, nitekim ‰ayyibî ve sâ™ir 
şürrâh bu resme beyân eylediler. Ve 

 [te™e&&um] َتأَثٌُّم [&te√annu] َتَحنٌُّث
ma¡nâsınadır ki binâsı selb içindir, 
günâhtan perhîz eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَحنََّث ِمْن َكَذا ِإَذا َتأَثََّم ِمْنُه

]ح ن ب ث[
َبٌث  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [&anbe◊] َطنأ
Bir recül ismidir.

]ح و ث[
ُث  ِعْرُق (vezninde [&rev] َرْوُث) [&el-√av] اَءأَحوأ
 ismidir. Ve [™ir…u’l-√av&â¡] الَحْوَثاِء

َثاُء  (vezninde [™a√râ§] َصْحَراُء) [™av&â√] َطوأ
Ciğere ve etrâfında olan yürek ve öyken 
ve öd makûlesi a¡zâya denmekle َحْوُث 
[√av&] onlarda olan damarlara ıtlâk olu-
nur. Ve 

َثاُء  Semiz hatuna denir. Ve [™av&â√] َطوأ

ُث  Müteferrik ve târümâr [&av√] َطوأ
ma¡nâsına isti¡mâl olunur. Ve َبْوُث [bev&] 
kelimesi ona redîf olur, niteki mâddesinde 
beyân olundu. Ve minhu’l-meselu: َتَرَكُهْم 
 َحْوَث َبْوَث” َو”َحْيَث َبْيَث” ِبَفْتِح اْلَحاِء َوالثَّاِء َو”ِحيَث
 ِبيَث” ِبَكْسِر اْلَحاِء ِلْلَياِء َو”َحاِث َباِث” ِبَقْلِب اْلَواِو أَِلًفا
َدُهْم َقُهْم َوَبدَّ َوِبَكْسِر الثَّاِء َو”َحْوًثا َبْوًثا” ِبالتَّْنِويِن أَْي َفرَّ
Mü™ellifin tefsîri müsâmahaya mebnîdir, 
savâb olan ِقيَن  َحْوُث olmaktır. Ve ُمَتَفّرِ
[√av&u] zamm üzere binâ ile َحْيُث [√ay&u] 
kelimesinde lügat-ı ‰â™iyyedir.

َطاَثُة ِ ve (hemzenin kesriyle) [el-i√â&et] اَإلأ

ِتَحاَثُة اأ ِ -Yerden toprağı dağı [el-isti√â&et] اَإلأ
tıp içinde olan şey™i aramak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَطَلَب أََثاَرَها  ِإَذا  َواْسَتَحاَثَها  ْالَْرَض   أََحاَث 
 Ve bir nesneyi tahrîk edip dağıtmak َما ِفيَها

kimse eylediği yemînin ¡uhdesinden 
hurûc eylemeyip onda giriftâr kalmaktan 
¡ibârettir; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  ِحْنًثا  َيِميِنِه  ِفي   َحِنَث 
اِبِع ِإَذا َلْم َيِف ِبُموَجِبَها  [birr] ِبرٌّ Bunun hilâfına الرَّ
ıtlâk olunur ve o kimselere َحاِنٌث [√âni&] ve 

 denir. Ve bâtıldan hakka kezâlik [bârr] َبارٌّ
haktan bâtıla meyl eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ٍَحّق ِإَلى  َباِطٍل  ِمْن  َماَل  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َحِنَث 
َوَعْكُسُه
َناُث طأ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [&el-i√nâ] اَإلأ
kimseyi yemîninde َحاِنٌث [√âni&] kılmak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْحَنْثُتُه ِإْحَناًثا َفَحِنَث
َحاِنُث َُ  (mîm’in fethiyle) [&el-me√âni] اَءأ
Günâh ve ma¡siyet mevkilerine denir, 
 müfredidir, ¡alâ-kavlin [&ma√ne] َمْحَنٌث
müfredi gayr-i mesmû¡dur.

ٌل) [&et-te√annu] اَءتََّحنُُّث -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Hak ta¡âlâya kulluğa dürüşmek yâhûd 
asnâmdan ¡uzlet etmek ma¡nâsınadır; ve 
minhu ennehu sallallâhu ta¡âlâ ¡aleyhi ve 
sellem: ُد َيَتَعبَّ أَْي  ِفيِه”  َفَيَتَحنَُّث  ِحَراٍء  ِبَغاِر   “َيْأِتي 
َياِلَي َذَواِت اْلَعَدِد أَْو َمْعَناُه َيْعَتِزُل ْالَْصَناَم اللَّ
Şârih der ki muhaddisînin َياِلَي َذَواِت اْلَعَدِد  اَللَّ
kaydı hemân beyân-ı vâki¡ için olmakla 
kayd-ı ittifâkîdir, eczâ-ı tefsîrden değildir. 
Pes bu ِاْلَحّق ِإَلى  اْلَباِطِل  َعِن   ma¡nâsından َمْيٌل 
me™hûz yâhûd ma¡nâ-yı âtîden me™hûzdur.

Mütercim der ki ٌد  ِإْعِتَزاُل ve [te¡abbud] َتَعبُّ
 ma¡nâları ma¡nâ-yı [i¡tizâlu a§nâm] أَْصَناٍم
âtîden me™hûzdur ki ma¡nâ-yı lâzımıdır, 
zîrâ selb-i günâha ¡ubûdiyyet ve i¡tizâl-ı 
asnâm lâzım gelir. Kaldı ki mü™ellifin َياِلَي  اَللَّ
 .kavli hakîkat-i ta¡rîften hâricdir َذَواِت اْلَعَدِد
~a√î√-i Bu«ârî’de َيَتَحنَُّث َكاَن  الَُم  السَّ َعَلْيِه   “أَنَُّه 
َياِلَي َذَواِت اْلَعَدِد” ُد اللَّ  ibâretiyle mersûm¡ َوُهَو التََّعبُّ
olmakla kayd-ı mezkûru eczâ-yı tefsîrden 
vehm eylemiştir. O ise َتَحنٌُّث [te√annu&] 
kelimesinin zarfıdır. Ve َلَياِلي [leyâlî]den 
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FASLU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME 
)َفْصُل اْلَخاِء اْلُمْعَجَمِة(

]خ ب ث[
 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [&el-«abî] اَءأَبِبيُث
Pelîd ve murdâr ve nâ-hoş nesneye denir 
ki َطّيٌِب [†ayyib] mukâbilidir, gerek mahsûs 
ve gerek ma¡kûl olsun; yukâlu: َخِبيٌث  َشْيٌء 
َطّيٍِب  Ve alçak ve dûbâracı, haddâ¡ ve ِضدُّ 
mekkâr kimseye ıtlâk olunur; yukâlu: َرُجٌل 
َخبٌّ َرِديٌء  أَْي   Ve âlûde ve nâ-temîz َخِبيٌث 

yârânla ülfet eden kimseye denir; yukâlu: 
َرُجٌل َخِبيٌث أَْي َيتَِّخُذ أَْصَحاًبا ُخَبَثاَء
ُث ُببأ ve (â’nın zammıyla») [&el-«ub] اَءأ

َبَباَثُة -veznin [adâ&et√] َحَداَثٌة) [el-«abâ&et] اَءأ
de) ve

َبَباِثَيُة  [kerâhiyet] َكَراِهَيٌة) [el-«abâ&iyet] اَءأ
vezninde) Bir nesne َخِبيٌث [«abî&] olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَخَباَثًة ُخْبًثا  ْيُء  الشَّ  َخُبَث 
ِل ِإَذا َكاَن َخِبيًثا  Ve َوَخَباِثَيًة ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ

ٌث -Bir kim (â’nın zammıyla») [&ub»] ُخبأ
se fürû-mâye ve dûbâracı ve şeytân ve 
mekkâr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َخُبَث 
ُجُل ُخْبًثا ِمَن اْلَباِب اْلَمْزبُوِر ِإَذا َكاَن َرِديًئا َخبًّا الرَّ
 ve muhîl ve [&abî»] َخِبيٌث [&el-«âbi] اَءأَباِبُث
bed-kâr kişiye denir. 

Mütercim der ki Sa¡dî Çelebi Sûre-i 
Hûd’da َضاِئٌق [∂â™i…] mâddesinde dedi ki 
Keşşâf’ın beyânı üzere bu makûlede sübût 
ma¡nâsı murâd olursa sıfat vezninde olup 
ve eğer hudûs ve ¡urûz ma¡nâsı murâd 
olursa fâ¡il vezninde îrâd olunur, ٌق  َضّيِ
[∂ayyi…] ve َضاِئٌق [∂â™i…] ve ٌد  ve [seyyid] َسّيِ
 gibi. Ve Ebû ◊ayyân dedi ki bu [sâ™id] َساِئٌد
hükm elfâz-ı mezkûreye muhtass değildir, 
belki ¡umûm üzeredir, mutlakan sülâsîden 
sübût ve istikrâr için binâ™en fâ¡il savg olu-

ma¡nâsınadır; yukâlu: َكُه َحرَّ ِإَذا  ْيَء  الشَّ  أََحاَث 
َقُه َوَفرَّ
 Bir (â’nın zammıyla√) [el-◊û&et] اَءأُحوَثُة
recül adıdır.

]ح ي ث[
ُث  â’nın fethi ve âhirinin zamm√) [ay&u√] َطيأ
üzere binâsıyla) Bir kelimedir ki mekâna 
delâlet eder, ya¡nî zarf-ı mekândır, ِحيَن 
[√îne] kelimesi zarf-ı zamân olduğu gibi 
ve âhirinde harekât-ı selâse ile lügattir. 
Kelime-i mezbûre ism-i mebnîdir, tahrîki 
iltikâ-i sâkineyne mebnîdir. Ba¡zılar 
πâyâta teşbîhle zamm üzere binâ kıldılar 
ve ba¡zılar istiskâlen li’z-zamme me¡a’l-
yâ™i feth üzere ve ba¡zılar hiffet için kesr 
üzere binâ eylediler. Şârih der ki َحْوُث 
[√av&u] dahi َحْيُث [√ay&u] lafzında lügat 
olmakla yedi lügati müştemildir.
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yukâlu: ُجُل ِباْلَمْرأَِة ُخْبًثا ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس  َخُبَث الرَّ
.Mi§bâ√’ta bâb-ı evvelden masûgdurِإَذا َزَنى

َباِبَثُة  (vezninde [fâ¡ilet] َفاِعَلٌة) [el-«âbi&et] اَءأ
Masdardır, َخَباَثٌة [«abâ&et] ma¡nâsınadır.

َثُة ِببأ  Masdar-ı (â’nın kesriyle») [el-«ib&et] اَءأ
nev¡îdir, Gerek kul ve gerek câriye, seby 
ve istirkâkı helâl olmayan tâ™ifeden esîr 
olmakla tayyib ve mübâh olmayıp harâm 
ve habîs olmak ma¡nâsınadır. Bu mâddeye 
mahsûstur, niteki ِطَيَبٌة [†iyebet] bunun 
mukâbilidir; yukâlu: َوُوِلَدْت ِخْبَثٌة  َسْبٌي   َهَذا 
ِقيِق أَْن الَ َيُكوَن  ِلِخْبَثٍة َوَهَذا اْلَعْبُد الَ ِخْبَثَة ِفيِه َوِهَي ِفي الرَّ
 Ve bunun ِطَيَبًة أَْي ُسِبَي ِمْن َقْوٍم الَ َيِحلُّ اْسِتْرَقاُقُهْم
hürmeti ¡ahd yâhûd emân verilmiş yâhûd 
ahrârdan olmak makûlesi ahvâlden nâşî 
olur.

يُث ِبّبِ  (vezninde [sikkît] ِسّكِيٌت) [&el-«ibbî] اَءأ
Mübâlagadır, kesîrü’l-hubs olan kişiye 
denir; yukâlu: يٌث أَْي َكِثيُر اْلُخْبِث  Cem¡i َرُجٌل ِخّبِ
.gelir [ibbî&ûn»] ِخِبّيثُوَن

يَثى ِبّبِ يَبى) [el-«ibbî&â] اَءأ -veznin [i††îbâ»] ِخطِّ
de) Masdardır, mübâlaga içindir; hubus ve 
habâ™is ma¡nâsınadır.

تُُبّبَِث  tâ’nın ve) [vâdî tu«ubbi&e] َواِدي 
«â’nın zammı ve bâ-yı müşeddedenin 
kesriyle) تُُخّيَِب  [vâdî tu«uyyibe] َواِدي 
ma¡nâsınadır ki durûbdandır, َباِطٌل [bâ†il] 
ma¡nâsından kinâyedir, َوَتَهلٍُّك َتَضلٍُّل   َواِدي 
dahi böylecedir; yukâlu: َوَقُعوا ِفي َواِدي تُُخّبَِث 
اْلَباِطِل ِفي  -Ve bunlar gayr-i munsarıflar أَْي 
dır, şibh-i vezn-i fi¡l ve ta¡rîf sebeblerine 
mebnî ki bâtıl ve beyhûdede ¡alem olmuş-
lardır. Ve ba¡zılar bunlarda «â’nın ve ∂âd 
ve hâ’nın fethiyle rivâyet eylediler, lâkin 
sahîh olan mazmûm olmaktır.

ve (zammeteynle) [&el-«ubu] اَءأُبُبُث

َبَباِئُث  â’nın fethiyle ki işbu« [&el-«abâ™i] اَءأ
 hadîsinde vârid “أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُخْبِث َواْلَخَباِئِث”

nursa sıfat vezninde olur, َحَسٌن [√asen] ve 
 ve [√feri] َفِرٌح ve [a…îl&] َثِقيٌل ve [√abî…] َقِبيٌح
 gibi. Ve eğer hudûs ma¡nâsı [semîn] َسِميٌن
irâde olunursa, fâ¡il vezninde olur, َحاِسٌن 
[√âsin] ve َقاِبٌح […âbi√] ve َثاِقٌل [&â…il] ve 
-gibi. Pes mâ [sâmin] َساِمٌن ve [√fâri] َفاِرٌح
na√nu fîhide َخاِبٌث [«âbi&] ve َخِبيٌث [«abî&] 
dahi bu bâbdandır ki َخاِبٌث [«âbi&] habâseti 
¡ârızî olan şahsa ve َخِبيٌث [«abî&] cibilletin-
de habâset olan pelîd-i mâder-zâda denir.

ُبَبَثاُء -veznin [™kuremâ] ُكَرَماُء) [™el-«ube&â] اَءأ
de) َخِبيٌث [«abî&]in cem¡idir.

ِبُث بأ ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [&el-mu«bi] اَءأ
ninde) Dâ™imâ fürû-mâye ve habîs ve nâ-
temîz yârânla ülfet eden kişiye denir.

َبَثاِن بأ َُ  mîm’in ve bâ’nın) [el-ma«be&ân] اَءأ
fethiyle) ُمْخِبٌث [mu«bi&] ma¡nâsınadır, ¡alâ-
kavlin َمْخَبثاَُن [ma«be&ân] ism-i ma¡rifedir, 
bilâ-harf-i ta¡rîf isti¡mâl olunur. Ve nidâya 
mahsûstur; tekûlu: َيا َمْخَبَثاُن َوِلْلَمْرأَِة َمْخَبَثاَنُة
َباُث خأ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [&el-i«bâ] اَإلأ
kimse ُمْخِبٌث [mu«bi&] olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َصاَر ُمْخِبًثا أَْخَبَث الرَّ
 َخِبيٌث vezninde ki [¡luka] لَُكُع [&ube»] ُخَبُث
[«abî&]ten ma¡dûldur, katmer habîs de-
mektir. Ve bu nidâya mahsûstur; yukâlu 
li’z-zekeri: َيا ُخَبُث أَْي َيا َخِبيُث
 vezninde ki [a†âmi…] َقَطاِم [abâ&i»] َخَباِث
bu dahi ma¡dûldur, nidâ ile nisâda isti¡mâl 
olunur; yukâlu: َيا َخَباِث أَْي َيا َخِبيَثُة
َبثاَِن َخأ  (tesniye bünyesiyle) [el-a«be&ân] اَألأ
Bevl ve necise ıtlâk olunur, ¡alâ-kavlin َبَخٌر 
[be«ar] ile َسَهٌر [seher]e ya¡nî ağız koku-
suyla uykusuzluğa yâhûd uykusuzlukla 
kalb sıkıntısına ıtlâk olunur.

ُث ُببأ  Zinâ (â’nın zammıyla») [&el-«ub] اَءأ
eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
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denir ki sel suyu götürüp su yere batıp çe-
kildikten sonra yerinde kalmış ola. Ve pek 
eski kuru yosuna denir.

ُبثَُّة ٌة) [el-«u&&et] اَءأ -veznin [πu§§at] ُغصَّ
de) Yumuşak deve kığına denir, َنٌة َلّيِ  َبْعَرةٌ 
[ba¡retun leyyinet] ma¡nâsına. Ve şol ça-
mura denir ki deve kığıyla yâhûd sığır te-
zeğiyle yoğrulmuş ola ki onunla nâkanın 
memeleri emziklerini tılâ ederler, tâ ki 
keseye konup sarıldıkta sargı âzürde ey-
lemeye. Ve ağaç kırıntısından bir avuç ve 
bir deste kırıntıya denir ki âteş tuturuğu 
ederler. Bunda «â’nın fethiyle de câ™izdir.

ِثيُث  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-ta«&î] اَءتَّبأ
Biriktirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َخثََّث 
َجَمَعُه ِإَذا  َتْخِثيًثا  ْيَء  -Ve bir nesneyi me الشَّ
remmet ve ıslâh eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه َخثََّثُه ِإَذا َرمَّ
ِتَثاُث خأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-i«ti&â] اَإلأ
de) Ev esbâbına denir, اْلَبْيِت -e&â&u’l] أََثاُث 
beyt] ma¡nâsına, ¡alâ-kavlin metâ¡-ı beytin 
ve ganâ™imin işe yaramaz olan kemterle-
rine denir.

]خ ر ث[
َثاُء َأ ِب  ¡Bir nev (â’nın kesriyle») [™el-«ir&â] اَءأ
karıncadır ki renginde kızıllık olur; sâfî 
kızıl karınca değildir, belki kızıl çalar bir 
nev¡ karıncadır.

َثاُء َأ َب -Şol ha (â’nın fethiyle») [™el-«ar&â] اَءأ
tuna denir ki iki böğürleri iri olup gövde-
sinin etleri salkı ve sölpük ola.

]خ ن ث[
 Şol (vezninde [ketif] َكِتٌف) [&el-«ani] اَءأَبِنُث
kimseye denir ki zâtında vücûdu mülâyim 
ve salkı ve sölpük olmakla yürürken kırı-
lıp bükülür ola; yukâlu: ِفيِه َمْن  َوُهَو  َخِنٌث   ُهَو 
َوَتَثّنٍ ٌر  َتَكسُّ أَْي   َما Ümmehât-ı sâ™irede اْنِخَناٌث 

oldular, murâd şeyâtîn tâ™ifesinin zükûr ve 
inâslarıdır; ُخْبٌث [«ub&] َخِبيٌث [«abî&]in ve 
.in cem¡leridir[abî&et»] َخِبيَثةٌ [&abâ™i»] َخَباِئُث

Şârih der ki ُخْبٌث [«ub&] lafzı tahfîf için 
bâ’nın sükûnuyla da mervîdir. Ve ba¡zılar 
ma¡nâ-yı masdarî murâd ile fücûr ve zinâ 
makûlesi habâsetten isti¡âze buyuruldu-
ğuna zâhib olmuştur. Buna göre َخَباِئُث 
[«abâ™i&]ten murâd sâ™ir ef¡âl-i mezmûme 
ve hisâl-i rediyye olur.

َبِبيَثُة اءأ ُة  ََ َب  ki [eş-şeceretu’l-«abî&et] اَءشَّ
İşbu: الية َخِبيَثٍة﴾،  َكَشَجَرٍة  َخِبيَثٍة  َكِلَمٍة   ﴿َوَمَثُل 
kerîmesinde vâki¡dir, murâd َحْنَظٌل [√an@
al]dır, ya¡nî ebûcehil karpuzu dedikleri 
acı nebâttır, yâhûd ُكُشوٌث [kuşû&]tur ki bağ 
sarmaşığı dedikleridir ki kökü ve yapra-
ğı ve gölgesi ve yemişi olmaz, bî-hayr u 
menfa¡at bir nebâttır. Pes bunlara ٌَشَجَرة 
[şeceret] ıtlâkı müşâkele içindir. Ve ٌَشَجَرة 
َبٌة  ten murâd hurmâ[şeceret †ayyibet] َطّيِ
ağacıdır.

َبَثُة بأ َُ  mîm’in ve bâ’nın) [el-ma«be&et] اَءأ
fethiyle) Mefsedet ma¡nâsınadır ki hubs 
ve fesâda bâ¡is ve dâ¡î olan nesnedir; 
yukâlu: اَْلُكْفُر َمْخَبَثٌة

]خ ب ع ث[
َثاُث ِبعأ خأ ِ  [i…şi¡râr] ِإْقِشْعَراٌر) [&el-i«bi¡&â] اَإلأ
vezninde) Arslan yürüyüşü gibi reftâr-ı 
dilîrâne ile yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْخَبَعثَّ ِفي َمْشِيِه ِإْخِبْعَثاًثا ِإَذا َمَشى ِمْشَيَة ْالََسِد

]خ ب ف ث[
َثُة َّ َبَبنأ  â’nın ve bâ’nın») [el-«abenfe&et] اَءأ
ve fâ’nın fethiyle) “Kûn”un ismidir, ِإْسٌت 
[ist] ve ُدبٌُر [dubur] ma¡nâsına.

]خ ث ث[
 â’nın zammı ve &â’nın») [&&el-«u] اَءأُبثُّ

teşdîdiyle) Şol hâr ve hâşâke ve selintiye 
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َثُة ُبَنيأ  (bünye-i tasgîr ile) [el-«uney&et] اَءأ
Bunlar da ُمَخنٌَّث [mu«anne&] şahsa denir.

َبنأُث  â’nın fethi ve nûn’un») [&el-«an] اَءأ
sükûnuyla) Bir kimseye suhriyye edip 
hezl ve istihzâ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبِه َهِزَئ  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َخْنًثا   Ve َخَنَثُه 
tulumun ağızını taşra kıvırıp ondan ağı-
zıyla su içmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َخِنَث 
َقاَء ِإَذا َكَسَرُه ِإَلى َخاِرٍج َفَشِرَب ِمْنُه الّسِ
ِتَناُث خأ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-i«tinâ] اَإلأ
ninde) َخْنٌث [«an&] ile ma¡nâ-yı sânîde 
mürâdiftir; yukâlu: َقاَء ِبَمْعَنى َخِنَثُه ِإْخَتَنَث الّسِ
ُبنأَثى -veznin [ublâ√] ُحْبَلى) [el-«un&â] اَءأ
de) Şol kimseye denir ki kendide âlet-i 
zükûret ve hem âlet-i unû&et ikisi ma¡an 
mevcûd ola. Bunda hükm gâlibindir, bev-
lin cereyânı ve birinin iştihâ™ ve kıvâmı ve 
hulm gibi. Ve eğer tarafeyn berâber ise 
ona «un&â-yı müşkil derler. Kütüb-i fık-
hiyyede ahkâm-ı mahsûsası meşrûhtur. 
Cem¡i َخَناَثى [«anâ&â] gelir, َحَباَلى [√abâlâ] 
gibi ve ِخَناٌث [«inâ&] gelir, ِإَناٌث [inâ&] gibi. 
Ve 

 Amr b. ¡Udes nâm kimsenin¡ [un&â«] ُخنأَثى
feresi ismidir. 

Mütercim der ki ُخْنَثى [»un&â] olarak bir 
feres meşhûdumuz olmuştur. Kezâlik 
mürâhik bir civân ve kocakarı meşhûd ve 
manzûrumuz olmuştur.

َناُث َخأ ve (hemzenin fethiyle) [&el-a«nâ] اَألأ

ِبَناُث  َخَنٌث (â’nın kesriyle») [&el-«inâ] اَءأ
[«ane&]in cem¡idir ki fethateynledir, kıv-
rım ma¡nâsına ismdir; ve minhu: أَْخَناُث“ 
َمَطاِويِه أَْي  َوِخَناثُُه”  الثَّْوَب :ve yukâlu الثَّْوِب   ِإْطِو 
َمَطاِويِه َعَلى  أَْي  َوِخَناِثِه  أَْخَناِثِه   Ya¡nî “Sevbi َعَلى 
bükümlerine kıvır.” Ve 

ِو ءأ ََّ َناُث اء  ve [a«nâ&u’d-delv] أَخأ

 unvânıyla mersûm olmakla mutlakan¡ ِفيِه
vasf-ı mezkûr üzere olan nesne demek 
olur.

 Bir kimse (fethateynle) [&el-«ane] اَءأَبَنُث
 :olmak ma¡nâsınadır; yukâlu [&ani»] َخِنٌث
اِبِع ِإَذا َصاَر َخِنًثا ُجُل َخَنًثا ِمَن اْلَباِب الرَّ َخِنَث الرَّ
ٌل) [&et-ta«annu] اَءتََّبنُُّث -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi salkı ve mülâyim gövdeli ol-
makla kırılıp bükülür olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَخنََّث ِبَمْعَنى َخِنَث Ve bir nesne eğilip 
iki büklüm olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
.ke-mâ se-yuzkeru َخنََّثُه َفَتَخنََّث

ِبَناُث نأ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [&el-in«inâ] اَإلأ
de) َتَخنٌُّث [ta«annu&] ile ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdiftir; yukâlu: ُجُل ِبَمْعَنى َتَخنََّث ِإْنَخَنَث الرَّ
ِبنأُث  Cemâ¡at-i (â’nın kesriyle») [&el-«in] اَءأ
müteferrikaya denir; tekûlu: ِخْنًثا  َرأَْيُت 
ِقيَن ُمَتَفّرِ َجَماَعًة  أَْي  النَّاِس   Ve azı dişlerine ِمَن 
mücâvir olan avurdun yukarılı aşağılı iç 
yüzüne denir ki büklüm yeridir.

ِنيُث -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-ta«nî] اَءتَّبأ
de) Bir nesneyi eğip iki büklüm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء َتْخِنيًثا َفَتَخنََّث  َخنََّث الشَّ
ِإَذا َعَطَفُه َفَتَعطََّف
َبنَُّث ُُ  [&mu™enne] ُمَؤنٌَّث) [&el-mu«anne] اَءأ
vezninde) Ma¡rûftur ki zen-haslet olan nâ-
merd yâdigâra denir ki ıstılâh-ı zurafâda 
müzekker-i semâ¡î ta¡bîr olunur, zikr olu-
nan َتْخِنيٌث [ta«nî&]ten me™hûzdur. Bun-
da ism-i fâ¡il ¡unvânıyla lügattir, nefsini 
 eylediği için ve ism-i mef¡ûl [&ta«nî] َتْخِنيٌث
¡unvânıyla câ™izdir, puşt kahbe lûtîlere 
belini büktürdüğü için. Diyâr-ı Maπrib 
ıstılâhında onlara ر  ,derler [mu@ahhir] ُمَظّهِ
@â-yı mu¡ceme ile ve asl Türk lisânında 
kekez ta¡bîr ederler, fethateynle.

ve (â’nın zammıyla») [el-«unâ&et] اءُبَناَثُة
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ُمَتَبْخِتًرا

]خ ن ف ث[
َثُة ُّ ُبنأ ) [el-«unfu&et] اَءأ -vez [unfu≠et…] ُقْنُفَذةٌ
ninde) Bir küçük böcek adıdır.

]خ و ث[
 Bir (fethateynle) [&el-«ave] اَءأَبَوُث
kimsenin karnı sölpük ve salkı olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخِوَث َبْطنُُه َخَوًثا ِمَن اْلَباِب 
اِبِع ِإَذا اْسَتْرَخى   Ve karın ve mi¡de ta¡âm veالرَّ
şarâbdan dolmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َراِب َوالشَّ الطََّعاِم  ِمَن  َيْعِني  اْمَتـَلَ  ِإَذا  َبْطنُُه   Ve َخِوَث 
ülfet ve ünsiyyet eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َخِوَث ِبِه أَْي أَِلَفُه َوأَِنَس ِبِه Ve bir kimse 
 :olmak ma¡nâsınadır; yukâlu [&a«ve] أَْخَوُث
ُجُل ِإَذا َصاَر أَْخَوَث َخِوَث الرَّ
َوُث َخأ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [&el-a«ve] اَألأ
Karnı salkı ve sölpük olan kişiye denir.

َثاُء -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-«av&â] اَءأَبوأ
de) mü™ennesidir. Ve 

َثاُء  Bedeni nerm ve nâzük olan [™av&â»] َخوأ
tâze kıza denir; yukâlu: َجاِرَيٌة َخْوَثاُء أَْي َحَدَثٌة 
َناِعَمٌة
 (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [&uvey«] ُخَويأٌث
Diyâr-ı Bekr a¡mâlinden bir beldedir.

]خ ي ث[
ِييُث  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-ta«yî] اَءتَّبأ
Karın büyük ve salkı olmak ma¡nâsınadır. 
Lisânu’l-¡Arab’da bu tefa¡¡ul vezninde 
mersûmdur.

ِو ءأ ََّ اء -Kovanın ağız [inâ&u’d-delv»] ِخَناُث 
larında olan ağaç aralarından su döküle-
cek yerlerine ıtlâk olunur; yukâlu: أَْفِرِغ اْلَماَء 
ُفُروِغِه ِمْن  أَْي  ِخَناِثِه  َوِمْن  ْلِو  الدَّ أَْخَناِث   Mü™ellif ِمْن 
lafzı i¡tibârıyla َدْلٌو [delv]e tezkîr zamîri 
ircâ¡ eylemiştir, ve lügat-ı kalîlede mü-
zekker olur.

-â’nın fethi ve eli») [û »anâ&â±] ُذو َخَناَثى
fin kasrıyla) Bir mevzi¡dir.

 â’nın zammı ve nûn’un») [&un«] ُخنأُث
sükûnuyla) Bir hatun adıdır. Ve bu, ¡ale-
miyyet ve te™nîsle gayr-i munsarıftır.

َناُث بأ ُِ -vez [&mi™nâ] ِمْئَناٌث) [&el-mi«nâ] اَءأ
ninde) Şîve ve edâ ve nâz ile kırılıp bü-
külücü puşt-meşreb nigâra denir; yukâlu: 
َرةٌ ِإْمَرأَةٌ ِمْخَناٌث أَْي ُمَتَكّسِ
-veznin [a†âmi…] َقَطاِم) [anâ&i»] َخَناِث
de) Ma¡dûldur, dâ™imâ vasf-ı mezbûr 
üzere olan nigâra denir. Ve bu, nidâya 
mahsûstur.

 Bu dahi (vezninde [zufer] ُزَفُر) [&une»] ُخَنُث
ma¡dûldur, o edâda olan müzekkere nidâ 
olunur. Ve bunlar nakâ™is-i ta¡bîrâttandır; 
yukâlu: ِلْلَمْرأَِة َيا َخَناِث ِوِلْلُمَذكَِّر َيا ُخَنُث

]خ ن ب ث[
ُبُث ُبنأ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [&el-«unbu] اَءأ
Pek habîs ve bed-kâr olan kimseye denir. 
.lafzına nûn ziyâde kılınmıştır [&ub»] ُخْبٌث

ُبَناِبُث -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [&el-«unâbi] اَءأ
de) Hâ™in ve mezmûm olan kimseye denir. 
Bu ُخَنُث [«une&] lafzındandır; yukâlu: ٌِإْمَرأَة 
ُخَناِبٌث أَْي َمْذُموٌم َخاِئٌن

]خ ن ط ث[
َطَثُة َبنأ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-«an†a&et] اَءأ
vezninde) Salınarak reftâr ile yürümek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَشى ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َخْنَطَث 
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mayan tenbel adama denir; yukâlu: َرُجٌل 
ِدْئَثاٌن أَْي َجاثُوٌم

ِثيُّ ؤأ َُّ ) [ed-du™&iyy] اَء -veznin [kurdiyy] ُكْرِديٌّ
de) Deyyûs ma¡nâsınadır ki kurumsaktır.

]د ب ث[
َثى  tasgîr bünyesi ve elifin) [Dubey&â] ُدَبيأ
kasrıyla) Vâsi† kazâsında bir karyedir.

]د ث ث[
ثُّ ََّ  dâl’ın fethi ve &â’nın) [&&ed-de] اَء

teşdîdiyle) Ufak katreli za¡îf yağmura de-
nir ki çisinti ta¡bîr olunur. Ve 

 Masdar olur, sayyâd sayda karîb [&&de] َدثد
oldukta esvâba siperlenip ensesinden ok 
yâhûd kurşun atmak ma¡nâsına; yukâlu: 
ِل ِإَذا َرَمى ِبِه ُمَتَقاِرًبا ِمَن يَّاُد ِبِه َدثًّا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ  َدثَّ الصَّ
َياِب  Ve şedîd ve mûlim darbe ile darb َوَراِء الثِّ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُفالًَنا   َدثَّ 
 Ve َضَرَبُه َفآَلَمُه

 [cenb] َجْنٌب ,Yana denir [&&de] َدثد
ma¡nâsına. Ve öte kakmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َدَفَعُه ِإَذا   Ve ¡an-¡ilm olmayıp َدثَُّه 
zann ve tahmînle söylenen habere denir; 
yukâlu: َهَذا َدثٌّ ِمْن َخَبٍر أَْي َرْجٌم ِمْنٌه Ve cesed-i 
insânî veca¡-ı batn hâletinde olduğu gibi 
kıvrılıp burulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل َعَلى ِبَناِء اْلَمْفُعوِل َدثًّا َوُهَو اْلِتَواٌء ِفي اْلَجَسِد ُدثَّ الرَّ
Şârih der ki cenb-i insânîde olan iltivâya 
mahsûstur. Vâkı¡an Nihâye’de dahi öy-
lecedir. Ve ondan me™hûz olarak َدَثاِثَيٌة ke-
limesini lisânda olan burukluk hâletiyle 
tefsîr eylemiştir.

َثاُث َِّ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [&ed-di&â] اَء
Dess gibi bu dahi za¡îf yağmura denir; 
tekûlu: ُمِطْرَنا َدثًّا َوِدَثاًثا أَْي َمَطًرا َضِعيًفا
ثَّاُث َُّ اٌن) [&ed-du&&â] اَء -vez [rummân] ُرمَّ
ninde) Sapan taşıyla kuş vurup sayd eden 
sayyâdlara denir; ٌَّداث [dâ&&] müfredidir.

FASLU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE 
اِل اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الدَّ

]د أ ث[
أأُث ََّ -dâl’ın fethi ve hem) [&™ed-de] اَء
zenin sükûnuyla) Nesne yemek, ekl 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََكَلُه ِإَذا  َدْأًثا  الطََّعاَم   َدأََث 
Mü™ellifin ıtlâkına göre bâb-ı evvelden 
olmaktır. Ve muktezâ-yı hemze bâb-ı 
sâlistendir. Ve ağırlaşmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َثُقَل ِإَذا  ْيُء  الشَّ  Ve kîrlenmek َدأََث 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َدِنَس ِإَذا  الثَّْوُب   َدأََث 
Ve kîrletmek ma¡nâsına müte¡addî olur; 
yukâlu: َدأََث َثْوَبَه ِإَذا َدنََّسُه
ئأُث َِّ  Kalbde (dâl’ın kesriyle) [&™ed-di] اَء
câygîr olmuş şol hıkd ve kîneye denir 
ki değme hâlle zâ™il ve münhal olmaya; 
yukâlu: ُِّفي َقْلِبِه َلُه ِدْئٌث أَْي ِحْقٌد الَ َيْنَحل
أأَثاُء ََّ  vezninde [™amrâ√] َحْمَراُء) [™ed-de™&â] اَء
ve hemzenin fethiyle câ™izdir) Câriyeye 
denir, أََمٌة [emet] ma¡nâsına. Fârisîde 
kenîzek ve Türkî-i kadîmde kırnak der-
ler. Cem¡i َدئَاٌث [de™â&] gelir, muhaffefeten 
dâl’ın fethiyle. Mütercim der ki Muzhir’de 
 ism olmak üzere mersûmdur [™de™&â] َدْأَثاُء
ve hemzenin tahrîki harf-i halk olduğuna 
mebnîdir; ve َثْأَداُء [&e™dâ™] dahi câriyeye 
denmekle maklûb zann olunur, lâkin de-
ğildir. Ve ¡Arablar ahmak ve nâdân kim-
seye ِإْبُن َدْأَثاَء [ibn de™&â™] ıtlâk ederler.

آِئُث ََّ -veznin [&abâ™i»] َخَباِئُث) [&ed-de™â™i] اَء
de) أُُصوٌل [u§ûl] ma¡nâsınadır ki [أَْصٌل]ın 
cem¡idir; zâhiren müfredi müşkildir.

أَُث َدأ  (vezninde [a√med] أَْحَمُد) [&el-Ed™e] اَألأ
Bir kumluk adıdır.

ئأَثاُن َِّ  َجاثُوٌم (dâl’ın kesriyle) [ed-di™&ân] اَء
[câ&ûm] ma¡nâsınadır ki yerinden ayrıl-
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¡ibârettir; yukâlu: ْيِر ِإَذا أَْمَعَن ِفي السَّ  أَْدَعَث ُفالٌَن 
Şârih der ki savâb olan ْيِء  unvânında¡ ِفي الشَّ
olmaktır ki mutlak olur. Ve 

َعاٌث دأ ٌِ  [id¡â&] İbkâ eylemek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: أَْبَقْيُت َما  أَْي  َشْيًئا  َعْنُه  أَْدَعْثُت   Ve bir َما 
nesne uğurlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْدَعَثُه ِإَذا َسَرَقُه
ُث عُّ ََ ٌل) [&et-teda¡¡u] اَءتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir kimse derûnunda âhere kîn ve 
¡adâvet bağlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َثْت ُصُدوُرُهْم ِإَذا أَِحَنْت َتَدعَّ
َثَة َدعأ  (dâl’ın fethiyle) [Benû Da¡&et] َبنُو 
¡Arabda bir batndır.

]د ع ب ث[
ُبوُث عأ َُّ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [&ed-du¡bû] اَء
de) Hîz ve me™bûn şahsa denir; zurefâ-yı 
Maπrib ر  ta¡bîr ederler ki [muzahhir] ُمَظّهِ
ر  in leke menzilesinde olan[mu†ahhir] ُمَطّهِ
noktalısıdır; yukâlu: َمْأبُوٌن أَْي  ُدْعُبوٌث   ُهَو 
Garîbdir ki übnet ¡illetine ibtidâ Fir¡avn 
mübtelâ olmuştur, irgâm-ı enf ve tezlîl 
için çehre-i ru¡ûneti hâksâr olmuştur.

]د ل ث[
الَُث َِّ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [&ed-dilâ] اَء
Cüst ve çâlâk insân ve hayvâna denir; mü-
zekker ve mü™ennese ıtlâk olunur; yukâlu: 
أَْي ِدالٌَث  َوَناَقٌة  َواْمَرأَةٌ  َسِريٌع  أَْي  ِدالٌَث  َوَبِعيٌر   َرُجٌل 
 tür, dâl’ın zammı ve[&dul] ُدْلٌث Cem¡i َسِريَعٌة
lâm’ın sükûnuyla.

الَُث َِ نأ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [&el-indilâ] اَإلأ
de) Bir kimse üzere kemâl-i hışm u ga-
zabla şetm ve düşnâm ederek havâle olup 
hücûm ve istîlâ eylemek ma¡nâsınadır ki 
uyup ulaşmak ta¡bîr olunur; tekûlu: ِإْنَدَلَس 

َواْنَصبَّ اْنَخَرَق  أَِي  َعَلْيَنا   Bu terkîb def¡ ve ُفالٌَن 
indifâ¡ ma¡nâsına mevzû¡ olmakla ma¡ânî-i 
sâ™ire ondan müteferri¡dir. Mü™ellif bu 

ثَُّة َُّ  Azca (dâl’ın zammıyla) [ed-du&&et] اَء
zükâm ¡ârızasına denir; yukâlu: ثَُّة الدُّ  أََخَذْتُه 
َكاُم اْلَقِليُل أَِي الزُّ

]د ح ث[
ُطُث ََّ  َنُدٌس â-yı mühmele ile√) [&ed-da√u] اَء
[nedus] vezninde) Bir kelâm ve habe-
ri râbıtalı hüsn-i nesak ve intizâm üzere 
tekellüm eden adama denir; yukâlu: َرُجٌل 
َياِق ِلْلَحِديِث ُد الّسِ َدُحٌث أَِي اْلَجّيِ

]د ر ع ث[
َعُث رأ ََّ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [&ed-der¡a] اَء
Pek yaşlı olmakla harekette sakîl ve girân 
olan insân ve hayvâna denir.

]د ع ث[
ُث عأ ََّ  (vezninde [&¡ba] َبْعٌث) [&¡ed-da] اَء
Vücûda ¡illet ve maraz yenice ¡ârız olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َدْعًثا َعَلى ِبَناِء  ُدِعَث الرَّ
اْلَمَرُض ِبِه  اْبَتَدأَ  ِإَذا  اْلَمَرِض Mü™ellif اْلَمْفُعوِل  ُل   أَوَّ
¡unvânıyla tefsîr eylemekle müsâmaha 
eylemiştir. Ve o, sudâ¡ ve irti¡âş ve fütûr 
ve ikşi¡râr makûlesi mukaddimât-ı maraz 
peydâ olmaktan ¡ibârettir. Mü™ellif burada 
ism ve karîben masdar olmak üzere resm 
eylemekle teşvîş eylemiştir. Ve 

ٌث -Ayakla yâhûd el ile yerin yü [&¡da] َدعأ
züne toprak atmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل َدْعًثا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َدقََّق التَُّراَب َعَلى  َدَعَث الرَّ
َوْجِه ْالَْرِض ِباْلَقَدِم أَْو ِباْلَيِد
ُث عأ َِّ  Bir yerde (dâl’ın kesriyle) [&¡ed-di] اَء
yâ bir kapta kalan su bakiyyesine denir. 
Ve kalbde muzmer olan kîn ve hıkd ve 
¡adâvet ma¡nâsınadır. Cem¡i أَْدَعاٌث [ed¡â&] 
gelir ve ِدَعاٌث [di¡â&] gelir, dâl’ın kesriyle.

َعاُث دأ ِ  (hemzenin kesriyle) [&el-id¡â] اَإلأ
Yürümekte ifrât ve mübâlaga eylemek 
ma¡nâsınadır ki pek uzun uzadı gitmekten 
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َعاُث ءأ َِّ  (vezninde [isbâr…] ِقْسَباٌر) [&el-dil¡â] اَء
ve

ُث َءعأ َِّ -veznin [siba†r] ِسَبْطٌر) [&¡ed-dila] اَء
de) Şol erkek deveye denir ki zâtında 
kaviyyü’l-bünye ve tüvânâ ve tenû-mend 
olup ve kesret-i isti¡mâlle zelûl ve râm ol-
muş ola.

ُث َعوأ ءأ َِّ -vez [cirda√l] ِجْرَدْحٌل) [&ed-dil¡av] اَء
ninde) ve

َثى َءعأ ََّ -vez [sebentâ] َسَبْنَتى) [el-dela¡&â] اَء
ninde) Pek iri ve zahmü’l-heykel deveye 
denir.

]د ل م ث[
ُث ُِ َء َُّ -veznin [†ulebi¡] ُعَلِبٌط) [&el-dulemi] اَء
de) ve

الَِمُث َُّ -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [&ed-dulâmi] اَء
ninde) Cüst ve serî¡ olan insân ve hayvâna 
denir.

]د ل هـ ث[
ءأَبُث ََّ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [&ed-delhe] اَء
ve

الَِهُث َُّ -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [&ed-dulâhi] اَء
ninde) ve

َباُث ءأ َِّ -veznin [cilbâb] ِجْلَباٌب) [&ed-dilhâ] اَء
de) Arslana denir.

َبَثُة ءأ ََّ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ed-delhe&et] اَء
ninde) Sür¡atle sâ™ire sebk ve takaddüm 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َدْلَهَث 
َم ِإَذا أَْسَرَع َوَتَقدَّ

]د م ث[
َمُث ََّ -Bir nes (fethateynle) [&ed-deme] اَء
ne nerm ve sehl ve mülâyim olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َدَمًثا َوَغْيُرُه  اْلَمَكاُن   َدِمَث 
اِبِع ِإَذا َسُهَل َوالََن ِمَن اْلَباِب الرَّ
َماَثُة ََّ -vez [adâ&et√] َحَداَثٌة) [ed-demâ&et] اَء

mâddeyi kâsıran sebt eylemiştir. Ve bu-
rada ِإْنِخَراٌق [in«irâ…] dahi mecâzdır, asl 
yırtılmak ma¡nâsınadır, kemâl-i gazab-
dan çâk çâk olmak derecesine varmak 
ma¡nâsına müsta¡meldir.

ِءيُث ََّ -Adım (dâl’ın fethiyle) [&ed-delî] اَء
ları sık sık atarak yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقاَرَب ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َدِليًثا  ُجُل  الرَّ  َدَلَث 
َخْطَوُه
الَُث ّدِ ِ  hemzenin ve dâl-ı) [&el-iddilâ] اَإلأ
müşeddedenin kesriyle ِإْفِتَعاٌل [ifti¡âl] vez-
ninde) Bir nesneyi örtüp bürümek, َتْغِطَئٌة 
[taπ†i™et] ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَسَدُه َلَث   ِإدَّ
ِإَذا َغطَّاُه
ءُُّث ََ ٌل) [&et-tedellu] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir hatar-nâk işe min-gayri reviyyetin 
saldırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَلْيِه  َتَدلََّث 
َم ِإَذا َتَقحَّ
َثاُء ءأ ََّ  (vezninde [™amrâ√] َحْمَراُء) [™ed-del&â] اَء
Şol nâkaya denir ki za¡fından nâşî gerda-
nını sündürüp uzatır olar; yukâlu: َدْلَثاُء  َناَقٌة 
ِإَذا َكاَنْت َتُمدُّ َهاِدَيَها ِمْن َضْعِفَها
َثُة ءأ َُّ  (vezninde [zumret] ُزْمَرةٌ) [ed-dul&et] اَء
Sürüye denir, ٌة .ma¡nâsına [ullet&] ثُلَّ

اِءُث ََ َُ -mîm’in fethiy) [&el-medâli] اَءأ
le) Ceng-gâhlara denir, mevâzi¡-i kıtâl 
ma¡nâsına; zâhiren müfredi َمْدِلٌث [medli&]
tir.

]د ل ب ث[
َءُبوُث ََّ  َقَربُوٌس fethateynle) [&ed-delebû] اَء
[…arabûs] vezninde) Bir nebât adıdır. Bu 
nebât sûsen-i berrî nev¡inden ¡Arabîde 
-ve Türkîde kuz [seyfu’l-πurâb] َسْيُف اْلُغَراِب
gun kılıcı dedikleridir.

]د ل ع ث[
ءأَعُث َِّ  ِجْرَدٌق dâl’ın kesriyle) [&ed-dil¡a] اَء
[cirda…] vezninde) ve
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ve mürâdifidir.

]د هـ م ث[
وُث ُُ هأ َُّ  (dâl’ın zammıyla) [&ed-duhmû] اَء
Kerîm olan kişiye denir; yukâlu: ُهَو ُدْهُموٌث 
أَْي َكِريٌم

]د ي ث[
ِييُث َأ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-tedyî] اَءتَّ
de) Zelûl ve râm ve münkâd eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُ َ َديََّثُه َتْدِييًثا ِإَذا َذهللَّ
يُُّث ََ ٌل) [&et-tedeyyu] اَءتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Pezevenklik eylemek, kıyâdet 
ma¡nâsınadır. Şârihin beyânına göre 
¡ayâline pezevenklik eylemeğe mahsûstur 
ki katmer pezevenk olur. Ve pezevenk, 
pîşâveng-i Fârisî muharrefidir; yukâlu: 
َيَتَديَُّث ُفالٌَن ِإَذا َفَعَل اْلِقَياَدَة
يُّوُث ََّ  dâl’ın fethi ve yâ’nın) [&ed-deyyû] اَء
teşdîdiyle) Ma¡lûmdur ki bî-gayret ü 
nâmûs, kaltaban ve kurumsağa denir; 
yukâlu: َلُه َغْيَرَة  الَ  أَْي  َديُّوٌث   Mâdde-i َرُجٌل 
mezbûreden me™hûzdur. Nihâye’de: 
يُّوِث” الدَّ َعَلى  اْلَجنَُّة  -hadîsinde ¡inde’l “َيْحُرُم 
ba¡z Süryânî ve mu¡arreb olmak üzere 
mersûmdur.

َيَثاِنيُّ ََّ  َكابُوٌس (fetehâtla) [ed-deye&âniyy] اَء
[kâbûs] ma¡nâsınadır ki uykuda insâna 
¡ârız olan ağırlıktır, ağır basma ta¡bîr 
olunur.

يُث َِّ  Bir recül (dâl’ın kesriyle) [&ed-Dî] اَء
adıdır.

َيَثاِن  (tesniye bünyesiyle) [el-Edye&ân] اَألَدأ
Bir vâdî ismidir.

َيثُوَن  [a«be&ûn] أَْخَبثُوَن) [el-Edye&ûn] اَألَدأ
vezninde) Bir mevzi¡dir.

ninde) Bir kimse mülâyim-meşreb olmak 
ma¡nâsınadır ki mecâzdır, fark için tefrîk-i 
masdar eylediler; yukâlu: ُجُل َدَماَثًة ِإَذا  َدِمَث الرَّ
َسُهَل ُخُلُقُه
ُموُث ُدأ  (hemzenin zammıyla) [&el-udmû] اَألأ
Ocakta ekmek gömecek yere denir ki sade 
ıssı kül olmakla yumuşak olur.

ِميُث َأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-tedmî] اَءتَّ
Yumuşatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َث  َدمَّ
َنُه -Ve bir haber ve kıssa zikr ey اْلَمْضَجَع ِإَذا َليَّ
lemek ma¡nâsınadır; tekûlu: ْث ِلَي اْلَحِديَث  َدّمِ
أَِي اْذَكْرُه ِلي
Mü™ellif hemân اْلَحِديِث -ile iktifâ eyle ِذْكُر 
miştir, lâkin Esâs’ta mecâz olarak َوَتُقوُل 
أَْي َخْوِصِه  ِفي  أَْطَعَن  َحتَّى  اْلَحِديَث  َذِلَك  ِلَي  ْث   َدّمِ
ِفيِه آُخُذ  َكْيَف  َفأَْعَلَم  َوْجَهُه  أَْعِرَف  َحتَّى  َلُه  أَوَّ ِلي   اْذُكْر 
¡ibâretiyle mersûm olmakla gûyâ ki o 
haber ve kelâmın mütekellim-i evvelini 
feth ve iş¡âr eylemekle telyîn ve fehm-i 
muhâtaba teshîl ve takrîb eylemiş olur ki 
temhîd-i mefhûmuna mukâribdir.

]د هـ ك ث[
َكُث هأ ََّ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [&ed-dehke] اَء
de) Kasîrü’l-kâme bodur kimseye denir.

]د و ث[
َثُة وأ ََّ  (rev&et vezninde] َرْوَثٌة) [ed-dev&et] اَء
¡Asker bozulmak, hezîmet ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْوَثُة أَِي اْلَهِزيَمُة َوَقَع َعَلْيِهُم الدَّ

]د هـ ث[
ُث هأ ََّ  (vezninde [&mek] َمْكٌث) [&ed-deh] اَء
Öte kakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َدَهَثُه َدْهًثا 
ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َدَفَعُه
َثُة  Bir recül (dâl’ın fethiyle) [Deh&et] َدهأ
ismidir.

]د هـ ل ث[
الَُث هأ َِّ  vezninde [&dilhâ] ِدْلَهاٌث [&ed-dihlâ] اَء
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ِبَثاُث رأ ِ -vez [i√mirâr] ِإْحِمَراٌر) [&el-irbi&â] اَإلأ
ninde) Dağılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُقوا ِإْرَتَبَث اْلَقْوُم ِإْرِتَباًثا َواْرَبثَّ ِإْرِبَثاًثا ِإَذا َتَفرَّ
-veznin [zufer] ُزَفُر) [&Rube] ُرَبُث
de) İbn ¢âsi†’tir ki ¢u∂â¡a kabîlesi 
silsilesindendir.

]ر ث ث[
ثُّ ََّ  râ’nın fethi ve &â’nın) [&&er-re] اَء

teşdîdiyle) Eskimiş ve çürümüş nesneye 
denir. Ve ev esbâbından işe yaramaz eski 
püskü nesneye denir. Cem¡i ِرَثٌث [ri&e&] 
gelir, ِعَنٌب [¡ineb] vezninde ve ِرَثاٌث [ri&â&] 
gelir, ِسَهاٌم [sihâm] vezninde. Bu cem¡ler 
mü™ellifin tensîki üzere resm olunmuştur, 
lâkin şârih zikri âtî ِرثٌَّة [ri&&et]ten cem¡ ol-
mak üzere kayd eylemiştir: ِقْرَبٌة […irbet] ve 
 [rihâm] ِرَهاٌم ve [rihmet] ِرْهَمةٌ ve [ireb…] ِقَرٌب
gibi.

-hemzenin ve râ’nın fet) [&&el-ere] اَألََرثُّ
hiyle) ve

ِثيُث ََّ  (vezninde [&abî»] َخِبيٌث) [&er-re&î] اَء
Bunlar da eskimiş, çürümüş nesneye de-
nir; yukâlu: َحْبٌل ِرثٌّ َوأََرثُّ َوَرِثيٌث أَْي َباٍل
ثَُّة َِّ  Bu dahi (râ’nın kesriyle) [er-ri&&et] اَء
işe yaramaz eski püskü ev esbâbına denir. 
Ve bir işe salâhiyyetleri olmayan ahmak 
ve za¡îf ve çolpa kimselere ıtlâk olunur ki 
ıstılâhımızda nüfûs-ı zâ™ide ta¡bîr olunur.

َثاَثُة ََّ -veznin [adâ&et√] َحَداَثٌة) [er-re&â&et] اَء
de) ve

ثُوَثُة َُّ -veznin [sufûlet] ُسُفوَلٌة) [er-ru&û&et] اَء
de) Eskiyip yeprimekle işe yaramaz ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَثاَثًة ْيُء  الشَّ  َرثَّ 
 َرُجٌل َرثُّ :ve yukâlu َوُرثُوَثًة ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َبذَّ
َخَلُقَها َباذَُّها  أَْي  َرَثاَثٌة :ve yukâlu اْلَهْيَئِة  َهْيَئِتِه   ِفي 
َبَذاَذةٌ -Ya¡nî üstü başı köhne, pejmürde أَْي 
kıyâfet demektir.

FASLU’R-RÂ™İ’L-MÜHMELE 
اِء اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الرَّ

]ر ب ث[
بأُث ََّ  Bir (vezninde [&mek] َمْكٌث) [&er-reb] اَء
kimseyi işinden alıkomak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا َحَبَسُه  َرَبَثُه َعْن َحاَجِتِه َرْبَثا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
َعْنَها
ِبيُث َأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-terbî] اَءتَّ
.ma¡nâsınadır [&reb] َرْبٌث

ِبيُث ََّ ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [&er-rebî] اَء

بُوُث َأ َُ -İşinden alıkonmuş ki [&el-merbû] اَءأ
şiye denir.

ِبيَثاُث رأ ِ -veznin [if¡îlâl] ِإْفِعيالٌَل) [&el-irbî&â] اَإلأ
de) Bir kimse işinden alıkonup kalmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْرِبيَثاًثا ُجُل  الرَّ  ِإْرَباثَّ 
اْحَتَبَس  Ve bir kavmin maslahatları za¡f ِإَذا 
sebebiyle sûret-yâb olması batî™ olduğun-
dan herkes bırakıp mahallerine dağılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َضُعَف ِإَذا  أَْمُرُهْم   ِإْرَباثَّ 
ُقوا َتَفرَّ َحتَّى   Esâs’ta bu, mecâz olmakَوأَْبَطأَ 
üzere mersûmdur.

ِبيَثُة ََّ  (vezninde [kebîset] َكِبيَسٌة) [er-rebî&et] اَء
ve

بِّيَثى َِّ يَبى [er-ribbî&â] اَء  vezninde [i††îbâ»] ِخطِّ
ki fi’l-asl masdardır, bir kimseyi maslaha-
tından habs ve tevkîfe sebeb olan şey™e de-
nir. Şârih der ki َرِبيَثٌة [rebî&et]in cem¡i َرَباِئُث 
[rebâ™i&] gelir; ve minhu’l-hadîsu: َكاَن  “ِإَذا 
 َيْوُم اْلُجُمَعِة َبَعَث ِإْبِليُس ُجنُوَدُه ِفي النَّاِس َفأََخُذوا َعَلْيِهْم
َباِئِث” أَْي َذكَُّروُهُم اْلَحَواِئَج الَِّتي تَُربِّثُُهْم ِبالرَّ
بُُّث ََ ٌل) [&et-terebbu] اَءتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Oyalanıp kalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَربََّث ُفالٌَن ِإَذا َتَمكََّث
ِتَباُث رأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-irtibâ] اَإلأ
de) ve
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yukâlu: َطْت َثِت اْلَمْرأَُة ِإَذا َتَقرَّ َتَرعَّ
ِتَعاُث رأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-irti¡â] اَإلأ
de) ٌث  :ma¡nâsınadır; yukâlu [&tera¡¡u] َتَرعُّ
َثْت ِإْرَتَعَثِت اْلَمْرأَُة ِبَمْعَنى َتَرعَّ
َعُث ََّ  fethateynle ve ¡ayn’ın) [&er-ra¡a] اَء
sükûnuyla câ™izdir) Ba¡zı keçinin َزَنَمٌة 
[zenemet]leri ya¡nî kulaklarının altla-
rında salınan derilerin uçları beyâz ol-
mak ma¡nâsınadır ki küpe tarzında olur 
ki murâd hudâyî küpeli olmak olur. 
Mü™ellifin tefsîri müsâmaha üzeredir; 
yukâlu: اِبِع الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َرَعًثا  َوَرَعَثْت  اْلَعْنُز   َرِعَثِت 
 Ve َوالثَّاِلِث َوُهَو اْبِيَضاُض أَْطَراِف َزَنَمَتِي اْلَعْنِز

-İsm olur, zînet için mihaf [&ra¡a] َرَعٌث
fe etrâfına âvîze eyledikleri rengîn yün 
pâresine denir.

َثُة عأ َُّ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [er-ru¡&et] اَء
Bu dahi zikr olunan mihaffe âvîzesine 
denir.

اُعوَثُة ََّ -vez [râ¡ûnet] َراُعوَنٌة) [er-râ¡û&et] اَء
ninde) Kuyuların ağızında olan büyük 
taşa denir ki su çekenler onun üzerinde 
dururlar.

ُعوَثُة ُرأ  (hemzenin zammıyla) [el-ur¡û&et] اَألأ
.ma¡nâsınadır [râ¡û&et] َراُعوَثٌة

َثاُء عأ ََّ  (vezninde [™amrâ√] َحْمَراُء) [™er-ra¡&â] اَء
Bir nev¡ üzüme denir ki uzun çekirdekli 
olur. Ve şol koyuna denir ki kulaklarının 
altlarında deriden hudâyî küpeleri ola; 
yukâlu: َشاةٌ َرْعَثاُء ِإَذا َكاَنْت َلَها َتْحَت أُُذَنْيَها َزَنَمَتاِن
ُث عأ ََّ -veznin [&mek] َمْكٌث) [&¡er-ra] اَء
de) Bir kimseyi yılan cüz™îce sokmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَعَثْتُه اْلَحيَُّة َرْعًثا ِمَن اْلَباِب 
الثَّاِلِث ِإَذا َقَرَمْتُه َوَناَلْت ِمْنُه َقِليالً

]ر غ ث[
َُوُث ََّ  πayn-ı mu¡ceme ile) [&er-raπû] اَء
 vezninde) Her emzikli olan [abûr§] َصُبوٌر

َثاُث رأ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [&el-ir&â] اَإلأ
dahi eskiyip yeprimekle bed-hâl olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّرث ِبَمْعَنى  ْيُء  الشَّ  أََرثَّ 
Ve bu ma¡nâda müte¡addî olur; yukâlu: 
أََرثَُّه َغْيُرُه ِإَذا َجَعَلُه َرثًّا
ِتَثاُث رأ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-irti&â] اَإلأ
ninde) Yaralı kimse ma¡rekeden henüz 
cânı var iken cây-ı emâna kaldırılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَناِء َعَلى  ُفالٌَن   أُْرتُثَّ 
َوِبِه َجِريًحا  أَْي  َرِثيًثا  اْلَمْعَرَكِة  ِمَن  ُحِمَل  ِإَذا   اْلَمْجُهوِل 
 ≠ma¡nâsından me™hû [ri&&et] ِرثٌَّة Esâs’taَرَمٌق
olmak üzere mersûmdur ki işe yaramaz 
zu¡afâ-i nâs ma¡nâsınadır. Ve ٌُّمْرَتث [mur-
te&&] için hükm-i hayât olmakla ahkâm-ı 
lâzımesi kütüb-i fıkhiyyede meşrûhtur; ve 
yukâlu: ِإْرَتثَّ ُفالًَنا َعَلى ِبَناِء اْلَفاِعِل Ve bir kim-
se davarını arıklığından nâşî boğazlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َلُه  َناَقًة  ُفالٌَن   ِإْرَتثَّ 
َنَحَرَها ِمَن اْلُهَزاِل

ثُّ َِ ُُ  mîm’in zammı ve râ’nın) [&&el-muri] اَءأ
kesriyle) Çadırının yâhûd sâ™ir maslahat 
için kullandığı ipi çürük olan kimseye 
denir. Ve bu ma¡nevîde dahi isti¡mâl olu-
nur ki lisânımızda ¡ahd ve kavli süst olan 
kimseye ipi çürük ta¡bîr olunur; yukâlu: ُهَو 
 ُمِرثٌّ َوُهَو َمْن َرثَّ َحْبُلُه

]ر ع ث[
َثُة عأ ََّ  râ’nın fethi ve ¡ayn’ın) [er-ra¡&et] اَء
sükûnu ve fethiyle câ™izdir) Küpeye denir 
ki kulağa geçirilir, ُقْرٌط […ur†] ma¡nâsına. 
Cem¡i ِرَعاٌث [ri¡â&] gelir râ’nın kesriyle. Ve 
horozun minkârı altından sarkan kırmızı 
ibiğe ıtlâk olunur; يِك الّدِ  .ma¡nâsına ُعْثنُوُن 
Ve hurmânın çiçeği kapçığından düzdük-
leri maşrabaya denir ki َتْلَتَلٌة [teltelet] dahi 
derler.

ُث عُّ ََ ٌل) [&et-tera¡¡u] اَءتَّ  (veznind [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
Kulağa küpe takınmak ma¡nâsınadır; 
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çok yağmura muhtâcdır ki üzerinden su 
akıp gider ola; yukâlu: َأَْرٌض ُرَغاٌث ِإَذا َكاَنْت ال 
َتِسيُل ِإالَّ ِمْن َمَطٍر َكِثيٍر
ََُّث ََ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [&el-muraππa] اَءأ
vezninde) Parmakta hâtem geçirecek yere 
denir.

]ر ف ث[
َفُث ََّ  (râ’nın ve fâ’nın fethiyle) [&er-refe] اَء
ve

ُفوُث َُّ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [&er-rufû] اَء
Cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır. Ve fuhş 
kelâm söylemek ma¡nâsınadır. Ve ha-
tunlara cimâ¡a müte¡allik söz söylemek, 
¡alâ-kavlin yüzlerine karşı fuhşiyyâta 
müte¡allik söz söylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َرَفَث ِإَلى اْمَرأَِتِه َوَرِفَث َوَرُفَث َرَفًثا َوُرُفوًثا ِمَن 
اِبِع َواْلَخاِمِس ِإَذا َجاَمَعَها ِل َوالرَّ  :ve yukâlu اْلَباِب ْالَوَّ
َرَفَث َوَرِفَث َوَرُفَث ِإَذا َتَكلََّم ِباْلُفْحِش
Şârih der ki ba¡zılar ¡indinde َرَفٌث [refe&] 
fercle olursa ِجَماٌع [cimâ¡] ve lisânla olur-
sa ٌُمَواَعَدة [muvâ¡adet] ve göz ile olursa َغْمٌز 
 ma¡nâsına müsta¡meldir. Müfredât-ı ِلْلِجَماِع
Râπıb’da bu vechile meşrûhtur ki َرَفٌث 
[refe&] cimâ¡ ve devâ¡î-i cimâ¡ makûlesi bî-
edebâne ta¡bîrâttan zikri müstakbah olan 
ta¡bîri mutazammın kelâmdan ¡ibârettir. 
Ve cimâ¡dan kinâye olur. Ve ِإْفَضاٌء [if∂â™] 
ma¡nâsına mutazammın olduğu için ِإَلى 
harfiyle de ta¡diye eder; yukâlu: ٍَرَفَث ِإَلى اْمَرأَة 
ve yukâlu: ُجُل الرَّ  َرَفَث :ke-mâ yukâlu أَْرَفَث 
 Pes iki bâbdan müte¡addî ve أَْي َصاَر َذا َرَفٍث
bâb-ı hâmisten lâzım olur. Ve َرَفٌث [refe&] 
ve ِإْرَفاٌث [irfâ&] mütelâzimeyn kabîlinden 
olmakla ehadühümâ âher mevzi¡inde 
isti¡mâl olunur.

َفاُث رأ ِ  َرَفٌث (hemzenin kesriyle) [&el-irfâ] اَإلأ
[refe&] ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  أَْرَفَث 
ِبَمْعَنى َرَفَث

hayvâna denir, ُُمْرِضَعة [mur∂i¡at] ma¡nâsına.

ُث َِ
َأ ُُ  [mu√sin] ُمْحِسُن) [&el-murπi] اَءأ

vezninde) َرُغوٌث [raπû&] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبرَذْوَنٌة َرُغوٌث َوُمْرِغٌث أَْي ُمْرِضَعٌة Şârihin 
beyânına göre َرُغوٌث [raπû&] bi-ma¡nâ 
mef¡ûl ki ٌَمْرُغوَثة [merπû&et] demektir yâhûd 
bi-ma¡nâ muf¡ildir ki ُمْرِضٌع [mur∂i¡] de-
mektir, أَِليٌم [elîm] ُمْؤِلٌم [mu™lim] ma¡nâsına 
olduğu gibi.

اُث ََ رأ ِ -Ha (hemzenin kesriyle) [&el-irπâ] اَإلأ
tun yâ hayvân murzi¡a olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْرَغَثْت أَْي َصاَرْت ُمْرِضَعًة Ve emzirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْرَغَثْت َوَلَدَها أَْي أَْرَضَعْتُه 
Ve bir kimsenin rugasâsına mızrak sanç-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َطَعَن ِفي ِإَذا   أَْرَغَثُه 
ُرَغَثاِئِه
ُث َأ ََّ -veznin [&mek] َمْكٌث) [&er-raπ] اَء
de) Veled anasını emmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َرْغًثا  ُه  أُمَّ اْلَوَلُد   َرَغَث 
-ı ağrı[™ruπa&â] ُرَغَثاُء Ve bir kimsenin َرَضَعَها
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُرِغَث ُفالٌَن َعَلى ِبَناِء 
ُرَغَثائَُه اْشَتَكى  ِإَذا   Ve sâ™illere kesret-i اْلَمْجُهوِل 
i¡tâ sebebiyle mâl tükenmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعَلْيِه َكثَُر  ِإَذا  اْلَمْجُهوِل  ِبَناِء  َعَلى  ُفالٌَن   ُرِغَث 
ِعْنَدُه َما  َنِفَد  َحتَّى  َؤاُل  -Ve bir kimseye pey السُّ
derpey mızrak sançmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ٍة ًة َبْعَد َمرَّ َرَغَثُه ِإَذا َطَعَنُه َمرَّ
ََاُث ِت رأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-irtiπâ] اَإلأ
de) Süt emmek, ِإْرِتَضاٌع [irti∂â¡] ma¡nâsına; 
yukâlu: ُه ِإَذا َرَضَعَها ِإْرَتَغَث أُمَّ
َثاُء ََ َُّ  râ’nın zammı ve) [™er-ruπa&â] اَء
πayn’ın fethiyle ُعَشَراُء [¡uşerâ™] vezninde) 
Memede olan süt damarına denir ki ondan 
süt idrâr eder, ¡alâ-kavlin memenin altında 
olan sinire denir.

اُث ََ َُّ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [&er-ruπâ] اَء
Şol yere denir ki toprağı pek yumuşak 
olmakla suyu çekip içer olduğundan pek 
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ِمَثُة ََّ  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [er-remi&et] اَء
ve

َثى مأ ََّ  (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [er-rem&â] اَء
ve

َماَثى ََّ -veznin [sekârâ] َسَكاَرى) [er-remâ&â] اَء
de) Şol develere denir ki şûr ot otlamakla 
hasta olmuş olalar.

ِميُث َأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-termî] اَءتَّ
Sütü sağıp memede bir mikdâr bakiyye 
alıkomak ma¡nâsınadır; yukâlu: َث اْلَحاِلُب  َرمَّ
َشْيًئا ِفيَها  أَْبَقى  ِإَذا  َتْرِميًثا  ْرِع  الضَّ  Ve bir nesne ِفي 
üzere zâ™id olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َث َعَلى اْلَخْمِسيَن أَْي َزاَد َرمَّ
Şârih der ki bu gûne mahallerde ekserî 
 i isti¡mâl ettikleri vasat-ı[amsîn»] َخْمِسيَن
ömr olduğuna mebnîdir.

َماُث َرأ  (hemzenin fethiyle) [&el-ermâ] اَألأ
Çürük ipe denir; yukâlu: َحْبٌل أَْرَماٌث أَْي أَْرَماٌم 
eczâsı i¡tibârıyla cem¡ bünyesiyle îrâd 
olunmuştur, َثْوٌب أَْخالٌَق gibi.

َمَثُة َأ َُ  (mîm’lerin fethiyle) [el-merme&et] اَءأ
 nâm nebât-ı mezkûrun menbiti [&rim] ِرْمٌث
olan yere denir; yukâlu: تُْنِبُت أَْي  َمْرَمَثٌة   أَْرٌض 
ْمَث الّرِ
َماُث رأ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [&el-irmâ] اَإلأ
dahi sütü sağıp memede bakiyye alıkomak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْرِع  أَْرَمَث اْلَحاِلُب ِفي الضَّ
َشْيًئا ِفيَها  أَْبَقى   Ve mutlakan ibkâ eylemek ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َماِلِه  ِفي  ُفالٌَن   أَْرَمَث 
 ;Ve zâ™id ve fâzıl olmak ma¡nâsınadır أَْبَقى
yukâlu: َعَلْيِه أَْرَبى  ِإَذا  اْلَمْنِطِق  ِفي  َعَلْيِه   Ve أَْرَمَث 
yumuşatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْرَمَث 
َنُه ْيَء ِإَذا َليَّ الشَّ
َماُث َأ ِت اأ ِ  Bu dahi bakiyye [&el-istirmâ] اَإلأ
alıkomak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْرَمَث ِفي 
َماِلِه ِإَذا أَْبَقى
ُموَثُة َأ َُ  (mîm’in fethiyle) [el-mermû&et] اَءأ

]ر م ث[
ُث مأ َِّ  Şol otluğa (râ’nın kesriyle) [&er-rim] اَء
denir ki deve kısmına mahsûstur. Ve 

ٌث  ¡Şecer-i gazâya şebîh bir nev [&rim] ِرمأ
şecer adıdır, Türkîde acı ılgın dedikleri şe-
cerdir. Ve köhne libâslı, pejmürde-kıyâfet 
kişiye denir; yukâlu: َياِب  َرُجٌل ِرْمٌث أَْي َخَلُق الثِّ
Ve beli gevşek ve za¡îf olan kişiye denir 
ki murâd cimâ¡da beli gevşek olandır; 
yukâlu: َرُجٌل ِرْمٌث أَْي َضِعيُف اْلَمْتِن
ُث مأ ََّ  (vezninde [&mek] َمْكٌث) [&er-rem] اَء
Bir nesneyi el ile sığayıp ıslâh eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء َرْمًثا ِمَن اْلَباِب  َرَمَث الشَّ
ِل ِإَذا أَْصَلَحُه َوَمَسَحُه ِبَيِدِه ْالَوَّ
َمُث ََّ  Sal ta¡bîr (fethateynle) [&er-reme] اَء
olunan şey™e denir ki ağaçları birbirine 
muhkem çatıp ırmaklarda üzerine rükûbla 
¡ubûr ederler, niteki tulumlardan olan ke-
lek ta¡bîr olunur; yukâlu: َمِث َوُهَو  َعَبَر اْلَماَء ِبالرَّ
 Hâlen َخَشٌب يَُضمُّ َبْعُضُه ِإَلى َبْعٍض َويُْرَكُب ِفي اْلَبْحِر
büyük gemiler arkasında ba¡zı kereste 
tahmîl ile çekip getirdikleri sala dahi ıtlâk 
olunur. Ve 

 Masdar olur, deve zikr olunan [&reme] َرَمٌث
-dedikleri nebât ekl eylemek [&rim] رمث
le ishâlle derd-nâk olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََكَلِت ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َرَمًثا  ْاِلِبُل   َرِمَثِت 
ْمَث َفاْشَتَكْت َعْنُه  Ve الّرِ

 Hayvânın memesinde kalan [&reme] َرَمٌث
süt bakiyyesine denir. Ve fazîlet ve me-
ziyyet ma¡nâsınadır; yukâlu: ِلُفالٍَن َعَلى ُفالٍَن 
 Ve yağ ve yoğurt çalacak yayık َرَمٌث أَْي َمِزيٌَّة
tulumunu asmak için bağladıkları bağa 
denir. Ve 

 Kezâlik masdar olur, karışık [&reme] َرَمٌث
olmak ma¡nâsına; yukâlu: َرِمَث أَْمُرُهْم َرَمًثا ِمَن 
اْلَباِب اْلَمْزبُوِر ِإَذا اْخَتَلَط
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 [ma…¡ad] َمْقَعٌد ,dahi denir [&merve] َمْرَوٌث
vezninde.

َثُة -veznin [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [Ruvey&et] ُرَويأ
de) Beyne’l-◊aremeyn bir mevzi¡dir.

]ر ي ث[
يأُث ََّ -Eğle (vezninde [&ley] َلْيٌث) [&er-rey] اَء
nip gecikmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َراَث 
ُجُل َيِريُث َرْيًثا ِإَذا أَْبَطأَ  Ve الرَّ

 :Mikdâr ma¡nâsınadır; yukâlu [&rey] َريأٌث
َقاَل َما  َقْدَر  أَْي  َكَذا  َقاَل  َرْيَثَما  ِإالَّ  ِعْنِدي  َقَعَد   Ve َما 
ba¡zen َما [mâ] yâhûd أَْن [en]-i masdariyye 
mukadder olarak isti¡mâl olunur; tekûlu: َما 
َتَكلُِّمي َقْدَر  أَْي  أََتَكلَُّم  َرْيَث  ِإالَّ  ِلَمْوِعَظِتي   Ve َيْسَتِمُع 
Rey& b. ∏a†afân ismidir ki bir cemâ¡at 
pederidir.

يُُّث ََ ٌل) [&et-tereyyu] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi oyalanıp gecikmek ve ayak 
sürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالٌَن  َتَريََّث 
ِإَذا َتَبطَّأَ
َراَثُة ِ  (vezninde [i…âmet] ِإَقاَمٌة) [el-irâ&et] اَإلأ
Geciktirmek ma¡nâsınadır; tekûlu: َما أََراَثَك 
أَْي َما أَْبَطأَ ِبَك
ِييُث َأ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-teryî] اَءتَّ
de) Yumuşak ma¡nâsınadır; yukâlu: َريََّث 
َنُه َليَّ ِإَذا  ْيَء   Ve yorulup dermânde olmak الشَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل أَِو اْلَفَرُس ِإَذا  َريََّث الرَّ
أَْعَيا
يُِّث ََّ -key] َكّيٌِس teşdîd-i yâ ile) [&er-reyyi] اَء
yis] vezninde) Batî™ü’l-hareket olan insân 
ve hayvâna denir; yukâlu: َريٌِّث َوَفَرٌس   َرُجٌل 
أَْي َبِطيٌء
ِن َنيأ َعيأ اءأ يَُّث  ََ  ُمَعظٌَّم [mureyye&u’l-¡ayneyn] ُم
[mu¡a@@am] vezninde ki َتْرِييٌث [teryî&]
ten ism-i mef¡ûldür, batî™ü’n-nazar olan 
kişiye denir, za¡f-ı basardan yâhûd gayrı 
¡ârızadan nâşî.

اَثُة ََ ِت اأ ِ  Bir emrde vâki¡ olan [el-istirâ&et] اَإلأ

Şol kuyuya denir ki onda ağaçtan sal tar-
zında bir duracak yer ola; yukâlu: ِبْئٌر َمْرُموَثٌة 
ِإَذا َكاَن َلَها َمَقاٌم ِمْن َخَشٍب
اَثُة مَّ ََّ  râ’nın fethi ve) [er-remmâ&et] اَء
mîm’in teşdîdiyle) Yaban öküzünün ine-
ğine denir.

ُموَثاُء َأ َُ  (mîm’in fethiyle) [™el-mermû&â] اَءأ
Karışıklık ma¡nâsına ismdir; yukâlu: ُهْم ِفي 
َمْرُموَثاَء أَْي ِفي اْخِتالٍَط
َثُة  Bir recül (râ’nın kesriyle) [Rim&et] ِرمأ
adıdır.

َثُة َميأ َُّ -Musaggar bünyesiy) [er-Rumey&et] اَء
le) Bir mevzi¡ ve bir recül ismleridir.

]ر و ث[
َثُة وأ ََّ  râ’nın fethi ve vâv’ın) [er-rev&et] اَء
sükûnuyla) َرْوٌث [rev&] kelimesinin ve 
 kelimesinin müfredidir ki [&ervâ] أَْرَواٌث
fışkıya ve tezeğe denir. Ve 

َثٌة  Buğday kalburlandıktan sonra [rev&et] َروأ
geri kalan hurde saplarına denir ki murâd 
çürüntü ve çalkıntı olacaktır. Ve insânın 
burnu ucuna denir, َطَرُف ْالَْرَنَبِة ma¡nâsına.

ُث وأ ََّ  (vezninde [&lev] َلْوٌث) [&er-rev] اَء
Dâbbe terslemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َجَعَس ِإَذا  َرْوًثا  َيُروُث  اْلَفَرُس  -Pes Ak§a’l َراَث 
ErebMukaddimesi’nde َرْوٌث [rev&] o 
hayvânât necsidir ki işkenbede ve bağır-
sakta ola. Taşra çıktıkta َرْوٌث [rev&] demez-
ler diye hasâ™isten ¡addi ma¡dûd değildir, 
zîrâ ondan fi¡l dahi tasarruf olunmuştur. 
Hattâ Mi§bâ√’ta ِباْلَمْصَدِر َتْسِمَيًة  َرْوٌث   َواْلَخاِرُج 
¡unvânında musarrahtır.

اُث ََ َُ  َمَباٍل mîm’in fethiyle) [&el-merâ] اَءأ
[mebâl] vezninde) Dâbbe kısmının dü-
bürüne denir ki tersleyecek mevzi¡dir, 
-ma¡nâsına. Mü™ellifin fe [avrân»] َخْوَراٌن
rese tahsîsi nâ-mülâyimdir. Ve aslı üzere 
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FASLU’Z-ZÂYİ’L-MU¡CEME
اِي اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الزَّ

]ز غ ث[

ِثيُّ يأ ََ ُّْ  πayn-ı mu¡ceme) [ez-Zuπay&iyy] اَء
ile ٌُّدَبْيِثي [dubey&iyy] vezninde) 
Muhaddisînden ¡Amr b. ¡O&mân b. el-
◊im§î ez-Zuπay&î nisbetidir; ¡A†iyye b. 
Ba…iyye’den rivâyet-i hadî& eylemiştir. 
Ebu’l-Ferec el-Baπdâdî râ-i mühmele ile 
zabt eylemekle galat eylemiştir. Şârihin 
beyânına göre ُزَغْيٌث [Zuπay&] ُزَبْيٌر [zubeyr 
vezninde) bir batn ismidir.

hâli geç ¡add eylemek ma¡nâsınadır ki 
geciksinmek ta¡bîr olunur; yukâlu: ِإْسَتَراَث 
اْلَخَبَر أَِي اْسَتْبَطأَُه
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el-◊akem b. Mînâ ki muhaddisîndendir, 
ferddir, ya¡nî ondan gayrı ُشَبْيٌث [Şubey&] 
ile müsemmâ yoktur.
ثب ُشَبيأ  [zubeyr] ُزَبْيٌر) [&Dâretu Şubey] َداَرُة 

vezninde) Benu’l-A∂ba† cemâ¡atine 
mahsûs bir mevzi¡ adıdır.

بُّوُث  (vezninde [tennûr] َتنُّوٌر) [&eş-şebbû] اَءشَّ
ve

بَّاُث اٌن) [&eş-şubbâ] اَءشُّ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) َكلُّوٌب [kellûb] ma¡nâsınadır ki demir-
cilerin kızgın demir tuttukları maşaya ve 
kısaca denir. Cem¡i َشَباِبيُث [şebâbî&] gelir.

َثُة -veznin [cuheynet] ُجَهْيَنُة) [Şubey&et] ُشَبيأ
de) Bir karye adıdır.

-veznin [πurâb] ُغَراٌب) [&Şubâ] ُشَباٌث
de) Esmâdandır: Şubâ& b. »udeyc 
ashâbdandır, leyle-i ¡Akabe’de tevellüd 
eylemiştir.

]ش ث ث[
ثُّ  şîn’in fethi ve &â’nın) [&&eş-şe] اَءشَّ

teşdîdiyle) Hoş-bû bir nebât adıdır ki 
onunla deri dibâgat olunur. Ve 

 .Bal yapan bal arısına denir [&&şe] َشثد
Mü™ellif اُل اْلَعسَّ -unvânıyla resm ey¡ َوالنَّْحُل 
lemekle vech-i mezkûr üzere bal yapan 
arı demek olur, ◊ayâtu’l-◊ayevân’da zikr 
olunduğu üzere bal arısının kimisi bal ya-
par ve kimi mûm yapar ve kimi su taşıyıp 
bal üzere reşş eder ve kimisi büyût binâ 
eder ve kimi oğul çıkarır. Bu sûrette ٌَّشث 
[şe&&] mahsûs bal yapan kısmına denir ve 
mecâzen sâ™ire de ıtlâk olunur. Ve dağ te-
pelerinde câ-be-câ ayrılıp küngüre-i bârû 
şeklinde kalan sivriye denir. Cem¡i ِشَثاٌث 
[şi&â&] gelir, şîn’in kesriyle. Ve 

 Yaban cevzine denir ki şeceri [&&şe] َشثد
kısa ve varakı söğüt varağına şebîh olur 

FASLU’S-ŞÎNÜ’L- MU¡CEME
يِن اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الّشِ

]ش ب ث[
ٌل) [&et-teşebbu] اَءتََّشبُُّث -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir nesneye pençe ile yapışmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَعلََّق ِإَذا  ِبِه   َتَشبََّث 
Zâhiren bu mâdde kırkayak nâm bö-
cek ismi olan zikri âtî َشَبٌث [şebe&] laf-
zından me™hûzdur. Ve Nihâye’de sülâsî 
¡unvânında dahi mersûmdur.

ِبُث -Ya (vezninde [ketif] َكِتٌف) [&eş-şebi] اَءشَّ
pışkan tabî¡atlı ilişken kişiye denir.

َبَثُة  şîn’in zammıyla) [eş-şube&et] اَءشُّ
 ve [irn…] ِقْرٌن (vezninde [humezet] ُهَمَزةٌ
hemtâsına dâ™imâ mülâzım olup aslâ mün-
fekk olmayan kimseye denir. Zâhiren 
bundan murâd cenkte hasmına sarılıp değ-
me hâlle ayırtlaşmaz olan kimse olacaktır; 
yukâlu: َرُجٌل ُشَبَثٌة أَْي ُمالَِزٌم ِلِقْرِنِه الَ يَُفاِرُقُه
ُث بأ

 Dere otu (şîn’in kesriyle) [&eş-şib] اَءّشِ
dedikleri nebâta denir.

َبُث  Örümceğe (fethateynle) [&eş-şebe] اَءشَّ
denir, َعْنَكُبوٌت [¡ankebût] gibi. Ve kırkayak 
ve çıyan ta¡bîr olunan ayakları çok böce-
ğe denir. Cem¡i ِشْبَثاٌن [şib&ân] gelir, şîn’in 
kesriyle. Ve 

 :Bilâ-harf-i ta¡rîf esmâdandır [&Şebe] َشَبٌث
Şebe& b. Sa¡d ashâbdandır. Ve Şebe& b. 
Rib¡î tâbi¡îndendir. Şebe& b. Man§ûr ve 
Şebe& ile mülakkab olan Mu√ammed b. 
¡Abdurra√mân muhaddislerdir.

ٌث  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [&Şubey] ُشَبيأ
◊aleb türâbında bir küçük dağ adıdır. 
¡Ömer b. Hilâl b. Bi†â√ eş-Şubey&î mu-
haddistir. Ve 

ٌث  .Bir su adıdır. Ve Şubey& b [&Şubey] ُشَبيأ
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tîz olmuş zağlı kılıca denir; yukâlu: َسْيٌف 
ٌد َشِرٌث أَْي ُمَحدَّ

]ش ر ب ث[
نأَبُث ََ  bâ-yı muvahhade) [&eş-şerenbe] اَءشَّ
ile َغَضْنَفٌر [πa∂anfer] vezninde) Elleri ve 
ayakları kalın olan kimseye denir; yukâlu: 
ْجَلْيِن ْيِن َوالّرِ  Ve arslana َرُجٌل َشَرْنَبٌث أَِي اْلَغِليُظ اْلَكفَّ
denir. Ve esmâdandır.

اِبُث ََ -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [&eş-şurâbi] اَءشُّ
de), َشَرْنَبٌث [şerenbe&] ma¡nâsınadır.

بٌُث َأ -veznin [u§fur¡] ُعْصُفٌر) [&Şurbu] ُش
de) Yemâme ile Ba§ra beyninde bir vâdî 
ismidir.

]ش ر ف ث[
َفٌث َأ  [ca¡fer] َجْعَفٌر fâ’yla) [&eş-şerfe] اَءشَّ
vezninde) Bir küçük şecer ismidir ki sütü 
olur.

]ش ع ث[
َعُث  Bir nesne ve (fethateynle) [&eş-şa¡a] اَءشَّ
bir mâdde dağınık perâkende ve bî-nizâm 
olmak ma¡nâsınadır. Bunu masdar ve ism 
olarak resm eylemişlerdir; yukâlu: َشِعَث 
اِبِع ِإَذا اْنَتَشَر  َلمَّ اهللُ :ve yukâlu أَْمُرُه َشَعًثا ِمَن اْلَباِب الرَّ
 Ve َشَعَثُكْم أَي َجَمَع أَْمَرُكُم اْلُمْنَتِشَر

 lafzından masdar [&eş¡a] أَْشَعُث [&şa¡a] َشَعٌث
olur, saç müddet-i medîde yağlanıp taran-
mamak sebebiyle toz ve toprakla âlûde 
olup keçelenmek ma¡nâsına; yukâlu: َشِعَث 
َد ِلِقلَِّة ْعُر َشَعًثا ِمَن اْلَباِب اْلَمْزبُوِر ِإَذا اْغَبرَّ َوَتَغيََّر َوَتَلبَّ  الشَّ
ْهِن َوْاِلْسِتْحَداِد ِدِه ِبالدُّ َتَعهُّ
َعُث َشأ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [&el-eş¡a] اَألأ
Şol kimseye denir ki saçı müddet-i medîde 
yağlanıp taranmamakla toz ve toprakla 
âlûde olup keçelenmiş ola; yukâlu: َرُجٌل 
ْأِس  Ve أَْشَعُث أَِي اْلُمْغَبرُّ الرَّ

َعُث -ve] َوِتٌد ,Kazığa ıtlâk olunur [&eş¡a] أَشأ

ve varakıyla dibâgat ve kuzbânıyla istiyâk 
olunur.

]ش ح ث[
 â-yı mühmele ile√) [şe√î&â] َشِحيًثا
 vezninde) Kelime-i [na¡îmâ] َنِعيًما
Süryâniyyedir, onunla anahtarsız kilîdler 
ve kapalı yerler feth olunur, ya¡nî bir 
kilîde َشِحيًثا [şe√î&â] diyerek yapışıldıkta 
açılır. Mü™ellif bunu zâhiren teksîr-i sevâd 
için tahrîr eylemiştir.

اُث حَّ اٌد) [&eş-şa√√â] اَءشَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Gerçi ٌاذ  ma¡nâsına isti¡mâl [≠şa√√â] َشحَّ
ederler, lâkin elhân-ı ¡avâmdandır. Ve 
اٌذ .mübrim sâ™ile denir [≠şa√√â] َشحَّ

]ش ر ث[
ُث َأ  şîn’in fethi ve râ’nın) [&eş-şer] اَءشَّ
sükûnuyla) ve

َثُة َأ -Eski ayakkabı (hâ’yla) [eş-şer&et] اَءشَّ
ya denir, papuç ve yemeni ve kalura gibi; 
.müfredidir [şeri&et] َشِرَثٌة

ُث ََ  Soğuk (fethateynle) [&eş-şere] اَءشَّ
te™sîriyle elin sırtı kabarıp çatlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َشَرًثا  َيُدُه   َشِرَثْت 
َق َفَتَشقَّ َبْرٍد  ِمْن  َظْهُرَها  َغُلَظ  ِإَذا  اِبِع  الرَّ  Ve ok اْلَباِب 
iyice yonulmamakla eğri büğrü kalmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَناِء َعَلى  ْهُم  السَّ  ُشِرَث 

اْلَمْجُهوِل ِإَذا َلْم يَُسوَّ
اُث ََ ِش نأ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [&el-inşirâ] اَإلأ
de) Bu dahi soğuktan elin arkası kabarıp 
çatlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َيُدُه  ِإْنَشَرَثْت 
ِبَمْعَنى َشِرَثْت
يُث َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-teşrî] اَءتَّشأ
Bu dahi ok iyice yonulmamakla eğri büğ-
rü kalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْهُم َث السَّ  ُشّرِ
َو ِفي َبْرِيِه َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل ِإَذا َلْم يُسَّ
ُث َِ -Ge (vezninde [ketif] َكِتٌف) [&eş-şeri] اَءشَّ
reği gibi bilenip gamze-i dil-ber gibi ser-
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Mu√ammed b. ¡Abdullâh ve ¡Abdurra√mân 
b. ◊ammâd eş-Şu¡ay&iyyân muhaddisler-
dir, Bel¡anber kabîlesinden Şu¡ay& nâm 
batna mensûblardır.

َثاِء عأ اءشَّ  Bir cemâ¡at [™Ebu’ş-Şa¡&â] أَبُو 
künyesidir.

ُث َشعَّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [&el-muşa¡¡a] اَءأ
vezninde) ¡Arûziyyûn ıstılâhında şol 
¡arûza ıtlâk olunur ki vetidinin iki müte-
harrekinin biri sâkıt ola, gûyâ ki vetidin-
den mahallinin gayrısında olan hareket 
iskât olunmakla cüz™-i müteşa¡¡a& olmağın 
ٌث  ile tesmiye olundu. İşbu [&muşa¡¡a] ُمَشعَّ
-bahr-i hafîf ile bahr-i müc [&teş¡î] َتْشِعيٌث
tess ¡arûzunda cârî olur. Meselâ َفاِعالَتُْن 
[fâ¡ilâtün] cüz™ünün vetidi ki َِعال [¡ilâ]dır, 
ehad-ı müteharrikeyni ki meselâ ¡ayn’dır, 
sâkıt olup َفاالَتُْن [fâlâtun] yâhûd lâm 
sâkıt olup َفاَعاتُْن [fâ¡âtun] kalmakla َمْفُعولُْن 
[mef¡ûlun] cüz™üne nakl olunmuştur.

َثُة  İbn (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [Şu¡&et] ُشعأ
Zuheyr’dir ki Câhiliyye’dendir. 

]ش ف ث[
اَثى َّ -veznin [abâlâ√] َحَباَلى) [Şefâ&â] َش
de) ¡Irâ…’ta bir karyedir; Muvaffa…uddîn 
◊useyn b. Na§r ed-∞arîr en-Na√vî ki 
tesânîf-i garîbe sâhibidir, oradandır.

]ش ك ث[
ُكوَثى  şîn’in fethi ve elifin) [eş-şekû&â] اَءشَّ
kasrı ve meddiyle) َكُشوَثاُء [keşû&â™] lafzın-
da lügatlerdir ki bâg sarmaşığı ta¡bîr olu-
nan nebâta denir.

]ش ل ث[
 (vezninde [abâlâ√] َحَباَلى) [Şelâ&â] َشالََثى
Ba§ra kazâsında bir karyedir.

َثاُن لأ  vezninde [sul†ân] ُسْلَطاٌن [eş-şul&ân] اَءشُّ

tid] ma¡nâsına, başı dağınık olmak hase-
biyle. Ve kedi otu dedikleri nebâtın kuru-
suna ıtlâk olunur, dağınık olduğu için. Ve 

َعُث  .Esâmîdendir: Eş¡a& b. ¢ays b [&Eş¡a] أَشأ
Ma¡dîkereb ve Eş¡a& b. ¡Abdulmelik gibi. 
-ıtlâk olu [&Eşâ¡i] أََشاِعُث ve [Eşâ¡i&et] أََشاِعَثٌة
nan cemâ¡at, أَْشَعُث [Eş¡a&]a mensûblardır.

ُث ٌل) [&et-teşa¡¡u] اَءتََّشعُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Perâkende olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُقوا َث اْلَقْوُم ِإَذا َتَفرَّ  Ve ahz eylemek َتَشعَّ
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َثُه  َتَشعَّ
ْهُر ِإَذا أََخَذُه َث َماَلُه ِإَذا أََخَذُه :ve yukâlu الدَّ  Ve َتَشعَّ
ta¡âmı azca yemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقِليالً ِمْنُه  أََكَل  ِإَذا  الطََّعاِم  ِمَن  َث   Ve saç dühn َتَشعَّ
ve tanzîf makûlesiyle ta¡ahhüd olunmadı-
ğından tozlanıp keçelenmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َد َث َشْعُرُه ِإَذا َتَلبَّ َتَشعَّ
ٌث  ¡Bir mevzi (şîn’in zammıyla) [&¡Şu] ُشعأ
adıdır.

ُة ِثيَّ َعيأ  bünye-i tasgîr) [eş-Şu¡ay&iyyet] اَءشُّ
ile) Bir su adıdır.

َثاُن عأ -veznin [a†şân¡] َعْطَشاُن) [eş-şa¡&ân] اَءشَّ
de) أَْشَعُث [eş¡a&] ma¡nâsınadır ki başı tozlu 
ve pejmürde olan kişiye denir; yukâlu: ُهَو 
ْأِس أَْي أَْشَعثُُه َشْعَثاُن الرَّ
ِعيُث  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-teş¡î] اَءتَّشأ
Bir kimseden def¡-i şerr ve izâle-i mûzî 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمْنُه َث   َشعَّ

َعْنُه َوَذبَّ َنَضَح  ِإَذا  -Esâs’ta bu, mecâz olَتْشِعيًثا 
mak üzere mersûmdur; tekûlu: ِمْن ْثُت   َشعَّ
ُفالٍَن َشْيًئا ِإَذا َنَتْشَت ِمْنُه
ٌث -veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [&Şu¡ay] ُشَعيأ
de) esmâdandır: Şu¡ay& b. Mu√riz ve 
Şu¡ay& b. ¡Abdullâh b. er-Rubey& ve 
Şu¡ay& b. Mu†ayyir ve İbrâhîm b. Şu¡ay& 
muhaddisîndendir. Ve Şu¡ay& b. Ebi’l-
Eş¡a& ki yine muhaddisîndendir, ba¡zılar 
bâ-yı muvahhade ile rivâyet eylediler. Ve 
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FASLU’~-~ÂDİ’L-MÜHMELE 
اِد اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الصَّ

]ص ب ث[
ُث بأ  (vezninde [&mek] َمْكٌث) [&e§-§ab] اَءصَّ
Yırtık gömlek makûlesini yamayıp ıslâh 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َصَبَث اْلَقِميَص 
ِل ِإَذا َرقََّعُه َوَرَفأَُه َصْبًثا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ

ve mürâdifidir; yukâlu: ُهَو ُشْلَثاٌن أَْي ُسْلَطاٌن

]ش ن ب ث[
نأَبُث  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [&eş-şenbe] اَءشَّ
Arslana denir.

َناِبُث -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [&eş-şunâbi] اَءشُّ
de) Galîz ve yoğun olan şey™e denir. Ve 
arslana denir.

َبَثُة نأ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [eş-şenbe&et] اَءشَّ
ninde) İlişmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َشْنَبَث 
ِبِه َعِلَق  ِإَذا  َقْلَبُه   Şârihin beyânına göre اْلَهَوى 
.mâddesindendir “ش،ب،ث”

]ش ن ك ب ث[
َكَباُث نأ  şîn’in ve kâf’ın) [&eş-Şenkebâ] اَءشَّ
fethiyle) Bir recül yâhûd bir mevzi¡ adıdır; 
muhaddisînden A√med b. er-Rebî¡ b. Nâfi¡ 
eş-Şenkebâ&î ve A√med b. Mu√ammed 
eş-Şenkebâ&î ona mensûbdur.

]ش ن ث[
َنُث  İri ve galîz (fethateynle) [&eş-şene] اَءشَّ
olmak, َشَثٌن [şe&en] ma¡nâsınadır. Şârihin 
beyânına göre maklûbdur.

]ش و ث[
َويأَثى  tasgîr bünyesi ve) [eş-şuvey&â] اَءشُّ
kasr ile) Bir nev¡ hurmâ adıdır.
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َباُث -veznin [πurâb] ُغَراٌب) [&e∂-∂ubâ] اَءضُّ
de) Arslanın pençelerine denir, ْالََسِد  َبَراِثُن 
ma¡nâsına. Ve 

 Zeyd ve Muncî ve ¡A†iyye [&ubâ∞] ُضَباٌث
nâm kimselerin ki birâderlerdir, pederleri 
ismidir, Câhiliyye’dendir. Ve 

.Arslana denir [&ubâ∂] ُضَباٌث

ُة َباِثيَّ  âd’ın zammı ve∂) [e∂-∂ubâ&iyyet] اَءضُّ
yâ’nın teşdîdiyle) Şol pazıya denir ki iri 
ve kulacı vâsi¡ ve şedîd ola.

ِبُث ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [&e∂-∂abi] اَءضَّ

َبُث ضأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [&el-mi∂be] اَءأ
de) ve

َطِبُث ضأ ُُ  [mu∂†arib] ُمْضَطِرٌب) [&el-mu∂†abi] اَءأ
vezninde) Arslana denir.

]ض غ ث[
َأُث  âd’ın fethi ve πayn-ı∂) [&e∂-∂aπ] اَءضَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) Birbirine katıp 
karıştırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َضَغَث 
َخَلَطُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َضْغًثا  -Ve de اْلَحِديَث 
venin semizliğini bilmek için el ile hör-
gücünü yoklamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َعَرَكُه ِإَذا  َناَم  السَّ -seslen [verik] َوِرٌك Ve َضَغَث 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَوِرُك  َضَغَث 
َت َصوَّ  اَْلَوِرُك Gerçi cemî¡-i nüshalarda ِإَذا 
¡unvânıyladır ki kâf ile mersûmdur ki pöç 
kemiğine denir, onun seslenmesi bir türlü 
mülâyim değildir. Gâlibâ اَْلَوَرُل ¡unvânıyla 
ki lâm’ladır, keler ta¡bîr olunan cânvere 
şebîh bozumca dedikleri cânver olup 
aklâm-ı nüssâh tagyîr eylemişlerdir, zîrâ 
keler gibi o cânver dahi ötüp seslenir. Ve 
sevb makûlesi nesneyi ihtimâmsızca yay-
kamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َضَغَث الثَّْوَب ِإَذا 
ِه َغَسَلُه َوَلْم يَُنّقِ
َُوُث -veznin [&abû∂] َضُبوٌث [&ed-∂aπû] اَءضَّ
de ve mürâdifidir ki zikr olundu; yukâlu: 

FASLU’∞-∞ÂDİ’L-MU¡CEME 
اِد اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الضَّ

]ض ب ث[
ُث بأ  (vezninde [&mek] َمْكٌث) [&e∂-∂ab] اَءضَّ
Bir nesneyi pençe ile kavrayıp tutmak 
ve avuçlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َضَبَث 
ِه ِبَكّفِ َعَلْيِه  َقَبَض  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  ْيِء َضْبًثا   Ve ِبالشَّ
vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َضَبَث ُفالًَنا ِإَذا 
َضَرَبُه
ِطَباُث ضأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-i∂†ibâ] اَإلأ
de ki tâ™ †â’ya kalb olunmuştur) Bu dahi 
bir nesneyi pençe ile kavrayıp tutmak ve 
avuçlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْضَطَبَث ِبِه 
ِبَمْعَنى َضَبَث
ُبوُث  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [&e∂-∂abû] اَءضَّ
Semizliği bilinmek için üstüne vaz¡-ı yed 
olunup gövdesi beri öte yoklanan nâkaya 
denir; yukâlu: ِفي يَُشكُّ  َكاَنْت  ِإَذا  َضُبوٌث   َناَقٌة 
 Ve ِسَمِنَها َفُيْضَبُث أَْي يَُجسُّ ِباْلَيِد

.Arslana denir [&abû∂] َضُبوٌث

َضاِبُث َُ -mîm’in fethiy) [&el-me∂âbi] اَءأ
le) Arslanın pençelerine denir, َمَخاِلُب 
[me«âlib] ma¡nâsına. Müfredi ِمْضَبٌث 
[mi∂be&]tir, ِمْخَلٌب [mi«leb] gibi; yukâlu: 
َلَطَمُه ْالََسُد ِبَمَضاِبِثِه أَْي ِبَمَخاِلِبِه
َثُة بأ  (vezninde [ab∂at…] َقْبَضٌة) [e∂-∂ab&et] اَءضَّ
Deveye mahsûs bir gûne damga ismidir ki 
halka şeklinde olup ilerisinden ve gerisin-
den çizgiler olmakla pençe tarzında olur.

ُبوُث ضأ َُ  Zikr olunan damga [&el-ma∂bû] اَءأ
ile damgalanmış erkek deveye denir.

َباُث َضأ -hemzenin fethiy) [&el-a∂bâ] اَألأ
le َقْبَضاٌت […ab∂ât] ma¡nâsınadır ki َقْبَضٌة 
[…ab∂at]ın cem¡idir, avuç ma¡nâsına; müf-
redi َضْبَثٌة [∂ab&et]tir, َقْبَضٌة […ab∂at] veznin-
de; yukâlu: أََخُذوُه ِباْلَْضَباِث أَِي اْلَقْبَضاِت
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FASLU’‰-‰Â™İ’L-MÜHMELE 
)َفْصُل الطَّاِء اْلُمْهَمَلِة(

]ط ث ث[
 â’nın fethi ve &â’nın†) [&&e†-†a] اَءطَّثُّ

teşdîdiyle) Sıbyâna mahsûs bir la¡ib ismi-
dir ki beynlerinde ُمِطثٌَّة [mu†i&&et] dedik-
leri bir değirmice tahta pâresiyle oynar-
lar, murâd fırıldak dedikleri olacaktır ve 
 mîm’in zammı ve †â’nın [mu†i&&et] ُمِطثٌَّة
kesriyledir.

]ط ح ث[
ُث  Bir (vezninde [&√ba] َبْحٌث) [&√e†-†a] اَءطَّحأ
nesneyi el ile öte kakmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َطَحَثُه َطْحًثا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َدَفَعُه ِباْلَيِد

]ط خ م ر ث[
وَرُث ُُ -â’nın fethi ve «â†) [&a«mûre‰] َطبأ
yı mu¡cemenin sükûnu ve râ-i meftûhe 
ile) Selefte ¡uzamâ-yı mülûk-i Fürs’ten 
bir pâdişâh adıdır. Yedi yüz sene serîr-
ârây-ı saltanat olmuştur. Kütüb-i tevârîhte 
hâ’yla َطْهُموَرُث [‰ahmûre&] ¡unvânında 
mersûm ve sâlis-i selâtîn-i Pîşdâdiyân 
ve İbn Nevcihân b. Hûşeng b. Siyâmek 
b. Keyûmer& olmak üzere merkûmdur. 
Firdevsî, Şehnâme’de Dîvbend vasfıyla 
tavsîf eylemiştir.

]ط ر ث[
ثُوُث َأ -vez [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [&e†-†ur&û] اَءطُّ
ninde) Zekerin başına denir, ٌَكَمَرة [ke-
meret] ma¡nâsına. Ve bir nebât adıdır 
ki me™kûldür. Türkîde kolgan dikeni ve 
beyne’l-etıbbâ™ ُربُّ ْالَْرِض [rubbu’l-ar∂] ve 
َياِح  ;dedikleri nebâttır [√rubbu’r-riyâ] ُربُّ الّرِ
kırmızısı lezîz ve me™kûl ve beyâzı acı 
olur. Bunun bir nev¡i vardır ki hindîdir, 

َناَقٌة َضُغوٌث أَْي َضُبوٌث
َأُث -Bir de (âd’ın kesriyle∂) [&e∂-∂iπ] اَءّضِ
met otluğa denir ki yaşı kurusu karışık 
ola. Cem¡i أَْضَغاٌث [a∂πâ&] gelir. أَْضَغاُث أَْحالٍَم 
[a∂πâ&u a√lâm] dedikleri rü™yâ bundan 
me™hûzdur ki karışık olduğundan ta¡bîr 
ve te™vîle sıhhat ve salâhiyyeti olmayan 
rü™yâdan ¡ibârettir.

ََاُث ِط ضأ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-i∂†iπâ] اَإلأ
ninde tâ™ †â’ya münkalibdir) Tutam tutam 
ve demet demet otluk derip devşirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْغَث الّضِ ُجُل  الرَّ  ِإْضَطَغَث 
ِإَذا اْحَتَطَبُه
يُث َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-ta∂πî] اَءتَّضأ
-gibi ismdir, hemân yerin yü [temtîn] َتْمِتيٌن
zünü ve otlukları nem-nâk edecek mikdâr 
yağmura denir; yukâlu: أََصاَب ْالَْرَض َتْضِغيٌث 
ِمَن اْلَمَطِر َوُهَو َما َبلَّ ْالَْرَض َوالنََّباَت ِمَن اْلَمَطِر
ُث َِ ا -Cevherî rivâyeti üze [&e∂-∂âπi] اَءضَّ
re bir nesne bürünüp vuhûş gibi seslen-
mekle sıbyânı korkutur olan adama denir. 
Cevherî bunda galat eylemiştir, savâb 
olan bâ-yı muvahhade ile َضاِبٌث [∂âbi&]tir, 
niteki bâ™ bâbında zikr olundu. Şârih der 
ki Ezherî ve İbn Fâris &â-yı müsellese ile 
resm eylediler.
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]ط ل ح ث[
َحَثُة  â-yı mühmele ile√) [e†-†al√a&et] اَءطَّلأ
 vezninde) Bir kimseyi [da√recet] َدْحَرَجٌة
hoşlanmadığı emr-i kerîhe bulaştırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلطََّخُه ِإَذا  ُفالًَنا   َطْلَحَث 
ِبأَْمٍر َيْكَرُهُه

]ط ل خ ث[
َبَثُة  â-yı mu¡ceme ile« [e†-†al«a&et] اَءطَّلأ
 ,vezninde ve mürâdifidir [al√a&et†] َطْلَحَثٌة
¡alâ-kavlin bu mutlakan bir nesneye bu-
laştırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َطْلَخَثُه ِبِه أَْي 
َلطََّخُه ِبِه

]ط م ث[
ُث ُأ -veznin [&mek] َمْكٌث) [&e†-†am] اَءطَّ
de) Kızın bekâretini izâle eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َطْمًثا   َطَمَثَها 
َها ِل ِإَذا اْفَتضَّ الثَّاِني َوالَوَّ
Şârih der ki ba¡zılar َتْدِمَيٌة [tedmiyet] ile 
olan cimâ¡a tahsîs eylediler. Ve ¡aleyhi 
kavluhu ta¡âlâ: ﴾  ﴿َلْم َيْطِمْثُهنَّ ِإْنٌس َقْبَلُهْم َوالَ َجانٌّ
 أَْي َلْم يُْدِمُهنَّ ِباْلِجَماِع َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َلْم َيْطِمِث ْاِلْنِسيََّة

يٌّ
يََّة ِجنِّ

 Ve ِإْنِسيٌّ َوالَ اْلِجنِّ

ٌث ُأ  Hatun hayz görmek [&am†] َط
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَطِمَثْت اْلَمْرأَُة   َطَمَثِت 
َحاَضْت ِإَذا  اِبِع  َوالرَّ ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  -Ve değ َطْمًثا 
mek ma¡nâsınadır ki mecâzdır; yukâlu: َما 
َقْولُُه َر  ُفّسِ َوِبِه  ُه  َمسَّ َما  أَْي  أََحٌد  َقْبَلَها  اْلَمْرَتَع  َهَذا   َطَمَث 
﴾، الية  Ve َتَعاَلى ﴿َلْم َيْطِمْثُهنَّ

ٌث ُأ  [denes] َدَنٌس ,Kîre denir [&am†] َط
ma¡nâsına; yukâlu: َما ِبُفالٍَن َطْمُث ِريَبٍة أَْي َدَنُسَها 
Ve bir nesne fâsid ve tebâh olmak, fesâd 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َما ِفيِه َطْمٌث أَْي َفَساٌد
 ;Namâzsız hatuna denir [&e†-†âmi] اَءطَّاِمُث
yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َطاِمٌث أَْي َحاِئٌض
Mütercim der ki levha-i zamîre kayd ede-
cek nefâ™isten Şâfiye şerhi Çârperdî’de 

bül-i Hindî ve Hind ayvası ta¡bîr olunur.

ثُُث َأ  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [&et-te†ar&u] اَءتََّط
vezninde) طُْرثُوٌث [†ur&û&] devşirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْجَتَنى ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َتَطْرَثَث 
الطُّْرثُوَث
ُث َأ -Mut (vezninde [&ar√] َحْرٌث) [&e†-†ar] اَءطَّ
lakan ter ü tâze olan nebâta denir.

ُث َأ
 Ferc-i (tâ’nın kesriyle) [&e†-†ir] اَءطِّ

nisvânda dılak ta¡bîr olunan lahm-ı zâ™idin 
ucuna denir, اْلَبْظِر  [arafu’l-ba@r†] َطَرُف 
ma¡nâsına. Burada اَْلَبْطن nüshası galattır.

ِثيُث يأ ََ  (Tasgîr bünyesiyle) [&uray&î‰] طُ
Neysâbûr kazâsında bir karyedir.

]ط ر خ ث[
َخَثُة َأ  â-yı mu¡ceme ile») [e†-†ar«a&et] اَءطَّ
-vezninde) Densizlik, hif [da√recet] َدْحَرَجٌة
fet ve َنَزٌق [neza…] ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبِه 
ٌة َوَنَزٌق َطْرَخَثٌة أَْي ِخفَّ

]ط ر م ث[
ُموُث َأ -vez [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [&e†-†urmû] اَءطُّ
ninde) Süst ve za¡îf ve nâ-tüvân kimseye 
denir. Ve ıssı külde pişmiş ekmeğe ve 
poğaçaya denir. Âteş koru ve kızgın taş 
üzere pişmiş ekmek ve çakıl pidesi bu 
nev¡dendir.

]ط ل ث[
 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [&e†-†ulû] اَءطُُّلوُث
Akmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَماُء  َطَلَث 
ِل ِإَذا َساَل طُُلوًثا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
ِليُث -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-ta†lî] اَءتَّطأ
de) Zâ™id ve efzûn olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َطلََّث َعَلى َكَذا َتْطِليًثا ِإَذا َزاَد
َثُة  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [e†-†ul&et] اَءطُّلأ
¡Akl ve bedeni za¡îf olan câhil ve nâdâna 
denir ki suverî ve ma¡nevî mu¡attal olur; 
yukâlu: ُهَو طُْلَثٌة أَْي َجاِهٌل َضِعيُف اْلَعْقِل َواْلَبَدِن
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 َتِحيُض ve تُْطَلُق َغًدا dersin, gûyâ ki َحاِئَضٌة ْالَن
.dersin ْالَن

Ve Sîbeveyhi dedi ki bu makûleler َشْيٌء 
[şey™] yâhûd ِإْنَساٌن [insân] lafzının sıfatla-
rıdır, zîrâ ٌِإْمَرأَة [imre™et], َشْيٌء [şey™] yâhûd 
َطاِلٌق dan ¡ibâret olmakla[insân] ِإْنَساٌن  ِإْمَرأَةٌ 
kavli َطاِلٌق ِإْنَساٌن  أَْو   kuvvesindedir ve َشْيٌء 
ma¡ânî üzere haml câdde-i meslûkedir. Ve 
Kûfiyyûn ¡indinde bu makûleden †â’nın 
sukûtu mü™ennese muhtass olduğuna 
mebnîdir ki nisvâna mahsûs sıfattır, lâkin 
Kûfiyyûnun bu kelâmlarının tardı ٌِإْمَرأَة 
َوُمْرِضَعٌة َعاِشٌق ve ¡aksi َحاِمَلٌة  َواْمَرأَةٌ  َعاِشٌق   َرُجٌل 
kavliyle ibtâl olunmuştur. İntehâ.

َثاُن َُ  (fetehâtla) [e†-‰ame&ân] اَءطَّ
Esmâdandır. Vâ&ile b. e†-‰ame&ân, İyâd 
kabîlesinin nesebi ricâlindendir.

]ط هـ ث[
َثُة  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [e†-†uh&et] اَءطُّبأ
¡Aklı süst ve za¡îf olan kimseye denir, her 
ne kadar cesîm ve tenû-mend ise de.

mersûmdur ki ism-i mensûb kabîlinden 
iki kısm ism vardır: Bir kısmı şol zevâttır 
ki bir şey™e mülâbesesi kesîr ola yâhûd o 
şey™ onun san¡at ve ma¡âşı olmakla ona 
müdâvim ola, bu makûle zevât fa¡¡âl üze-
re binâ kılınır teşdîd-i ¡ayn’la, zîrâ teşdîd 
teksîri mutazammındır. Meselâ ¡âmil-i 
 َبتَّاٌت a[betût] َبُتوٌت ve bâyi¡-i [betût] َبُتوٌت
[bettât] denir. Ve َعاٌج [¡âc] sâhibine اٌج  َعوَّ
[¡avvâc] ve deveciye اٌل -de [cemmâl] َجمَّ
nir. Ve bir kısmı bir şey™e mülâbis olur, 
lâkin sıfat teksîr üzere olmaz. Bu makûle 
fâ¡il üzere savg olunur. Meselâ َتاِمٌر [tâmir] 
gibi ki َتْمٍر  ma¡nâsınadır ki [û temr≠] ُذو 
hurmâ sâhibi demektir, zîrâ hurmâcıya 
اٌر  gibi ki [¡dâri] َداِرٌع denir ve [temmâr] َتمَّ
ِدْرٍع -ya¡nî zırh sâhibi demek [¡û dir≠] ُذو 
tir. Ve bunlara ism-i fâ¡il-i nesebî derler, 
fi¡l üzere cârî değillerdir. Hemân ْيِء الشَّ  ُذو 
ma¡nâsına mebnîlerdir, ”تمر-يتمر“ve -درع“
 sîgaları vârid olmamıştır. Onun için يدرع”
bu makûle ism-i fâ¡iller mü™ennes olmaz-
lar, meselâ َجَمٌل َشاِئٌل ve َناَقٌة َشاِئٌل derler, ni-
teki ﴾َفاِرٌض الَ  ُفُروٍض kerîmesinde ﴿َبَقَرةٌ   َذاُت 
ma¡nâsına olmakla َفاِرَضٌة vârid olmadı. Ve 
وَطاِعٍم َكاٍس   dahi bu kabîldendir. Ve َرُجٌل 
İmâm »alîl dedi ki ﴾َراِضَيٍة  dahi bu ﴿ِعيَشٍة 
kabîldendir ki َذاُت ِرًضا demektir. Onun için 
ٌة  ™ile mü™evveldir. Ve âhirindeki hâ َمْرِضيَّ
mübâlagaya mahmûl olur, َعالََّمٌة [¡alâmet] 
ve َراِوَيٌة [râviyet] gibi. Ve bunda mecâza 
mahmûl olmakta câ™izdir mübâlaga nükte-
sine mebnî ve َطاِلٌق [†âli…] ve َحاِئٌض [√â™i∂] 
ve َطاِمٌث [†âmi&] dahi bu kabîldendir, َذاُت 
َوَطْمٍث َوَحْيٍض   ma¡nâlarınadır ki bu َطالٍَق 
fi¡ller bir zamânda hudûs ve ¡urûzlarına 
ta¡arruz etmeksizin onlara hâsıl ve sâbittir 
demektir. Ve eğer ef¡âl-i mezkûre üzere 
icrâ irâde olunursa, tâ™ ityânıyla َطاِلَقٌة َغًدا ve 
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َعِبيُث  Bir (vezninde [la†îf] َلِطيٌف) [&el-¡abî] اَءأ
nev¡ reyhân ismidir.

]ع و ب ث[
َبُث َعوأ -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [&el-¡Avbe] اَءأ
de) Bâdiyede bir derbend adıdır.

َبَثاُن  İbn (ayn’ın fethiyle¡) [Avbe&ân¡] َعوأ
Zâhir b. Murâd’dır ki Beddâ™ b. ¡Âmir 
nâm kimsenin ceddidir.

]ع ث ث[
ُعثَُّة  ayn’ın zammı ve &â’nın¡) [el-¡u&&et] اَءأ
teşdîdiyle) Güve ta¡bîr olunan böceğe de-
nir ki yün ve kürk makûlesine üşüp tebâh 
ve berbâd eder. Cem¡-i cinsi ٌُّعث [¡u&&]tür. 
Ve 

 Kocakarıya ıtlâk olunur, ve [u&&et¡] ُعثٌَّة
dili zefîr bed-zebân ¡avrete ıtlâk olunur, 
َبِذيَئٌة -nüshası َبِديَنٌة ma¡nâsına. Şârih َمْرأَةٌ 
nı istihsân eylememiştir; yukâlu: ُعثٌَّة  ِإْمَرأَةٌ 
َبِذيَئٌة  Ve bön ve hamkâ™ ¡avrete de ıtlâk أَْي 
olunur.

 ayn’ın fethi ve &â’nın¡) [&&el-¡a] اَءأَعثُّ
teşdîdiyle) Yün makûlesine güve üşmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: وَف َعثًّا ِمَن  َعثَِّت اْلُعثَُّة الصُّ
َلَحَسْتُه ِإَذا  ِل  ْالَوَّ -Ve ilhâh ve ibrâm ey اْلَباِب 
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعثَُّه ِإَذا أََلحَّ َعَلْيِه 
Ve yılan sokmak ma¡nâsınadır; َعثَّْتُه اْلَحيَُّة ِإَذا 
ْتُه َعضَّ
ِعَثاُث ve (ayn’ın kesriyle¡) [&el-¡i&â] اَءأ

َعاثَُّة ُُ ةٌ) [el-mu¡â&&et] اَءأ  [mu∂âddet] ُمَضادَّ
vezninde ki ُمَفاَعَلٌة [mufâ¡alet] masdarla-
rıdır) Beste ve şarkı ve mevvâl makûlesi 
sürûd ve tegannîde terennüm eylemek 
ma¡nâsınadır ki murâd ırlamak olacaktır; 
yukâlu: َعاثَّ ِفي ِغَناِئِه ُمَعاثًَّة َوِعَثاًثا ِإَذا َتَرنََّم Ve 

 Bir nev¡ engerek yılanlarına [&i&â¡] ِعَثاٌث
denir ki kurak senelerde birbirini ekl eder-

FASLU’L-¡AYNİ’L-MÜHMELE 
)َفْصُل اْلَعْيِن اْلُمْهَمَلِة(

]ع ب ث[
َعَبُث  La¡ib ve lehv (fethateynle) [&el-¡abe] اَءأ
eylemek ma¡nâsınadır ki bî-fâ™ide ¡amel-
den ¡ibârettir; yukâlu: ُجُل َعَبًثا ِمَن اْلَباِب  َعَبَث الرَّ
ِل ِإَذا َلِعَب ْالَوَّ
Şârih der ki asl َعَبٌث [¡abe&] َخْلٌط [«al†] 
ma¡nâsına mevzû¡dur. Ba¡dehu umûr 
ve a¡mâle la¡ib ve lehv karıştırmak 
ma¡nâsında isti¡mâl olundu ve ism ola-
rak isti¡mâl olunur ki zımnında celb-i nef¡ 
yâhûd def¡-i zarar makûlesi fâ™ide olma-
yan ¡amele ıtlâk olunur.

ُث َعبأ -Ka (vezninde [&mek] َمْكٌث) [&el-¡ab] اَءأ
tıp karıştırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَبَث 
ِبِه َخَلَطُه  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َعْبًثا  ْيِء  ِبالشَّ ْيَء   Ve الشَّ
 ,ittihâz eylemek ma¡nâsınadır [abî&et¡] َعِبيَثٌة
ke-mâ se-yuzkeru; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  َعَبَث 
اتََّخَذ اْلَعِبيَثَة
َعِبيَثُة  (vezninde [herîset] َهِريَسٌة) [el-¡abî&et] اَءأ
Tarhana ta¡bîr olunan ta¡âma denir ki keş 
dedikleri yoğurt kurusuyla yağ ve buğ-
daydan olur, ¡alâ-kavlin arpa ve buğday 
ve keşi birbirine katıp içine çekirge vaz¡ 
ve tabhla tertîb eyledikleri bir nev¡ ta¡âm 
ismidir. Ve 

اءنَّاِس -Ecnâs-ı muh [abî&etu’n-nâs¡] َعِبيَثُة 
telifeden müctemi¡ evbâş ve ahlât-ı nâsa 
ıtlâk olunur ve nesebinde karışıklık olan 
kimseye denir; yukâlu: ُمْؤَتِشٌب أَْي  َعِبيَثٌة   ُهَو 
َيْعِني ِفي َنَسِبِه َخْلٌط
يُث ِعّبِ يٌن) [&el-¡ibbî] اَءأ  (vezninde [sikkîn] ِسّكِ
mübâlagadır, ekser-i evkâtını beyhûde 
la¡ib ve lehve sarfla ¡abese iştigâl eden 
kimseye denir.
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gardır, güveceğiz demektir; ve minhu’l-
meselu: ”ُعَثْيَثٌة َتْقُرُم ِجْلًدا أَْمَلَسا“ Ya¡nî “Küçük 
güve emles deriyi ancak ekl-i yesîr ile ekl 
edebilir ki tamâm te™sîr edemez” demek-
tir. Bu mesel bir işi işlemek bâbında her 
çend cehd ve ikdâm ve bezl-i ihtimâm 
edip lâkin bir vechile ¡uhdesinden gelme-
ğe iktidârı olmayan kimse hakkında darb 
olunur.

]ع ث ل ث[
ِليٌث  Şâm (ayn’ın kesriyle¡) [&İ&lî¡] ِعثأ
sevâhilinde bir hısn adıdır ki ◊i§nu A√mer 
denmekle müte¡âreftir.

]ع د ث[
ُث َأ َع  Bir (vezninde [&mek] َمْكٌث) [&el-¡ad] اَءأ
kimsenin huyu sehl ve mülâyim olmak 
ma¡nâsınadır ki yavaşlık ve güzel huylu-
luk ta¡bîr olunur; yukâlu: ُسُهوَلُة أَْي  َعْدٌث   ِبِه 
اْلُخُلِق
َثاُن َأ  (vezninde [u&mân¡] ُعْثَماُن) [Ud&ân¡] ُع
Bir recül adıdır.

]ع ر ث[
ُث َأ َع  Bir (vezninde [&ar√] َحْرٌث) [&el-¡ar] اَءأ
nesneyi yerinden çekmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا اْنَتَزَعُه ْيَء َعْرًثا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ  َعَرَث الشَّ
Ve el ile ovmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَرَثُه 
ِإَذا َدَلَكُه

]ع ر ط ن ث[
َطِنيَثا َأ َع  [derdebîsâ] َدْرَدِبيَسا) [el-¡ar†enî&â] اَءأ
vezninde) Buhûr-ı meryem nebâtının kö-
küne denir ki Türkîde domuz ağırşağı 
diye ta¡bîr olunur. 

]ع ف ث[
ُث َّ َعأ  (vezninde [a¡fet] أَْعَفُت) [&el-a¡fe] اَألأ
Çok açılan ya¡nî oturup kalktıkça ¡avret 
yeri çok münkeşif olan devşiriksiz kişiye 

ler. Şârihin beyânına göre müfredi ٌِّعث 
[¡i&&]tir, ¡ayn’ın kesriyle.

ِثيُث  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-ta¡&î] اَءتَّعأ
Bu dahi tegannîde terâne ve terennüm ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِغَناِئِه ِفي   َعثََّث 
َتْعِثيًثا ِإَذا َتَرنََّم
َعثأَعُث -veznin [πabπab] َغْبَغٌب) [&el-¡a&¡a] اَءأ
de) Fesâd ve tebâhî ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve َما ِفيِه َعْثَعٌث أَْي َفَساٌد

 .Medîne’de bir dağın adıdır [&A&¡a¡] َعثأَعٌث
Ve bir hvânende ismidir. Ve pöç ve uca 
ta¡bîr olunan ¡uzvun yumuşak yerine de-
nir. Ve yumuşak yere denir. Ve şol kum 
yığınının sırtına denir ki onda nebât eseri 
olmaya.

َعَثُة َعثأ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-¡a&¡a&et] اَءأ
ninde) Irgalamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َكُه َحرَّ ِإَذا  َعْثَعَثًة  ْيَء  الشَّ  Ve mukîm olmak َعْثَعَث 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََقاَم ِإَذا  ِباْلَمَكاِن   َعْثَعَث 
Ve meyl ve rükûn eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعْثَعَث ِإَلْيِه ِإَذا َرَكَن
َعَثاِعُث -Mi (ayn’ın fethiyle¡) [&el-¡a&â¡i] اَءأ
hen ve şedâ™id ma¡nâsınadır; yukâlu: َهَذا 
َداِئِد َزَماُن اْلَعَثاِعِث أَِي الشَّ
َعثَّاُء اُء) [™el-¡a&&â] اَءأ -vezninde) Yı [™πarrâ] َغرَّ
lana denir, ٌة .ma¡nâsına [ayyet√] َحيَّ

 vezninde [te¡âlul] َتَعالٌُل [&et-te¡â&u] اَءتََّعاثُُث
ve mürâdifidir ki muvâda¡aten ¡illet izhâr 
eylemek ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْي  َتَعاَثْثُتُه 
َتَعاَلْلُتُه
ِتَثاُث عأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-i¡ti&â] اَإلأ
de) Bir kimseyi hayr ve menfa¡ate nâ™il 
olmaktan alıkomak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َلُه أَْن َيْبُلَغ اْلَخْيَر ِإْعَتثَُّه ِعْرُق َسْوٍء أَْي َتَعقَّ
َثُة ُعَثيأ -Musaggar bünyesiy) [el-¡u&ay&et] اَءأ
le) ُُّعث [¡u&&] kelimesinden ki zikr olunan 
güve ta¡bîr ettikleri böceğe denir; musag-
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 Keşk (ayn’ın zammıyla¡) [el-¡ulâ&et] اَءأُعالََثُة
ile sâfî yağı birbirine halt eylemekle tertîb 
olunan ta¡âma denir. Ve mutlakan her 
iki nesne ki birbirine karışmış ola, ُعالََثٌة 
[¡ulâ&et] denir. Ve 

 Beni’l-A√va§ cemâ¡atinden [Ulâ&et¡] ُعالََثُة
bir recül adıdır. Ve şuradan buradan nesne 
cem¡ eder olan kimseye de ُعالََثٌة [¡ulâ&et] 
derler; yukâlu: ُهَو ُعالََثٌة أَْي َيْجَمُع ِمْن َهُهَنا َوَهُهَنا
َثُة ُعلأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-¡ul&et] اَءأ
İnsânın kifâyet-i ma¡âşı olan şey™e denir, 
 [ul…at¡] ُعْلَقةٌ ma¡nâsına. Burada [ul…at¡] ُعْلَقٌة
ilişik ma¡nâsına da olmak mümkindir, zîrâ 
 ma¡nâsına da […te¡allu] َتَعلٌُّق ,[&te¡allu] َتَعلٌُّث
gelir; yukâlu: َلُه ُعْلَثٌة أَْي ُعْلَقٌة
َعِلُث  Şol (vezninde [ketif] َكِتٌف) [&el-¡ali] اَءأ
kimsedir ki pederinin gayrıya müntesib 
ola, ya¡nî nesebinde karışıklık ola. Ve bir 
nesnenin taleb-kârına mülâzım olup ya-
nından ayrılmayan kimseye denir. Mü™ellif 
-ibâretiyle resm eylemek¡ َواْلُمالَِزُم ِلَمْن يَُطاِلُب
le şârih der ki cemî¡-i ümmehâtta ُمالَِزٌم 
.unvânında mersûmdur¡ ُمَطاِلٌب ِفي ِقَتاٍل َوَغْيِرِه

َتِلُث عأ ُُ -ism-i fâ¡il bünyesiy) [&el-mu¡teli] اَءأ
le) Bu dahi pederinin gayrısına müntesib, 
ya¡nî nesebinde karışıklık olan kişiye de-
nir; yukâlu: ُهَو َعِلٌث َوُمْعَتِلٌث أَْي َمْنُسوٌب ِإَلى َغْيِر 
أَِبيِه
ِتالَُث عأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-i¡tilâ] اَإلأ
de) Âteşi çıkıp çıkmadığı nâ-ma¡lûm olan 
ağaçtan çakmak edinmek ma¡nâsınadır, 
zîrâ ¡Arablar çakmağı ağaçtan ittihâz eder-
ler, َمْرٌخ [mer«] ve َعَفاٌر [¡afâr] gibi; yukâlu: 
أَْم الَ يُوِري  أَ  َيْدِري  ِمْن َشَجٍر الَ  أََخَذُه  ِإَذا  َزْنًدا   ِإْعَتَلَث 
Ve menkûha husûsunda hayrlısını taharrî 
ve intihâb eylemeyip küf™ü yâhûd ne gûne 
olur ise olsun lâ-ubâliyâne tezevvüc ey-
lemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 

denir; yukâlu: ِف َرُجٌل أَْعَفُث أَْي َكِثيُر التََّكشُّ

]ع ك ث[
َعنأَكُث -ayn’ın ve kâf’ın fet¡) [&el-¡Anke] اَءأ
hiyle) Bir nebât ve bir recül ismleridir.

ُث  (vezninde [&mek] َمْكٌث) [&el-¡ak] اَءأَعكأ
Fi’l-asl ictimâ¡ ve iltiyâm ma¡nâsınadır; 
lâkin asl binâsı elsine-i ¡Arabda terk ve 
imâte olunmakla hemîn mezîd olarak 
müsta¡meldir.

 [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [&et-ta¡anku] اَءتََّعنأُكُث
vezninde) Her taraftan gelip birikmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَعْنَكَث اْلَقْوُم ِإَذا اْجَتَمُعوا
َعِكيُث -veznin [&abî»] َخِبيٌث) [&el-¡akî] اَءأ
de) Fîl dedikleri hayvânın sidiğine denir, 
bevlü’l-fîl ma¡nâsına.

]ع ل ث[
ُث َعلأ  ayn’ın fethi ve¡) [&el-¡al] اَءأ
lâm’ın sükûnuyla) Katıp karıştırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيِء ِبالشَّ ْيَء  الشَّ  َعَلَث 
ِبِه َخَلَطُه  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن   Ve biriktirmek َعْلًثا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَمَعُه ِإَذا  الَّشْيَء   َعَلَث 
Ve أَْرَطى [er†â] dedikleri meşe ağacıy-
la deri dibâgat eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبالَْرَطى َدَبَغُه  ِإَذا  َقاَء  الّسِ -Ve çak َعَلَث 
maktan âteş çıkmayıp kör ve fersiz olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْنُد ِإَذا َلْم يُوِر  Ve َعَلَث الزَّ

ٌث  Dicle’nin şarkîsinde bir karye [&Al¡] َعلأ
adıdır ki ¡Aleviyyûna mevkûfedir.

َعَلُث  Şiddet ve (fethateynle) [&el-¡ale] اَءأ
temâdî üzere cenk eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَقاَتُلوا ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َعَلًثا  اْلَقْوُم   َعِلَث 
ِة َواللُُّزوِم دَّ ِبالّشِ
َعِليُث -Ka (vezninde [emîr] أَِميٌر) [&el-¡alî] اَءأ
rışık arpa ve buğday unundan yapılmış 
ekmeğe denir; tekûlu: ِمْن ُخْبًزا  أَْي  َعِليًثا   أََكْلَنا 
َشِعيٍر َوِحْنَطٍة
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tehayyir eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َثُه َعِن ْالَْمِر ِإَذا َصَرَفُه َحتَّى َتَحيََّر َعوَّ
ُث َعوأ  َتْعِويٌث (vezninde [&πav] َغْوٌث) [&el-¡av] اَءأ
[ta¡vî&] ile ma¡nâ-yı ahîrde mürâdiftir; 
yukâlu: َثُه َعاَثُه َعْوًثا ِبَمْعَنى َعوَّ
َعاُث َُ -Mez (mîm’in fethiyle) [&el-ma¡â] اَءأ
heb ve meslek ma¡nâsınadır; yukâlu: أََخَذ 
ُمْسَتِقيًما َمْذَهًبا َوَمْسَلًكا  ُمْسَتِقيًما أَْي   Ve vüs¡at َمَعاًثا 
ve müsâmaha ma¡nâsınadır; tekûlu: ِلي  ِإنَّ 
َعْن َهَذا ْالَْمِر َلَمَعاًثا أَْي َمْنُدوَحًة
ُث ٌل) [&et-te¡avvu] اَءتََّعوُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Mütehayyir olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َتَحيََّر َث الرَّ َتَعوَّ

]ع ي ث[
ُث َعيأ  Bir (vezninde [&ley] َلْيٌث) [&el-¡ay] اَءأ
nesneyi fesâda verip tebâh eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء َيِعيُث َعْيًثا ِإَذا  َعاَث الشَّ
أَْفَسَدُه
َثُة َعيأ  Toprağı (ayn’ın fethiyle¡) [el-¡ay&et] اَءأ
yumuşak yere denir. Ve

َثُة  Şureyf’te ¡alâ-kavlin [Ay&et¡] َعيأ
Cezîre’de bir karye adıdır. Ve Şureyf, 
bilâd-ı ¡Arabda be-gâyet yüksek bir 
dağdır.

َعاِئُث ve [&el-¡â™i] اَءأ

َعُيوُث  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [&el-¡ayû] اَءأ
ve

َعيَّاُث اٌد) [&el-¡ayyâ] اَءأ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Arslana denir.

ِييُث -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-ta¡yî] اَءتَّعأ
de) Bir işe şürû¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعيََّث ُفالٌَن َيْفَعُل َكَذا أَْي َطِفَق Ve karan-
lıkta yâhûd görülmeden el yordamıyla bir 
nesne araştırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
يُْبِصَرُه أَْن  َغْيِر  ِمْن  ِباْلَيِد  َشْيًئا  َطَلَب  ِإَذا  ُفالٌَن   Ve َعيََّث 
bir nesne muhtelıt ve müştebih olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْخَتَطَلْت ِإَذا  َطْيُرُه   َعيََّثْت 

َمْنِكَحُه َيَتَخيَّْر  َلْم  ِإَذا  ُجُل   :Kâle fi’l-Esâs ِإْعَتَلَث الرَّ
َر اْلَمْنِكِح َناِد ِإَذا َكاَن ُمَتَخّيِ يَُقاُل ُفالٌَن َغْيُر ُمْعَتِلِث الّزِ
ٌل) [&et-ta¡allu] اَءتََّعلُُّث -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir kimseye keyd ve mekr ile bir cün-
ha ¡azv ve tahmîl eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلَها َتَمحَّ ِإَذا  نُوَب  الذُّ ِلُفالٍَن  ُفالٌَن   َتَعلََّث 
Ve bir nesneye ilişip ta¡alluk eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَعلََّث ِبِه ِإَذا َتَعلََّق Ve bir 
nesneyi metîn ve muhkem kılmayıp baş-
tan savma yapmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْهَم ِإَذا َلْم يُْحِكْم َصْنَعَتُه َتَعلََّث السَّ
الَُث َعأ  ِعْلٌث (hemzenin fethiyle) [&el-a¡lâ] اَألأ
[¡il&] lafzından cem¡dir ¡ayn’ın kesriyle o 
zâd ve tûşeye denir ki şey™-i mahsûstan 
ihtiyâr ve tertîb olunmayıp eşyâ-i muhte-
lifeden müteretteb ola. Ve َجِر  şol أَْعالَُث الشَّ
ağaç pârelerine denir ki onlar ile çakmak 
edinip âteş çıkarırlar, tâzesi kurusu karışık 
ola.

]ع ن ث[
ثَُوُة َعنأ  ayn’ın fethi ve zammı¡) [el-¡an&uvet] اَءأ
ve nûn’un sükûnuyla) ٌَّحِلي [√aliyy] dedik-
leri nebâtın ki buğdaycık otu dedikleridir, 
hâssaten çürümüş kurusuna denir ki ra¡ye 
salâhiyyeti olmaz. Cem¡i ٌَّعَناِثي [¡anâ&iyy] 
gelir, ٌَّتَراِقي [terâ…iyy] vezninde)

َثُة َعنأ  (ayn’ın harekât-ı selâsıyla¡) [el-¡an&et] اَءأ
ثَُوٌة .ma¡nâsınadır [an&uvet¡] َعنأ

َناَثى  bâ-yı muvahhade ve) [Bâ¡aynâ&â] َباَعيأ
âhirde elifin kasrıyla) Baπdâd kazâsında 
bir karye adıdır.

[عوث]

ِويُث  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-ta¡vî] اَءتَّعأ
Bir adamı bir işten alıkomak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َطُه َعْنُه َثُه َعِن ْالَْمِر َتْعِويًثا ِإَذا َثبَّ  ¡Ve şürû َعوَّ
eyleyeceği mâddeden sarf ve tahvîl eyle-
mekle ne gûne hareket eyleyeceğinde mü-
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FASLU’L-∏AYNİ’L-MU¡CEME 
)َفْصُل اْلَغْيِن اْلُمْعَجَمِة( 

]غ ب ث[
ُث ََبأ -veznin [&mek] َمْكٌث) [&el-πab] اَءأ
de) Keşki yağla ıslatmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا ْمِن َغْبًثا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ  َغَبَث ْالَِقَط ِبالسَّ
َلتَُّه
ِبيَثُة ََ -On (πayn’ın fethiyle) [el-πabî&et] اَءأ
dan ismdir. Yağla ıslanmış keşke denir. 
Ve َغِبيَثٌة [πabî&et] َعِبيَثٌة [¡abî&et] ile cümle-i 
ma¡ânîde mürâdiftir ki zikr olundu.

َبُث َأ َ  vezninde ve [&ebπa] أَْبَغُث [&el-aπbe] اَألأ
mürâdifidir ki zikr olundu.

ِبَثاُث َأ ِ  [i√mirâr] ِإْحِمَراٌر) [&el-iπbi&â] اَإلأ
vezninde) Toz gibi boz renkli olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِإْغِبَثاًثا  ْيُء  الشَّ  ِإْغَبثَّ 
َكاَن أَْغَبَث

]غ ث ث[
ََثُّ  πayn’ın fethi ve &â’nın) [&&el-πa] اَءأ

teşdîdiyle) Sıfattır, arık, lâgar ve mehzûl 
ma¡nâsınadır; َغْبٌث [πab&] ve َسِميٌن [semîn] 
mütekâbillerdir; yukâlu: َضْأٌن َغثٌّ أَْي َمْهُزوٌل
َََثاَثُة ve (πayn’ın fethiyle) [el-πa&â&et] اَءأ

َُثُوَثُة  (πayn’ın zammıyla) [el-πu&û&et] اَءأ
Arık ve hîre ve zebûn olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِمَن َوُغثُوَثًة  َغَثاَثًة  َوَيَغثُّ  َيِغثُّ  اُة  الشَّ  َغثَِّت 
ُهِزَلْت ِإَذا  اِبِع  َوالرَّ الثَّاِني   ُفالٌَن Ve ¡Arablar اْلَباِب 
أََحٌد َعَلْيِه  َيِغثُّ  َسأََلُه ,derler َما  ِإالَّ  أََحًدا  َيَدُع   َما 
ma¡nâsına, ya¡nî “Her gördüğü adamdan 
cerr ve su™âl eylemeğe mecbûldur, gûyâ 
ki i¡tikâdında mehzûlü’l-mâl ya¡nî servet 
ve yesârdan ¡ârî fakîr ve bî-nevâ kimse 
yoktur, mecmû¡-ı nâs hayvân-ı semîn gibi 
zî-kuvvet ve zî-gınâdır.” Kezâlik َُّيِغث  الَ 
َفَيْتُرَكُه ,derler َعَلْيِه َشْيٌء ِإنَُّه َرِديٌء  َيُقوُل ِفي َشْيٍء   الَ 
ma¡nâsına, ya¡nî “Filân kimsenin ¡indinde 

َعَلْيِه
ٌل) [&et-ta¡ayyu] اَءتََّعيُُّث -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Suyu kanmak kertesinden aşağı içmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َشِرَبْت ِإَذا  ْاِلِبُل   َتَعيََّثِت 
ّيِ ُدوَن الّرِ

َثى -ayn’ın fethi ve elifin kasrıy¡) [ay&â¡] َعيأ
la) َعَجًبا [¡aceben] ma¡nâsınadır ki ta¡accüb 
kelimesidir; yukâlu: َعْيَثى َلُه أَْي َعَجًبا َلُه
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َثُة ََ ثأ ََ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-πa&πa&at] اَءأ
ninde) Âlât ve eslihasız cenk eylemek 
ma¡nâsınadır ki za¡îfçe el dövüşü olacak-
tır; yukâlu: ِسالٍَح ِبالَ  َتَقاَتُلوا  ِإَذا  اْلَقْوُم   Ve َغْثَغَث 
bir yerde mukîm olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َغْثَغَث ِباْلَمَكاِن ِإَذا أََقاَم ِفيِه
ِتَثاُث َأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-iπti&â] اَإلأ
de) Davar bir mikdârca çayırını almak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََصاَبْت ِإَذا  اْلَخْيُل   ِإْغَتثَِّت 
ِبيِع أَْي َناَلْت ِمْنُه َشْيًئا َقِليالً ِمَن الرَّ
ِثيُث َأ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-taπ&î] اَءتَّ
de) Deve tedrîcle tavlanmağa başlamak 
ma¡nâsınadır. Bunun bâbı izâle içindir, 
 :gibi; tekûlu [teclîd] َتْجِليٌد ve [ta…şîr] َتْقِشيٌر
أََزاَل َيْعِني  َقِليالً  َقِليالً  َسِمَن  أَْي  َغثََّث  ثُمَّ  َبِعيِري   َغثَّ 
َمِن ُغَثاَثَتُه ِبَبْعِض الّسِ
ََِثُث ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [&el-πa&i] اَءأ

ُث َِ ََُثا -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [&el-πu&âπi] اَءأ
de) Arslana denir.
ََُثثب  (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [&û-∏u&e±] ُذو 

∏aniyy kabîlesi yurdunda bir su yâhûd 
∞ariyye nâm karye korusunda bir dağın 
adıdır.

]غ ر ث[
ُث ََ ََ  Acıkmak (fethateynle) [&el-πara] اَءأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َغَرًثا  ُجُل  الرَّ  َغِرَث 
اِبِع ِإَذا َجاَع اْلَباِب الرَّ
َثاُن َأ ََ -vez [a†şân¡] َعْطَشاُن) [el-πar&ân] اَءأ
ninde) Aç olan kişiye denir. Cem¡i َغْرَثى 
[πar&â] gelir, َعْطَشى [¡a†şâ] vezninde ve 
-vez [a√ârâ§] َصَحاَرى ,gelir [πarâ&â] َغَراَثى
ninde) ve ِغَراٌث [πirâ&] gelir, ِعَطاٌش [¡i†âş] 
vezninde) ve mü™ennesinde َغْرَثى [πar&â] 
denir. Ceminde ِغَراٌث [πirâ&] denir, ِعَطاٌش 
[¡i†âş] vezninde. Pes cem¡-i müzekker ile 
müfred mü™ennes ve cem¡-i müzekker ile 
cem¡-i mü™ennes müsâvîdir. Ve ¡Arablar 

eşyâ-ı dünyeviyyeden bir şey™ aslâ kemter 
ve bî-kıymet değildir. Cümlesi nefîs ve 
fâhir olmakla her ne olursa olsun onu terk 
eylemeyip bir takrîble ahz ve der-himyân 
eylemeğe sa¡y eyler.” Mesel-i mezbûrlar 
be-gâyet mürtekib ve mütenezzil ve sifle-
hûy tülengî kimseler haklarında îrâd olu-
nur. Ve 

َثاَثٌة ََ  [πa&â&et] ve 

َثاَثٌة َُ  [πu&â&et] Kelâm, fâsid ve nâ-hoş ol-
mak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
َفَسَد ِإَذا  اْلَحِديُث   Ve yaranın çirki akmak َغثَّ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َغثَّ اْلُجْرُح ِإَذا َساَل َغِثيثُُه
ََِثيُث  Bu (vezninde [emîr] أَِميٌر) [&el-πa&î] اَءأ
dahi arık ve mehzûl ma¡nâsınadır; ٌَّغث 
[πa&&] gibi. Ve 

ِثيٌث ََ  [πa&î&] Yarada olan sarı su ve irin ve 
çürük et makûlesi çirke denir.

َثاُث َأ ِ  ُغَثاَثٌة (hemzenin kesri ile) [&el-iπ&â] اَإلأ
[πu&â&et] ma¡nâlarınadır; yukâlu: أََغثَّ اللَّْحُم 
َوأََغثَّ اْلَحِديُث َوأََغثَّ اْلُجْرُح ِبَمْعَنى َغثَّ

َثاُث َأ ِت اأ ِ  Yaranın içinde olan [&el-istiπ&â] اَإلأ
çirki çıkarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْسَتَغثَّ اْلُجْرَح ِإَذا أَْخَرَج اْلَغِثيَث ِمْنُه
ِثيَثُة ََ  (vezninde [abî&et»] َخِبيَثٌة) [el-πa&î&et] اَءأ
¡Akl ve şu¡ûrda olan fesâd ve halele denir, 
gasîs-i curhtan me™hûzdur; tekûlu: َلِبَسْتُه 
 Ve َعَلى َغِثيَثٍة َوَنْفٍس َخِبيَثٍة أَْي َعَلى َفَساِد َعْقٍل

ِثيَثٌة ََ  [πa&î&et] Şol hurmâ ağacına ıtlâk 
olunur ki meyve-dâr olup lâkin lezzet ve 
halâveti olmaya; yukâlu: َكاَنْت ِإَذا  َغِثيَثٌة   َنْخَلٌة 
َلَها َحالََوَة  َوالَ   Ve bî-hayr u menfa¡at تُْرِطُب 
olan ahmak ve nâdân kimseye denir ki 
aslâ bir işe yaramaya.

َُثَُّة ٌة) [el-πu&&et] اَءأ  (vezninde [πu§§at] ُغصَّ
Kifâyet eyleyecek dirliğe denir, bülga-i 
¡ayş ma¡nâsına.



ََِلُث اَءأ 877BÂBU’¿-¿Â’™

]غ ل ث[
ُث ََلأ  vezninde ve [&al¡] َعْلٌث [&el-πal] اَءأ
ma¡nâlarında mürâdifidir ki zikr olundu.

َََلُث  َعْلٌث Bu dahi (fethateynle) [&el-πale] اَءأ
[¡ale&] gibi şiddet üzere mütemâdî harb ve 
kıtâl eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َغِلَث 
َعِلَث ِبَمْعَنى  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َغَلًثا  -Ve çak اْلَقْوُم 
maktan âteş çıkmayıp kör ve fersiz olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْنُد ِإَذا َلْم يُوِر َغِلَث الزَّ
َثى ََلأ  (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [el-πal&â] اَءأ
Bâdiye eşcârından bir acı ağaç ismidir, se-
meri sibâ¡ı mühliktir.

ََِليُث  (vezninde [&abî»] َخِبيٌث) [&el-πalî] اَءأ
O şey™e denir ki zehr ile karıştırıp tu¡me 
ederler ve onunla nesr ve ¡ukâb sayd eder-
ler, karga büken ile sâ™ir kuş sayd ettikleri 
gibi. Ve 

ِليٌث ََ  [πalî&] Arpa ile karışık buğdaya 
denir.

ُلوُث َأ َُ -Bu dahi arpa ile karı [&el-maπlû] اَءأ
şık buğdaya denir. Şârihin beyânına göre 
arpa unuyla karışık buğday ekmeğine de-
nir, niteki mühmele ile َعِليٌث [¡alî&] dahi bu 
ma¡nâyadır. Ve hurmâ ile yâhûd hurmâ 
koruğuyla dibâgatlanmış deriye denir; 
yukâlu: ِسَقاٌء َمْغُلوٌث أَْي َمْدبُوٌغ ِبالتَّْمِر أَِو اْلُبْسِر
َثاُء ِلنأ َأ ِ -vez [™iπrindâ] ِإْغِرْنَداٌء) [™el-iπlin&â] اَإلأ
ninde) Bir kimseye darb ve şetm ederek 
şer-gîr olup üzerine havâle ve müstevlî 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْغَلْنَثى َعَلْيِهْم ِإَذا 
ْتِم ْرِب َوالشَّ َعالَُهْم ِبالضَّ
ََِلُث  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [&el-πali] اَءأ
Şedîdü’l-kıtâl olan bahâdıra denir. Ve 
mecnûna denir. Ve neş™e-dâr ta¡âmdan yâ 
şarâbdan mest gibi keyiflenip neş™e-mend 
olmuş kimseye denir; yukâlu: َجاَء َوُهَو َغِلٌث 
َراِب  Ve o kişiye denir أَْي ِبِه َنْشَوةٌ َعِن الطََّعاِم َوالشَّ

 derler, O hatun ki beli ince ِإْمَرأَةٌ َغْرَثى اْلِوَشاِح
olmakla vişâhını doldurmaya. Ve ِوَشاٌح 
[vişâ√] hatunlara mahsûs hamâ™il tarzın-
da müzeyyen kılâdedir; yukâlu: َغْرَثى  ِهَي 
اْلِوَشاِح أَْي َدِقيَقُة اْلَخْصِر
يُث َِ َأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-taπrî] اَءتَّ
Acıktırmak ve aç komak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعُه َثُه َتْغِريًثا ِإَذا َجوَّ َغرَّ
َرٌث وأ ََ  [∏avre&] (َجْوَهٌر [cevher] vezninde) 
İbnu’l-◊âri&’tir ki bir gazvede Nebiyy-i 
bi’s-seyf ¡aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm haz-
retlerinin ¡ale’l-gafle kılıçlarını sıyırıp 
cellâd-vâr taraf-ı nebevîye kasd ve hücûm 
eylediği anda Hazret-i Bârî ¡azze şânuhu 
mezbûrun ketifeyni beyninde şîrpençe 
nev¡inden ٌُزلََّخة [zulle«at] dedikleri cirâhati 
ihdâs eylemekle mütezelzil olup zemîne 
ser-nigûn olmuştur. Vak¡a-i mezbûrenin 
mülahhası budur ki gazve-i Zâtu’r-ru…â¡da 
Fahr-i ¡âlem sallallâhu ¡aleyhi ve sellem 
hazretleri bir şecer sâyesine nüzûl ve sey-
fini şâh-ı şecere ta¡lîk edip tenhâca râhat-
güzîn iken mezbûr ∏avre& bir takrîble 
ser-vakt-i ¡âlîlerine rehyâb olup hemân 
ağaçtan tîgi ahz ve ِمنِّي َيْمَنُعَك   diye َوَمْن 
havâle eyledikte Hazret-i Resûlullâh dahi 

 diyicek fi’l-hâl Cibrîl-i Emîn mezbûrun اَهللُ
ketifeyni beynine darb eylemekle şîrpençe 
hudûs ve yüzü üzere zemîne mefrûş oldu. 
Hazret-i Risâlet-penâh o tîg-i ciger-gâhı 
alıp َوَمْن َيْمَنُعَك ِمنِّي diye havâle buyurdukta 
tazallüm ve istirhâm eylemekle tahliye-i 
sebîl buyurdular. Tercememiz olan siyer-i 
mu¡teberde ismi َدْعثُوُر [Da¡&ûr] ve lakabı 
 olmak üzere mersûm olup [&avre∏] َغْوَرٌث
ba¡de-zemân şeref-yâb-ı İslâm olduğu 
merkûmdur.
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[istiπâ&et]ten e¡ammdır; yukâlu: ُجُل َث الرَّ  َغوَّ
َتْغِويًثا ِإَذا َقاَل َوا َغْوَثاُه
ُث ََوأ  πayn’ın fethi ve vâv’ın) [&el-πav] اَءأ
sükûnuyla) ve

ََُواُث  πayn’ın zammıyla ve) [&el-πuvâ] اَءأ
fethi şâzdır) Ondan ismlerdir, feryâd ede-
rek meded istemeğe denir. Ve meded ve 
nusrete dahi ıtlâk olunur; yukâlu: ُأََجابُوا َغْوَثه 
َواْلَفْتِح ّمِ  ِبالضَّ َغْوٌث :ve yukâlu َوُغَواَثُه  ِعْنَدَك   َهْل 
َوُغَواٌث
Şârih der ki fethin şüzûzuna bâ¡is asvâtın 
ve asvâta delâlet eden kelimâtın mecmû¡u 
zammıla ve kesr ile olur, بَُكاٌء [bukâ™] ve 
 [™nidâ] ِنَداٌء ve [»urâ§] ُصَراٌخ ve [√nubâ] نَُباٌح
gibi.

ََاَثُة ِت اأ ِ  Bir kimseden meded [el-istiπâ&et] اَإلأ
ve nusret istemek ma¡nâsınadır.

اَثُة ََ ِ ve (hemzenin kesriyle) [el-iπâ&et] اَإلأ

َُوَثُة َُ -vez [me¡ûnet] َمُعوَنٌة) [el-meπû&et] اَءأ
ninde) Feryâda yetişip meded eylemek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ِإَغاَثًة َفأََغْثُتُه   ِإْسَتَغاَثِني 
 lafzını [meπû&et] َمُغوَثٌة Mü™ellif َوَمُغوَثًة
masdar-ı sânî sûretinde resm eyledi, lâkin 
-gibi ism-i masdardır, mas [me¡ûnet] َمُعوَنٌة
dar mevzi¡inde isti¡mâl eylediler. 

Şârih der ki istigâse bi’l-fi¡l ve bâ™ 
vâsıtasıyla ta¡diye eder; ve yukâlu: َما أََغْثَت 
ٍة ِبِه اْلُمْضَطرَّ ِمْن َطَعاٍم أَْو َنْجَدٍة أَْي ِمْن ُقوَّ
َياُث َِ -İsm (πayn’ın kesriyle) [&el-πiyâ] اَءأ
dir, feryâda yetişmek, meded ve nusret 
ma¡nâsına. Mâ-kablinin kesresine mebnî 
vâv yâ’ya münkalib olmuştur.

ََاِوُث َُ  (mîm’in fethiyle) [&el-meπâvi] اَءأ
Sulara ıtlâk olunur, ٌِمَياه [miyâh] ma¡nâsına. 
Bunun müfredi ِمْغَوٌث [miπve&]tir, ِمْنَبٌر 
[minber] vezninde ki vesîle-i ِغَياٌث [πiyâ&] 
demektir.

ki uyku basmakla uyuklayarak iki tarafa 
temâyül ve tekessür üzere ola.

ِتالَُث َأ ِ -veznin [&i¡tilâ] ِإْعِتالٌَث [&el-iπtilâ] اَإلأ
de ve mürâdifidir ki zikr olundu; yukâlu: 
-Ve çakmaktan âteş çık ِإْغَتَلَث َزْنًدا ِبَمْعَنى ِإْعَتَلَثُه
mayıp fersiz olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْنُد ِإَذا َلْم يُوِر ِإْغَتَلَث الزَّ
ََاِءُث ُُ -ism-i fâ¡il bünyesiy) [&el-muπâli] اَءأ
le) Bu dahi şedîdü’l-kıtâl olan muhârib 
dil-âvere denir.

]غ ن ث[
َََنُث  Suyu içip (fethateynle) [&el-πane] اَءأ
soluk almak ma¡nâsınadır ki zâhiren 
suyu soluklanarak içmek olacaktır ki ٌَّعب 
[¡abb] mukâbilidir; yukâlu: َغَنًثا ُجُل  الرَّ  َغِنَث 
َس َتَنفَّ ثُمَّ  َشِرَب  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب   Ve bir nesne ِمَن 
sebebiyle gönül dönüp mi¡de bulanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخُبَثْت ِإَذا  َنْفُسُه   َغِنَثْت 
َوَلِقَسْت
ََنُُّث ٌل) [&et-teπannu] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir şey™e mülâzemet ve müdâvemet 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَلْيِه  َتَغنََّث 
َلِزَمُه  ;Ve sıklet vermek ma¡nâsınadır ِإَذا 
yukâlu: ْيُء ِإَذا َثُقَل َعَلْيِه َتَغنََّثُه الشَّ
َُنَّاُث اٌن) [&el-πunnâ] اَءأ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) ¡İşret ve münâdemet husûsunda âdâb 
ve atvârı hûb ve müstahsen olan yârâna 
denir ki cem¡dir. Zâhiren müfredi َغاِنٌث 
[πâni&]tir; yukâlu: ُهُم اْلُغنَّاُث أَِي اْلَحَسنُوا ْالَداِب 
ِفي اْلُمَناَدَمِة
نأٌث ََ  [πan&] (πayn’ın fethi ve nûn’un 
sükûnuyla) İbn Efyân b. el-¢a√m’dir ki 
Mâlik kabîlesindendir.

]غ و ث[
ِويُث َأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-taπvî] اَءتَّ
َغْوَثاُه  diye feryâd ederek [Vâ πav&âhu] َوا 
meded-hvâh olmak ma¡nâsınadır ki ِإْسِتَغاَثٌة 
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يَثُة َِ َُ ve (mîm’in fethiyle) [el-maπî&et] اَءأ

ُيوَثُة َأ َُ  Yağmur (aslı üzere) [el-maπyû&et] اَءأ
yağmış yere denir. Ve 

يَثُة َِ  (mîm’in fethi ve zammıyla) [Maπî&et] َم
¢âdisiyye’de bir kuyu adıdır. Ve Îrân’da 
Beyha… nâhiyesinde bir karye adıdır.

ََّيُِث -veznin [ayyib§] َصّيٌِب) [&el-πayyi] اَءأ
de) Sîga-i mübâlagadır, şiddetle yağan 
matar-ı kesîre denir. Ve ¡Arablar ُذو  َفَرٌس 
 derler, gittikçe seğirtmesini arttırır َغّيٍِث
olan soluklu yüğrük at demektir; yukâlu: 
 ِبْئٌر َذاُت Ve َفَرٌس ُذو َغّيٍِث ِإَذا َكاَن َيْزَداُد َجْرًيا َبْعَد َجْرٍي
ٍة ,derler َغّيٍِث َمادَّ  ma¡nâsına ki menba¡ı َذاُت 
yâhûd mecrâsı olmakla aslâ noksân bul-
mayıp alındıkça medd eder olan kuyu de-
mektir. Ve ∏ayyi& b. ¡Amr b. el-∏av&’dir 
ki ‰ayyi™ kabîlesindendir.

يُث َماَواَن َِ -mîm’in zam) [Muπî&u Mâvân] ُم
mıyla) Başka bir kuyu adıdır. Ve 

يٌث َِ  Hazret-i ¡Â™işe mu¡takası [&Muπî] ُم
olan Berîre’nin zevci ismidir ki 
ashâbdandır.

ََيُُّث ٌل) [&et-teπayyu] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Semirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَغيََّث 
اْلَبِعيُر ِإَذا َسِمَن

ََِويُث  Pek (πayn’ın fethiyle) [&el-πavî] اَءأ
seğirtmeğe denir; yukâlu: أَْي َغِويٍث  َلُذو   ِإنََّك 
ِة َعْدٍو ِشدَّ
َياٌث َِ  [∏iyâ&] (πayn’ın kesriyle) ve

يٌث َِ  (vezninde [mucîb] ُمِجيٌب [&Muπî] ُم
Esmâ-i ricâldendir.

يَثُة َِ ُُ -veznin [mu¡înet] ُمِعيَنٌة) [el-Muπî&et] اَءأ
de) İki mevzi¡ ismidir.

ُة يِثيَّ
َِ
ُُ  (yâ-yı nisbetle) [el-Muπî&iyyet] اَءأ

Baπdâd’da bir medrese ismidir.

َُوُث  (vezninde […ya¡û] َيُعوُق) [&Yaπû] َي
Me≠√ic kabîlesine mahsûs bir sanem 
ismidir.

]غ ي ث[
ُث ََيأ  πayn’ın fethi ve yâ’nın) [&el-πay] اَءأ
sükûnuyla) Yağmura denir, ¡alâ-kavlin 
şol yağmura denir ki misâha-i arzı bir 
berîd ya¡nî on iki mîl mesâfeye şâmil ola; 
yukâlu: َعْرُضُه َيُكوُن  الَِّذي  أَِو  اْلَمَطُر  أَِي  اْلَغْيُث   َنَزَل 
 Ve َبِريًدا

ٌث يأ ََ  [πay&] Yağmur ile nâbit olan ça-
yıra ve çemene ıtlâk olunur sebebiyyet 
¡alâkasıyla; yukâlu: اْلَغْيِث َعَلى  اْلَماِشَيُة   وَقَعَت 
َماِء  Ve َوُهَو اْلَكـَلُ َيْنُبُت ِبَماِء السَّ

ٌث يأ ََ  [πay&] Masdar olur, yağmur yağdır-
mak ma¡nâsına; yukâlu: َيِغيُث اْلِبالََد  اهللُ   َغاَث 
اْلَمَطَر ِبَها  أَْنَزَل  أَْي   Ve yere yağmur nâzil َغْيًثا 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَغْيُث  َغاَث 
ِبَها َوَنَزَل  أََصاَبَها  ِإَذا   ِغيَثِت :ve yukâlu ْالَْرَض 
 ْالَْرُض تَُغاُث َعَلى ِبَناِء اْلَمْفُعوِل َفِهَي أَِي ْالَْرُض َمِغيَثٌة
-Ve ağacın çiçekleri açmağa başla َوَمْغُيوَثٌة
mak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
 Ve َغاَث النَّْوُر ِإَذا أََضاَء

ٌث يأ ََ  [∏ay&] Esmâ-i ricâldendir: ∏ay& b. 
Muray†a, Benî ¡Abs ve ∏ay& b. ¡Âmir, 
Temîm kabîlelerindendir.
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ِحُث َّ  َحِفٌث (vezninde [ketif] َكِتٌف) [&el-fe√i] اَءأ
[√afi&] ma¡nâsınadır ki işkenbe üzerinde 
kırkbayır ve şîrdân dedikleri nesnedir.

]ف ر ث[
ُث َأ َّ -He (vezninde [&ar√] َحْرٌث) [&el-fer] اَءأ
nüz işkenbe içre olan davar tersine denir. 
Cem¡i ُفُروٌث [furû&] gelir. Ve 

ٌث َأ  e denir[rekvet] َرْكَوةٌ Küçük [&fer] َف
ki gönden ve sahtiyândan olan maşra-
badır. Ve َفْرٌث [fer&] masdar olur, gebe 
hatun aş yermek hâletinde gönlü bulan-
mak ma¡nâsına yukâlu: ِمَن َفْرًثا  اْلُحْبَلى   َفَرَثِت 
َغثَّْت ِإَذا  ِل  ْالَوَّ  Ve dağıtmak ve saçmak اْلَباِب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفَرَث اْلُجلََّة َفْرًثا ِمَن اْلَباِب 
ِل َوالثَّاِني ِإَذا َنَثَر َما ِفيَها ِمَن التَّْمِر  Ve diri insân ْالَوَّ
ve hayvânın bağrına vurup bağrını dağıt-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َفَرَث َكِبَدُه َفْرًثا ِمَن 

اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َضَرَبَها َوُهَو َحيٌّ
اُث ََ

ِّ نأ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [&el-infirâ] اَإلأ
de) Bu dahi gebe hatunun gönlü bulan-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلُحْبَلى   ِإْنَفَرَثِت 
َنْفُسَها ِبَها :ve yukâlu َغثَّْت  َلُمْنَفَرٌث   َفْرٌث Ve ِإنََّها 
[fer&] kelimesine mutâvi¡ olur ki bağrına 
vurulmakla bağrı pâre pâre olup dağılmak 
ma¡nâsına; yukâlu. َفَرَث َكِبَدُه َفاْنَفَرَث
ُث َُّ َّ ٌل) [&et-teferru] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi gebe hatunun gönlü bulanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َغثَّْت ِإَذا  اْلُحْبَلى  َثِت   َتَفرَّ
َنْفُسَها
يُث َِ ّأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-tefrî] اَءتَّ
Bu dahi zî-rûhun bağrına vurmakla bağ-
rını pâre pâre edip dağıtmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َث َكِبَدُه َتْفِريًثا ِبَمْعَنى َفَرَثَها َفرَّ
اَثُة ََ ُّ  (fâ’nın zammıyla) [el-furâ&et] اَءأ
Pârelenen ciğerin rîzelerine denir.

اُث ََ فأ ِ -Ci (hemzenin kesriyle) [&el-ifrâ] اَإلأ
ğeri pâreleyip rîzelerini taşra ilkâ eylemek 

FASLU’L-FÂ™ 
)َفْصُل اْلَفاِء(

]ف ث ث[
ثُّ َّ  fâ’nın fethi ve &â’nın) [&&el-fe] اَءأ

teşdîdiyle) Bir nebât adıdır ki kıtlık vak-
tinde onun dânelerinden ekmek yaparlar. 
Ve 

-ismi [şa√mu √an@al] َشْحُم َحْنَظٍل [&&fe] َفثد
dir ki ebucehil karpuzunun içinde olan eti-
dir, َشَجُر َحْنَظٍل nüshaları galattır. Ve 

 Masdar olur, dağıtmak [&&fe] َفثد
ma¡nâsına; yukâlu: ِل  َفثَّ اْلُجلََّة َفثًّا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
 Ve ِإَذا َنَثَرَها َيْعِني َما ِفيَها ِمَن التَّْمِر

 :Dağınık nesneye denir; yukâlu [&&fe] َفثد
ٌق َتْمٌر َفثٌّ أَْي ُمَتَفّرِ
َثاُث ِّ نأ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [&el-infi&â] اَإلأ
de) Kırılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َِّإْنَفث 
اْلَعْوُد ِإَذا اْنَكَسَر
ثَُّة َّ َُ -mîm’in ve fâ’nın fet) [el-mefe&&et] اَءأ
hiyle) Çokluk, kesret ma¡nâsınadır. Ve 
nemâ ve bereket ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur; yukâlu: َطَعاٌم َكِثيٌر َمَفثٌَّة أَْي َكِثيُر َنَزٍل Ve َنَزٌل 
[nezel] fethateynledir.

ِتَثاُث فأ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-ifti&â] اَإلأ
Makhûr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َما 
اْفُتثُّوا َعَلى ِبَناِء اْلَمْفُعوِل أَْي َما ُقِهُروا

]ف ح ث[
ُث حأ َّ  (vezninde [&√ba] َبْحٌث) [&√el-fa] اَءأ
Bir nesneyi gereği gibi teftîş eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفَحَث َعْنُه َفْحًثا ِمَن اْلَباِب 
الثَّاِلِث ِإَذا َفَحَص
ِتَحاُث فأ ِ -vez [§ifti√â] ِإْفِتَحاٌص [&el-ifti√â] اَإلأ
ninde ve mürâdifidir ki bir nesneyi sorup 
araştırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َما  ِإْفَتَحَث 
ِعْنَدُه أَِياْفَتَحَص
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FASLU’L-¢ÂF 
)َفْصُل اْلَقاِف(

]ق ب ث[
ُث َقبأ  (vezninde [&mek] َمْكٌث) [&el-…ab] اَءأ
Bir şey™i avuçlamak ve pençe ile almak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيِء َقْبًثا ِمَن اْلَباِب  َقَبَث ِبالشَّ
الثَّاِني ِإَذا َقَبَض
َباٌث ََ  […abâ&] (َسَحاٌب [se√âb] vezninde) İbn 
Rezîn el-La√mî’dir ki muhaddisîndendir. 
Ve ¢abâ& b. Eşyem ashâbdandır. Mü™ellif 
terakkî-i vech üzere sahâbeyi te™hîr 
eylemiştir.

]ق ب ع ث[
َثى َقَبعأ -vez [şemerdâ] َشَمْرَدى) [el-…aba¡&â] اَءأ
ninde) Tabanı iri ve büyük olan adama 
denir. Kezâlik tabanları ve bakanakları iri 
olan erkek deveye denir. Mü™ennesinde 
 denir hâ’yla. Ve [aba¡&ât…] َقَبْعَثاةٌ

َثاةٌ َبعأ ََ  […aba¡&ât] َعَفٌل [¡afel] ma¡nâsınadır ki 
ba¡zı hatunun fercinde olan yumru şiştir; 
hılkî olur, zekerin nüfûzuna mânî¡dir ve 
ba¡zında kemik olur ki ona َقْرٌن […arn] der-
ler; Türkîde o hatuna aslık ta¡bîr olunur.

]ق ث ث[
 âf’ın fethi ve &â’nın…) [&&el-…a] اَءأَقثُّ

teşdîdiyle) Çekip getirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه ِل ِإَذا َجرَّ ْيَء َقثًّا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ  Ve َقثَّ الشَّ
davar sürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّقث 
 Ve bir nesneyi çekip dibinden ْاِلِبَل ِإَذا َساَقَها
koparmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَر الشَّ  َقثَّ 
 Ve ِإَذا َقَلَعُه

ََثد  […a&&] Bir nebât adıdır.

ِتَثاُث َأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-ikti&â] اَإلأ
de) Bu dahi bir nesneyi çekip koparmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْقَتثَُّه أَِي اْقَتَلَعُه

ma¡nâsınadır; yukâlu: َها َشقَّ ِإَذا  اْلَكِبَد   أَْفَرَث 
اْلُفَراَثَة اْلَكِرَش i√â√’ta~َوأَْلَقى   ibâretiyle¡ أَْفَرَث 
mersûmdur ki işkenbeyi yarıp içindeki 
fadalâtı dökmek ma¡nâsına olur. Ve 

اٌث ََ فأ ٌِ  [ifrâ&] Bir kimseyi dâ™imâ nâsı ta¡n 
ve teşnî¡ eylemek ¡âdeti olan eşhâsa ¡urza-i 
melâmet eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur ki َفْرٌث [fer&] menzilinde kılmak olur; 
yukâlu: َضُهْم ِلالَِئَمِة النَّاِس أَْفَرَث ُفالٌَن أَْصَحاَبُه ِإَذا َعرَّ
ُث ََ َّ  Doymak (fethateynle) [&el-fere] اَءأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َفَرًثا ِمَن اْلَباِب  َفِرَث الرَّ
َشِبَع ِإَذا  اِبِع   ;Ve dağılmak ma¡nâsınadır الرَّ
yukâlu: ُقوا َفِرَث اْلَقْوُم ِإَذا َتَفرَّ
ُث َِ َّ  Şol (vezninde [ketif] َكِتٌف) [&el-feri] اَءأ
yere denir ki ne dağ ve ne düz ola; yukâlu: 
َمَكاٌن َفِرٌث أَْي الَ َجَبٌل َوالَ َسْهٌل
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]ق ر ث[
ُث َأ َق  (vezninde [&ar√] َحْرٌث) [&el-…ar] اَءأ
Küçük ركوة [rekvet]e denir ki gönden ve 
sahtiyândan yaptıkları matara gibi su ka-
bıdır, taşra Türkîsinde kalaz ta¡bîr olunur. 
Ve 

ٌث َأ ََ  […ar&] Masdar olur, bir kimseyi pek 
gam-gîn ve gussa-nâk eylemek ma¡nâsına; 
yukâlu: ِل ِإَذا َكَرَثُه َقَرَثُه ْالَْمُر َقْرًثا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
ُث ََ َق  El emeğiyle (fethateynle) [&el-…ara] اَءأ
kesb ü kâr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا َكدَّ َوَكَسَب ُجُل َقَرًثا ِمَن اْلَباِب الرَّ َقِرَث الرَّ
يُث َِّ ِق يٌث âf’ın kesriyle… [&el-…irrî] اَءأ  ِجّرِ
[cirrî&] vezninde ve mürâdifidir ki bir nev¡ 
balıktır, niteki zikr olundu.

اَثا ََ َق -âf’ın fethi ve elifin kas…) [el-…arâ&â] اَءأ
rıyla) ve

يَثا َِ َق -veznin [na¡îmâ] َنِعيَما) [el-…arî&â] اَءأ
de) Bir nev¡ hurmâ ağacının ismidir ki 
hurmâsı tâze koruk iken be-gâyet atyeb 
olur.

]ق ر ع ث[
َعٌث َأ ََ  […ar¡a&] (َجْعَفٌر [ca¡fer] vezninde) 
Bir recül adıdır. Fi’l-asl َتَقْرُعٌث [ta…ar¡u&] 
mâddesinden me™hûzdur ki birikmek, te-
cemmü¡ ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَقْوُم  َتَقْرَعَث 
ُعوا ِإَذا َتَجمَّ

]ق ع ث[
َعاُث َأ ِ  (hemzenin kesriyle) [&el-i…¡â] اَإلأ
Beyhûde isrâf-ı mâl eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْقَعَث ِفي َماِلِه ِإَذا أَْسَرَف Ve çok bahşîş 
vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: َة  أَْقَعَث َلُه اْلَعِطيَّ
ِإَذا أَْجَزَلَها
َثُة َقعأ  âf’ın fethi ve ¡ayn’ın…) [el-…a¡&et] اَءأ
sükûnuyla) Az vergi vermek ma¡nâsına 
olmakla azdâddan olur; yukâlu: َقَعَث َلُه َقْعَثًة 

َقثَُّة َُ -mîm’in ve …âf’ın fet) [el-ma…a&&et] اَءأ
hiyle) Çokluk, kesret ma¡nâsınadır; fâ ile 
 de lügattir. Ve [mefe&&et] َمَفثٌَّة

-Bir yassı ve değirmi tahta [ma…a&&et] َمَقثٌَّة
dır ki sıbyân onunla beynlerinde müte¡âref 
bir oyun oynarlar, taşra Türkîsinde çıkşağı 
ta¡bîr ederler.

ُقَثاُث  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [&el-…u&â] اَءأ
Metâ¡ ma¡nâsınadır.

َقثَّاُث  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [&el-…a&&â] اَءأ
Koğucuya ıtlâk olunur ki cerr ve nakl-i 
kelâm eder; yukâlu: اٌم َرُجٌل َقثَّاٌث أَْي َنمَّ
َثاٌث َِ  [¢i&â&] (ِكَتاٌب [kitâb] vezninde) ±eh-
ben b. ¢ir∂im nâm sahâbînin ceddi is-
midir; muhaddisûn …âf’ın fethiyle ta¡bîr 
ederler.

ِقثِّيَثى يَصى) [el-…i&&î&â] اَءأ -vez [i§§î§â»] ِخّصِ
ninde) Masdardır, cem¡-i mâl eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي يَثى  ِقثِّ اْلَماَل  َيُقثُّ   ُهَو 
َيْجَمُعُه
َقِثيَثُة ve [el-…a&î&et] اَءأ

َقَثاَثُة  (âf’ların fethiyle…) [el-…a&â&et] اَءأ
Gürûh ve cemâ¡at ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْنَتَقَل اْلَقْوُم ِبَقِثيَثِتِهْم َوَقَثاَثِتِهْم أَْي ِبَجَماَعِتِهْم

]ق ث ق ث[
َقَثُة َقثأ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-…a&…a&et] اَءأ
ninde) Ölçeği tâm kullanıp mekîli hakkı 
üzere ölçmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َقْثَقَث 
َوَفاُه ِإَذا   Ve yerden kazığı çıkarmak اْلِمْكَياَل 
için ırgalamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َقْثَقَث 
َكُه ِلَيْنِزَعُه اْلَوِتَد ِإَذا َحرَّ

]ق ح ث[
ُث  (vezninde [&√ba] َبْحٌث) [&√el-…a] اَءأَقحأ
Bir nesneyi bi’t-tamâm süpürüp almak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ِمَن َقْحًثا  ْيَء  الشَّ  َقَحْثُت 
اْلَباِب الثَّاِلِث أَْي أََخْذتُُه َعْن آِخِرِه
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kimseye denir; yukâlu: َرُجٌل ِقْنَعاٌث ِإَذا َكاَن َكِثيَر 
ْعِر ِفي َوْجِهِه َوَجَسِدِه الشَّ

]ق ي ث[
ٌل) [&et-te…ayyu] اَءتََّقيُُّث -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Cem¡ eylemek ma¡nâlarınadır.

َقِليالً أَْعَطاُه  ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  -Lâkin zıddiyye ِمَن 
ti vâzıh değildir, zîrâ biri sülâsî ve biri 
mezîddir.

ِعيُث  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-ta…¡î] اَءّتقأ
Bir nesneyi bi-tamâmihi istîsâl eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َثُه َتْقِعيًثا ِإَذا اْسَتْأَصَلُه َقعَّ
ِقَعاُث نأ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [&el-in…i¡â] اَإلأ
de) Ondan mutâvi¡dir; yukâlu: َثُه َفاْنَقَعَث َقعَّ
َقِعيُث  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [&el-…a¡î] اَءأ
Azca ve kolayca olan şey™e denir; ma¡nâ-
yı mezbûrdan me™hûzdur; yukâlu: َشْيٌء 
ٌن َيِسيٌر  Ve pek çok sel suyuna ve َقِعيٌث أَْي َهّيِ
pek çok yağmura denir.

ِتَعاُث َأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-i…ti¡â] اَإلأ
de) Kazılan kuyudan çok toprak çıkarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْقَتَعَث اْلَحاِفُر ِإَذا اْسَتْخَرَج 
تَُراًبا َكِثيًرا ِمَن اْلِبْئِر
ُقَعاُث  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [&el-…u¡â] اَءأ
Bir marazdır ki koyun ve keçi kısmının 
burunlarında tahaddüs eder.

]ق ل ع ث[
ُعُث  [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [&et-te…al¡u] اَءتََّقلأ
vezninde) Suluca balçıktan ayağını çekip 
koparır tarzında yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَقْلَعَث ِفي َمْشِيِه ِإَذا َمرَّ َكأَنَُّه َيَتَقلَُّع ِمْن َوَحٍل

]ق م ع ث[
ُعوُث ُأ ُق -vez [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [&el-…um¡û] اَءأ
ninde) Deyyûs ve kaltabana denir.

]ق ن ط ث[
َطَثُة َقنأ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-…an†a&et] اَءأ
ninde) Havf ve feza¡ ile seğirtip gitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َعَدا ِبَفَزٍع َقْنَطَث الرَّ

]ق ن ع ث[
َعاُث ِقنأ  (vezninde [in†âr…] ِقْنَطاٌر) [&el-…in¡â] اَءأ
Yüzünde ve sâ™ir a¡zâsında kılı çok olan 
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]ك ث ث[
 kâf’ın fethi ve &â’nın) [&&el-ke] اَءأَكثُّ

teşdîdiyle) Sık ve gür ve kalın olan şey™e 
denir; yukâlu: َشْيٌء َكثٌّ أَْي َكِثيٌف
َكِثيُث  َكثٌّ (vezninde [emîr] أَِميٌر) [&el-ke&î] اَءأ
[ke&&] ma¡nâsınadır, bundandır ki gür ve 
sık sakallı kimseye ki tahta sakal ta¡bîr 
olunur, ْحَيِة ْحَيِة ve َكثُّ الّلِ  ;ıtlâk olunur َكِثيُث الّلِ
ve yukâlu: ِلْحَيٌة َكثٌَّة َوَكثَّاُء أَْي َكِثيَفٌة

 ;cem¡idir (kâf’ın zammıyla) [&&el-ku] اَءأُكثُّ
yukâlu: ْحَيِة َقْوٌم ُكثُّ الّلِ
َكثأَكُث ve (kâf’ların fethiyle) [&el-ke&ke] اَءأ

ِكثأِكُث  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [&el-ki&ki] اَءأ
Hurde taşlar ile karışık toprağa denir ki 
moloz ta¡bîr olunur.

ُكثأُكَثى  kâf’ların zammı ve) [el-ku&ku&â] اَءأ
fethi ve elifin kasrıyla) Sıbyân-ı ¡Ara-
ba mahsûs bir la¡ib adıdır ki toprakla 
oynarlar.

 Hasâd (teşdîd-i &â’yla) [&&el-kâ] اَءأَكاثُّ
olan sünbüle dânelerinin sıçrantılarından 
nâbit olan ekine denir.

َكَثاَثاُء  kâf’ın fethi ve elifin) [™el-ke&â&â] اَءأ
meddiyle) Toprağı çok yere denir.

 kâf’ın fethi ve &â’nın) [&&el-ke] اَءأَكثُّ
teşdîdiyle) Masdar olur, birden dertop 
hadeslemek ma¡nâsına; yukâlu: ُجُل الرَّ  َكثَّ 
ِل ِإَذا َرَمى ِبِه ِبَسْلِحِه َكثًّا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
َكَثاَثُة  (vezninde [ke&âfet] َكَثاَفٌة) [el-ke&â&et] اَءأ
ve

ُكثُوَثُة ve (kâf’ın zammıyla) [el-ku&û&et] اَءأ

َكَثُث  Sakalın (kâf’ın fethiyle) [&el-…e&e] اَءأ
dipleri gür ve sıkı olarak kılları kısa ve 
kıvırcık olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َكثَِّت 
َكثَُرْت ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَكَثًثا  َوُكثُوَثًة  َكَثاَثًة  ْحَيُة   الّلِ
 َرُجٌل :ve yukâlu أُُصولَُها َوَكثَُفْت َوَقُصَرْت َوَجُعَدْت

FASLU’L-KÂF 
)َفْصُل اْلَكاِف(

]ك ب ث[
َكَباُث  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [&el-kebâ] اَءأ
-ağacının ki misvâk ağacıdır, ye [erâk] أََراٌك
mişinin olmuşuna denir.

َكَبُث  Et bozulup (fethateynle) [&el-kebe] اَءأ
kokmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اللَّْحُم  َكِبَث 
اِبِع ِإَذا َتَغيََّر َوأَْرَوَح َكَبًثا ِمَن اْلَباِب الرَّ
ُث َكبأ  (vezninde [&mek] َمْكٌث) [&el-keb] اَءأ
Etin üzerini kapayıp örtmekle kokutmak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َكَبْثُت اللَّْحَم َكْبًثا ِمَن اْلَباِب 
ِل أَْي َغَمْمُتُه َفَتَغيََّر َوأَْنَتَن ْالَوَّ
َكِبيُث ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [&el-kebî] اَءأ

ُبوُث كأ َُ  ;Kokmuş ete denir [&el-mekbû] اَءأ
yukâlu: ٌر ُمْنِتٌن َلْحٌم َكِبيٌث َوَمْكُبوٌث أَْي ُمَتَغّيِ
ُبُث ُكنأ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [&el-kunbu] اَءأ
de) Sulb ve şedîd olan şey™e denir. Ve be-
gâyet bahîl ve nâkese denir.

ُبوُث ُكنأ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [&el-kunbû] اَءأ
de) ve

ُكَناِبُث -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [&el-kunâbi] اَءأ
de) Bunlar da ziyâdesiyle bahîl ve cimri 
şahsa denir; yukâlu: َرُجٌل ُكْنُبٌث َوُكْنُبوٌث َوُكَناِبٌث 
أَْي ُمْنَقِبٌض َبِخيٌل
ِبيُث  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-tekbî] اَءتَّكأ
Gemiyi yere eğip içinde olan eşyâyı başka 
gemiye nakl eylemek ma¡nâsınadır. Ve bu 
küçük gemilerde olur; yukâlu: ِفيَنَة السَّ  َكَبَث 
َل َما ِفيَها ِإَلى أُْخَرى ِإَذا َجَنَحَها ِإَلى ْالَْرِض ِلُيَحّوِ

]ك ب ع ث[
َثاُة َكَبعأ -vez [aba¡&ât…] َقَبْعَثاةٌ [el-kebe¡&ât] اَءأ
ninde ve mürâdifidir ki ferc-i zenânda 
olan şiştir.
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kimsedir ki bir mâddeden hazer ve endîşe 
ile ¡azm ve mübâşeretinden kaçınılıp ric¡at 
eylemiş ola; yukâlu: ََّكع ِإَذا  ْالَْمِر  َلَكِريُث   ِإنَُّه 
 Ve َوَنَكَص

يٌث َِ  ma¡nâsınadır ki [&kâri] َكاِرٌث [&kerî] َك
muztarib edici, şedîd demektir; yukâlu: أَْمٌر 
َكاِرٌث أَْي   Zâhiren bu mâddeden bâb-ı َكِريٌث 
râbi¡ dahi vârid olup lâkin mü™ellif iktifâ 
eylemiş ola, zîrâ َكِريٌث [kerî&] ki sıfattır, 
bâb-ı râbi¡i muktezîdir ve muktezâ-yı 
mâdde dahi te™essür lüzûmudur. Ve ba¡zen 
bu makûleye mütevehhem sîga takdîr edip 
ondan binâ ederler.

اُث ََ ِك نأ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [&el-inkirâ] اَإلأ
de) Kesilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَكَرَث 
اْلَحْبُل ِإَذا اْنَقَطَع
اُث ََ ِت كأ ِ  َكْرٌث Zikr olunan [&el-iktirâ] اَإلأ
[ker&] lafzından ifti¡âldir, gam-gîn ol-
mak ma¡nâsınadır; bu münâsebetle bir 
emr-i ¡azîmden mübâlât eylemek ve bâk 
ve pervâ çekmek ma¡nâsına isti¡mâl olun-
muştur; tekûlu: َما أَْكَتِرُث َلُه أَْي َما أَُباِلي ِبِه Kâle 
fi’n-Nihâye: َنا ُسًدى ِمْن  َوِفي َحِديِث ُقّسٍ “َلْم يَُخّلِ
 َبْعِد ِعيَسى واكَتَرَث” يَُقاُل َما أَْكَتِرُث َلُه أَْي َما أَُباِلي َوالَ
يُْسَتْعَمُل ِإالَّ ِفي النَّْفِي َوَقْد َجاَء َهُهَنا ِفي ْاِلْثَباِت َوُهَو َشاذٌّ
يَثاُء َِ َك  Bir (kâf’ın fethiyle) [™el-kerî&â] اَءأ
nev¡ atyeb ve a¡lâ hurmâ koruğu ismidir.

]ك ش ث[
-kâf’ın fethi ve zam) [&el-keşû] اَءأَكُشوُث
mıyla) ve

 kâf’ın fethi ve elifin) [el-keşû&â] اَءأَكُشوَثى
kasrıyla ve meddiyle câ™izdir) ve

ُشوُث ُكأ  (hemzenin zammıyla) [&el-ukşû] اَألأ
Ve işbu lügat-ı ahîre half ya¡nî rediyye 
ve sâkıtadır; bağ sarmaşığı ta¡bîr olunan 
nebâta denir ki ağacın dallarına sarmaşır, 
yerde kökü ve yaprağı ve yemişi ve gölge-

ْحَيِة  [&ki&â] ِكَثاٌث ke-mâ zukire. Cem¡i َكثُّ الّلِ
gelir kâf’ın kesriyle.

َثاُث كأ ِ ve (hemzenin kesriyle) [&el-ik&â] اَإلأ

َكَثُة َكثأ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-ke&ke&et] اَءأ
ninde) Bir kimse vech-i mezkûr üzere top 
sakallı olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أََكَث 
ْحَيِة ُجُل َوَكْثَكَث ِإَذا َصاَر َكثَّ الّلِ الرَّ

]ك ح ث[
ُث  (vezninde [&√ba] َبْحٌث) [&√el-ka] اَءأَكحأ
Bir nesneyi iki pençeyi doldurup dopdolu 
vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َلُه   َكَحَث 
اْلَماِل َكْحًثا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َغَرَف َلُه ِبَيَدْيِه ِمْنُه

]ك ر ث[
اُث ََّ ُك اٌن) [&el-kurrâ] اَءأ -veznin [rummân] ُرمَّ
de) ve َكتَّاٌن [kettân] vezninde) Pırasa ta¡bîr 
olunan sebzeye denir, Fârisîde gendenâ 
denir. 

Şârih der ki mâ™ide-i ¡Îseviyye’de ve 
mâ™ide-i »i∂riyye’de cümle sebzeler bu-
lunup lâkin pırasa yok idi.

اُث ََ َك  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [&el-kerâ] اَءأ
Bir nev¡ ulu ağaç ismidir, ‰â™if cibâlinde 
meşhûdum olmuştur. Bu ağaç, yırtıcı-
lar ağacı dedikleridir, uzun ve yumuşak 
dalları olur, kırılsa sütü akar. ◊icâz’da 
kesîrdir, sütünü ta¡âma izâfe eyleseler 
cüzâma nâfi¡dir. Ve 

اٌث ََ .Bir dağın adıdır [&Kerâ] َك

ُث َأ َك -veznin [&ar√] َحْرٌث) [&el-ker] اَءأ
de) Bir kimseyi gam ve gussa basmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َكْرًثا  اْلَغمُّ   َكَرَثُه 
ِل َوالثَّاِني ِإَذا اْشَتدَّ َعَلْيِه ْالَوَّ
اُث ََ كأ ِ  َكْرٌث (hemzenin kesriyle) [&el-ikrâ] اَإلأ
[ker&] ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْكَرَثُه اْلَغمُّ ِبَمْعَنى 
َكَرَثُه
يُث َِ َك  Şol (vezninde [emîr] أَِميٌر) [&el-kerî] اَءأ
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ıtlâk olundu.

]ك ن ب ث[
ُبُث ُكنأ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [&el-kunbu] اَءأ
de) ve

ُكَناِبُث -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [&el-kunâbi] اَءأ
de) ve

ُبوُث ُكنأ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [&el-kunbû] اَءأ
de) Taş gibi pek ve katı şey™e denir. Ve 
ziyâdesiyle bahîl ve nâkese denir.

َبَثُة َكنأ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-kenbe&et] اَءأ
ninde) ve

ُبُث  [teda√ruc] َتَدْحُرُج) [&et-tekenbu] اَءتََّكنأ
vezninde) Be-gâyet bahîl ve nâkes olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َوَتَكْنَبَث  ُجُل  الرَّ  َكْنَبَث 
َصاَر ُكْنُبوًثا أَْي َبِخيالً ُمْنَقِبًضا

]ك ن د ث[
ُث َُ ُكنأ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [&el-kundu] اَءأ
de) ve

ُكَناِدُث -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [&el-kunâdi] اَءأ
ninde) Sulb ve şedîd nesneye denir.

]ك ن ف ث[
ُث ُّ ُكنأ  [≠unfu…] ُقْنُفٌذ fâ’yla) [&el-kunfu] اَءأ
vezninde) ve

ُكَناِفُث -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [&el-kunâfi] اَءأ
de) Kasîrü’l-kâme bodur kişiye denir.

]ك و ث[
ُث -veznin [&lev] َلْوٌث) [&el-kev] اَءأَكوأ
de) Papuça denir ki ayağa giyilir, َقْفٌش 
[…afş] ma¡nâsına. Ve َقْفٌش […afş], kefş 
mu¡arrebidir.

ِويُث  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-tekvî] اَءتَّكأ
Ekin yenice dört beş dâne yapraklanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلُه َصاَر  ِإَذا  ْرُع  الزَّ َث   َكوَّ
َخْمٌس أَْو  َوَرَقاٍت   Ve kazâ-yı hâcet eden أَْرَبُع 
kimse necâsetini tavşan başları kadar 

si olmaz, bî-hayr u menfa¡at kimseyi ona 
teşbîh ederler. Kâle’ş-şârih ve minhu: ُهَو“ 
 اْلَكُشوُش َفالَ أَْصٌل َوالَ َوَرٌق|| َوالَ َنِسيٌم َوالَ ِظلٌّ َوالَ
َثَمُر”

]ك ل ث[
نأِكالَُث ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [&el-inkilâ] اَإلأ
ninde) İleri geçmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َم ُجُل ِإَذا َتَقدَّ ِإْنَكَلَث الرَّ
َلُث كأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [&el-mikle] اَءأ
de) Umûr ve mesâlihte işlek nâfiz ve kâr-
güzâr adama denir; yukâlu: أَْي ِمْكَلٌث   َرُجٌل 
َماٍض ِفي ْالُُموِر

]ك ل ب ث[
َبُث َكلأ  bâ-yı muvahhade ile) [&el-kelbe] اَءأ
vezninde) ve [ca¡fer] َجْعَفٌر

ُبُث ُكلأ  vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [&el-kulbu] اَءأ
ve

ُكَلِبُث -veznin [†ulebi¡] ُعَلِبٌط) [&el-kulebi] اَءأ
de) ve

-veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [&el-kulâbi] اَءأُكالَِبُث
de) Be-gâyet bahîl ve mümsik ve münka-
bız şahsa denir.

]ك ن ث[
َثُة ُكنأ  Şol (kâf’ın zammıyla) [el-kun&et] اَءأ
-e ya¡nî mersin ve sö[neverdecet] َنَوْرَدَجٌة
ğüt ağaçlarının tâze çubuklarından dâ™ire 
olmuş nesneye denir ki üzerine hoş-bû 
çiçekler dizdikten sonra tomar gibi dürüp 
kafes tarzında ederler, tâze kızlar bahâr 
eyyâmında o gûne ârâyiş edip safâ ederler. 
Ve َنَوْرَدَجٌة [neverdece] kelimesi, neverde-i 
Fârisî mu¡arrebidir ki neverdîden lafzın-
dan ism-i mef¡ûldür, dürülmüş ve bü-
külmüş nesneye denir, ba¡dehu vech-i 
mezkûr üzere kafes ve sepet tarzında 
envâ¡-ı şükûfeden müretteb o nesneye 
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FASLU’L-LÂM 
)َفْصُل الالَِّم(

]ل ب ث[
ُث  lâm’ın fethi ve zammı ve) [&el-leb] اَءلَّبأ
bâ’nın sükûnuyla) ve

ve (fethateynle) [&el-lebe] اَءلََّبُث

َباُث ve (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [&el-libâ] اَءّلِ

 ve [&el-lubâ] اَءلَُّباُث

َباَثُة ve (lâm’ların zammıyla) [el-lubâ&et] اَءلُّ

ِبيَثُة -Bir yer (lâm’ın fethiyle) [el-lebî&et] اَءلَّ
de eğlenip durmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َمَكَث ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  ُجُل  الرَّ  Ve bunun َلِبَث 
masdarı bâ’nın sükûnuyla gelmek kıyâsa 
muhâliftir, zîrâ bâb-ı râbi¡in masdarı lâzım 
olduğu sûrette hareke ile gelmek kıyâstır, 
.gibi [ta¡ab] َتَعٌب

ve [&el-lâbi] اَءالَِّبُث

 İsm-i (vezninde [ketif] َكِتٌف) [&el-lebi] اَءلَِّبُث
fâ¡ildir, َماِكٌث [mâki&] ma¡nâsına. 

Şârih der ki َلِبٌث [lebi&] yolda yâ gayrı ma-
hallerde ekserî tevakkuf eder olan kişiye 
denir.

َباُث ءأ ِ ve (hemzenin kesriyle) [&el-ilbâ] اَإلأ

ِبيُث -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-telbî] اَءتَّلأ
de) Bir kimseyi َمْكٌث [mek&] ettirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َثُه ِإَذا أَْمَكَثُه أَْلَبَثُه َوَلبَّ
َثُة بأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-lub&et] اَءلُّ
İsmdir, eğlenip durmak hâletine denir; 
yukâlu: ُفُه َطاَل لُْبَثُتُه أَْي َتَوقُّ
ٌل) [&et-telebbu] اَءتََّلبُُّث -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi eğlenip durmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَلبََّث ِباْلَمَكاِن ِإَذا َتَوقََّف
َباُث ِتلأ اأ ِ  Geç ¡add eylemek [&el-istilbâ] اَإلأ
ma¡nâsınadır ki geciksinmek ta¡bîr olunur; 
yukâlu: ِإْسَتْلَبَثُه أَِي اْسَتْبَطأَُه

yani topak topak çıkarmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكُرُؤوِس أَْخَرَجُه  ِإَذا  ِبَغاِئِطِه  ُجُل  الرَّ َث   َكوَّ
 Bu ma¡nânın münâsebet-i me™hâzı ْالََراِنِب
ma¡lûm olmadı, zîrâ mâddede tavşan yok-
tur ki hattâ başını dahi ihrâc eyleye.

…Irâ¡ (vezninde [ûbâ†] طُوَبى) [Kû&â] ُكوَثى
’ta bir karye adıdır. Şârihin beyânı üzere 
Bâbil kazâsında olup ve mevlid-i Hazret-i 
İbrâhîm ¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi’t-teslîm 
olmak üzere mervîdir. Ve 

 Mekke’de bir mahalledir ki [Kû&â] ُكوَثى
Benû ¡Abduddâr’a mahsûstur.

َثُة َكوأ  (vezninde [rev&et] َرْوَثٌة) [el-kev&et] اَءأ
Ucuzluğa denir, ِخْصٌب [«i§b] ma¡nâsına.

 [&&kâ] َكاثٌّ (tahfîf-i &â’yla) [&el-kâ] اَءأَكاُث
ma¡nâsınadır ki müşeddededir, ”ك،ث،ث“ 
mâddesinde beyân olundu.
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 Ve bir husûsta tereddüd eylemek َحَبَسُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َد َتَردَّ ِإَذا  ْالَْمِر  ِفي   َلْثَلَث 
 Ve kelâmı ibâne ve izhâr eylemeyip ِفيِه
dilini çiğneyerek mübhem söylemek 
ma¡nâsınadır ki ¡avâmm-ı Türkîde ımır 
yamır söylemek ta¡bîr olunur; yukâlu: 
ْنُه يَُبّيِ َلْم  ِإَذا  َكالََمُه  -Ve toprağa bula َلْثَلَث 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: التَُّراِب ِفي   َلْثَلَثُه 
َغُه َمرَّ  ;Ve davar sürmek ma¡nâsınadır ِإَذا 
tekûlu: ُسْقُتُه َيْعِني  َكَدْدتُُه  أَْي  اْلَبِعيَر   Şârih َلْثَلْثُت 
 nüshalarını tahti™e eylemiştir. Ve bir َلَدْدتُُه
mikdârca dinlendirip ârâm ve râhât ver-
mek ma¡nâsınadır; tekûlu: َلْثِلثُوا ِبَنا َعَلى ِصيَغِة 
ُحوا َقِليالً ْالَْمِر أَْي َرّوِ
-vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [&et-tele&lu] اَءتََّلثأُلُث
ninde) Bir husûsta tereddüd eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َد َتَردَّ ِإَذا  ْالَْمِر  ِفي   َتَلْثَلَث 
Ve toprağa bulanıp ağnamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َغ َتَلْثَلَث ِفي التَُّراِب ِإَذا َتَمرَّ
ve [&el-le&lâ] اَءلَّثأالَُث

 Şol (lâm’ların fethiyle) [el-le&lâ&et] اَءلَّثأالََثُة
üşengen batî™ü’t-tab¡ tenbel kimseye de-
nir ki bir iş teklîf eyledikte işte kalktım 
ve vardım diyerek sûret-i icâbet gösterip 
yine kehâletle gerilenip te™ehhür eder ola. 
Istılâhımızda ona cân törpüsü ve eşek eye-
gülü ta¡bîr olunur; yukâlu: َرُجٌل َلْثالٌَث َوَلْثالََثٌة 
أَْي َبِطيٌء ُكلََّما َظَنْنَت أَنَُّه أََجاَبَك ِإَلى َحاَجِتَك َتَقاَعَس

]ل ط ث[
 Elin (vezninde [&mek] َمْكٌث) [&†el-la] اَءلَّطأُث
arzıyla ya¡nî arkurusuyla yâhûd bir yassı 
ağaçla vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَطَثُه 
ِبُعوٍد أَْو  اْلَكّفِ  ِبَعْرِض  َضَرَبُه  ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن   َلْطًثا 
 ;Ve yüze sille vurmak ma¡nâsınadır َعِريٍض
yukâlu: ُه َصكَّ ِإَذا   Ve biriktirmek َلَطَثُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَمَعُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  َلَطَث 
Ve bir kimseye taş atmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلَطَثُه ِبَحَجٍر ِإَذا َرَماُه ِبِه Ve bir iş bir ada-

 َنِبيٌث (vezninde [emîr] أَِميٌر) [&el-lebî] اَءلَِّبيُث
[nebî&] gibi, َخِبيٌث [«abî&] lafzına itbâ¡ olur; 
yukâlu: َرُجٌل َخِبيٌث َلِبيٌث َنِبيٌث
 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [&el-lebâ] اَءلََّباُث
Kurup çekmesi ağır ve geç olan yaya de-
nir; yukâlu: َقْوٌس َلَباٌث أَْي َبِطيَئٌة
ِبيَثُة -Masdar (lâm’ın fethiyle) [el-lebî&et] اَءلَّ
dır, niteki zikr olundu. Ve sıfat olur, şol 
cemâ¡ate ıtlâk olunur ki kabâ™il-i mütefer-
rikadan müctemi¡ ola; yukâlu: َجائَْت َلِبيَثٌة ِمَن 
النَّاِس أَْي َجَماَعٌة ِمْن َقَباِئَل َشتَّى

]ل ث ث[
 lâm’ın fethi ve &â’nın) [&&el-le] اَءلَّثُّ

teşdîdiyle) İlhâh ve ibrâm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َلثَّا  َعَلْيِه   َلثَّ 

أََلحَّ ِإَذا  ِل   Ve bir yerde mukîm olmak ْالَوَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََقاَم ِإَذا  ِباْلَمَكاِن   Ve َلثَّ 
muttasıl yağmur yağmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلثَّ اْلَمَطُر ِإَذا َداَم أَيَّاًما Ve 

 Çiğ ve şebnem ta¡bîr olunan [&&le] َءثد
rutûbete denir. Ve masdar olur, nebâta 
çiğ düşmek ma¡nâsına; yukâlu: َجُر ِإَذا  َلثَّ الشَّ
أََصاَبُه النََّدى
َثاُث ءأ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [&el-il&â] اَإلأ
dahi ilhâh eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 

 Ve bir yerde ikâmet eylemek أََلثَّ َعَلْيِه ِإَذا أََلحَّ
ma¡nâsınadır; ve minhu’l-hadîsu: تُِلثُّوا  “الَ 
ْزُق الّرِ ِفيَها  يُْعِجُزُكْم  ِبَداٍر  تُِقيُموا  الَ  أَْي  َمْعَجَزٍة”   ِبَداٍر 
 Ve َواْلَكْسُب

َثاٌث ءأ ٌِ  [il&â&] Bir müddet muttasıl yağmur 
yağmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أََلثَّ اْلَمَطُر ِإَذا 
َداَم أَيَّاًما
َلَثُة ثأ -zelzelet veznin] َزْلَزَلٌة) [el-le&le&et] اَءلَّ
de) ِإْلَثاٌث [il&â&] ma¡nâlarınadır. Ve za¡îf 
ve zebûn olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َضُعَف ِإَذا  ُجُل  الرَّ -Ve habs ve tevkîf ey َلْثَلَث 
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُفالًَنا   َلْثَلَث 
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yukâlu: اْسَتْقَصاُه ِإَذا  اْلَخَبَر   Ve bir ِإْسَتْلَفَث 
nesneyi ketm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكَتَمُه ِإَذا  اْلَخَبَر   Ve iş bitirmek ِإْسَتْلَفَث 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْلَفَث َحاَجَتُه ِإَذا َقَضاَها 
Ve otlağın çayırlarını bi’l-cümle otarıp 
hâlî komak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْلَفَث 
ْعَي ِإَذا َلْم َيَدْع ِمْنُه َشْيًئا الّرِ

]ل ق ث[
ُث -veznin [meks] َمْكٌس âf’la…) [&…el-la] اَءلَّقأ
de) Karıştırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَقَث 
َخَلَطُه ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َلْقًثا  ْيَء   Ve sür¡atle الشَّ
bir nesnenin mecmû¡unu ahz eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء َلْقًثا ِمَن اْلَباِب  َلِقَث الشَّ
اِبِع ِإَذا أََخَذُه ِبُسْرَعٍة َواْسِتيَعاٍب الرَّ
ِقيُث  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-tel…î] اَءتَّلأ
Bu dahi karıştırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َثُه َتْلِقيًثا ِإَذا َخَلَطُه َلقَّ

]ل ك ث[
ُث  (vezninde [&mek] َمْكٌث) [&el-lek] اَءلَّكأ
Vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َلْكًثا   َلَكَثُه 
ِل ِإَذا َضَرَبُه  Ve bir kimseye yâhûd bir اْلَباِب ْالَوَّ
dâbbeye tahammül ve tâkatinden ziyâde 
mudâyaka vermekle zahmete giriftâr ey-
lemek ma¡nâsınadır; tekûlu: َجَهْدتُُه أَْي   َلَكْثُتُه 
َوَحَمْلُت َعَلْيِه
 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [&el-lukâ] اَءلَُّكاُث
Deve kısmına mahsûs bir maraz adıdır ki 
ağızında sivilce gibi çıbanlar ve yaralar 
peydâ olur. Ve 

 Kireç mâddesi olan bir ak [&lukâ] ءَُكاٌث
taşa denir, zîrâ üç kısm olur: biri beyâz 
ve gayr-i berrâk ve biri kırmızı ve birisi 
berrâk ve kat kat olur ki اِصيَن اْلَجصَّ  ِإْسِفيَداُج 
ta¡bîr ederler, لَُكاٌث [lukâ&] bu olacaktır.

 لَُكاٌث Deve (fethateynle) [&el-leke] اَءلََّكُث
[lukâ&] marazına uğramak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََصاَبُه ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َلَكًثا  اْلَبِعيُر   َلِكَث 

ma sarplanıp güçlenmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعَلْيِه َصُعَب  ِإَذا  ُفالًَنا  ْالَْمُر   Ve bir َلَطَث 
nesne fâsid ve tebâh olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيُء ِإَذا َفَسَد َلَطَث الشَّ
الَِطُث َُ -vez [mesâcid] َمَساِجُد) [&el-melâ†i] اَءأ
ninde) Şol mevâzi¡e denir ki onlarda nâs 
birbirine hamle ve darb eder olalar; َمْلَطٌث 
[mel†a&] müfredidir.

الَِطُث ُُ  (mîm’in zammıyla) [&el-mulâ†i] اَءأ
Dâ™imâ nesne biriktirici kişiye denir, َجاِمٌع 
[câmi¡] ma¡nâsına.

-veznin [telâ†um] َتالَطٌُم [&et-telâ†u] اَءتَّالَطُُث
de ve mürâdifidir ki mevc-i deryâ çarpış-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَمْوُج   َتالََطَث 
 Ve nâs elleriyle birbirine vuruşmak َتالََطَم
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتالََطَث اْلَقْوُم ِإَذا َتَضاَربُوا 
ِبأَْيِديِهْم
َطٌث  Bir (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [&Mil†a] ِملأ
recül adıdır.

]ل ع ث[
َءأَعُث -hemzenin ve ¡ayn’ın fet) [&el-el¡a] اَألأ
hiyle) Deprenmesi geç ve sakîl olan kim-
seye denir; yukâlu: َرُجٌل أَْلَعُث أَْي َثِقيٌل َبِطيٌء
 Bir kimse (fethateynle) [&el-la¡a] اَءلََّعُث
 :olmak ma¡nâsınadır; yukâlu [&el¡a] أَْلَعُث
اِبِع ِإَذا َصاَر أَْلَعَث ُجُل َلَعًثا ِمَن اْلَباِب الرَّ َلِعَث الرَّ

]ل غ ث[
يُث َِ  vezninde ve [&πalî] َغِليٌث [&el-laπî] اَءلَّ
iki ma¡nâsında dahi mürâdiftir.

]ل ف ث[
ُث َّ َءأ -veznin [&el¡a] أَْلَعُث el-elfe& (fâ’yla] اَألأ
de) Şaşkın ve ahmak adama denir.

اُث َّ ِتلأ اأ ِ  Bir mektûb ve mestûr [&el-istilfâ] اَإلأ
nesneyi istihrâc eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْسَتْلَفَث َما ِعْنَدُه ِإَذا اْسَتْنَبَط Ve bir nesneyi 
gereği gibi sorup araştırmak ma¡nâsınadır; 
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ٌث -Lokmayı çerviş yağına bula [&lev] َءوأ
yıp banmak ma¡nâsınadır; yukâlu: الََث 
ْاِلَهاَلِة ِفي  َغَها  َمرَّ ِإَذا  َلْوًثا   Ve bir kimse اللُّْقَمَة 
hânesine mülâzım olup dâ™imâ oturmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلِزَمُه ِإَذا  َداَرُه   Ve الََث 
bir nesneyi ağızda beri öte çevirerek çiğ-
nemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيَء  الشَّ  الََث 
 Ve bir husûsta ağırca oyalanarak الََكُه ِفي َفِمِه
deprenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي  الََث 
أَْبَطأَ ِإَذا   ;Ve bulaştırmak ma¡nâsınadır ْالَْمِر 
yukâlu: ِبِه َلَطَخُه  ِإَذا  يِن  ِبالطِّ َثْوَبُه  -Ve karış الََث 
tırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َخَلَطُه ِإَذا   الََثُه 
Ve bir nesneyi tarâvetlenmek için suya 
ıslatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  الََث 
ِإَذا َمَرَسُه
-Gev (lâm’ın zammıyla) [el-lû&et] اَءلُّوَثُة
şeklik, istirhâ™ ma¡nâsınadır. Ve gecik-
mek, but™ ma¡nâsınadır. Ve humk ve 
belâhet ma¡nâsınadır. Ve hamâkatten 
nâşî bir işte izhâr-ı gayretle sür¡at eyle-
mek, َهْيٌج [heyc] ma¡nâsınadır. Ve mess-i 
cünûn ma¡nâsınadır ki kara sevda gibi 
şûrîde-dimâg olmak hâletinden ¡ibârettir; 
yukâlu: ِبِه لُوَثٌة أَْي َمسُّ ُجنُوٍن Ve bedende lahm 
ve şahm kesîr olmakla semizlik hâletine 
denir. Ve za¡îf ve zebûn olmağa denir. Ve 
şol paçavraya denir ki sıbyân onları bir 
yere biriktirip onunla oyun oynarlar.

ِتَياُث ءأ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-iltiyâ] اَإلأ
İhtilât ve iltibâs ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْلَتاَث 
-Ve bir nesneye sa ْالَْمُر ِإْلِتَياًثا ِإَذا اْخَتَلَط َواْلَتَبَس
rılıp bürünmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْلَتاَث 
 ,derler ِاْلَتاَث ِبَرْأِس اْلَقَلِم َشْعَرةٌ Ve ِبِرَداِئِه ِإَذا اْلَتفَّ ِبِه
Kalemin ucuna bir kıl sarıldı ma¡nâsına. 
Ve 

ِتَياٌث ءأ ٌِ  [iltiyâ&] İşte oyalanıp ağır ağır 
deprenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْلَتاَث 
أَْبَطأَ ِإَذا  اْلَعَمِل   Ve semirip kuvvetlenmek ِفي 

 Ve bir şey™e kîr ve çirk yapışmak اللَُّكاُث
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلِكَث ِبِه اْلَوَسُخ ِإَذا َلِصَق ِبِه

-lâm’ın zammıy) [el-lukâ&iyy] اَءلَُّكاِثيُّ
la) Be-gâyet ak olan şey™e denir; لَُكاٌث 
[lukâ&]-ı mezbûre mensûbdur.

اٌن) [&el-lukkâ] اَءلُّكَّاُث -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Kireç yapan kimseye denir, ُِصنَّاُع اْلِجّص 
[§unnâ¡u’l-ci§§] ma¡nâsına.

 (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [el-leki&et] اَءلَِّكَثُة
Semiz ve tavlı nâkaya denir; yukâlu: َناَقٌة 
َلِكَثٌة أَْي َسِميَنٌة

]ل و ث[
ُث  Zor (vezninde [&rev] َرْوٌث) [&el-lev] اَءلَّوأ
ve kuvvet ma¡nâsınadır; yukâlu: َذُت  َناَقٌة 
ٍة  masdar olur, başa [&lev] َلْوٌث Ve َلْوٍث أَْي ُقوَّ
sarık sarmak ma¡nâsına; yukâlu: الََث اْلِعَماَمَة 
 Ve َعَلى َرْأِسِه َلْوًثا ِإَذا َعَصَبَها

ٌث  ;Şerr ve şûr ma¡nâsınadır [&lev] َءوأ
yukâlu: ُّر الشَّ أَِي  اللَّْوُث   َلْوٌذ ,Ve sığınmak َوَقَع 
[lev≠] ma¡nâsınadır; yukâlu: َلْوًثا ِبي   الََث 
الََذ  [cirâ√ât] ِجَراَحاٌت ,Ve yaralara denir أَْي 
ma¡nâsına; müfredi َلْوَثٌة [lev&et]tir hâ’yla. 
Ve hıkd ve kîne ile olan mutâlabâta de-
nir; yukâlu: ِبالَْحَقاِد ُمَطاَلَباٌت  أَْي  َلْوٌث   َبْيَنُهْم 
Ve الََلِة الدَّ  ma¡nâsınadır ki murâd ِشْبُه 
beyyine-i za¡îfe-i gayr-i kâmiledir, nite-
ki Nihâye’de hadîs-i ¢asâme’de: َكاَن  “ِإَذا 
 ten murâd[&lev] َلْوٌث ibâresinde¡ ُهَناَك َلْوٌث”
beyyine-i za¡îfe-i gayr-i tâmme olmak 
üzere meşrûhtur. Meselâ maktûl kable’l-
fevt beni filân darb ve cerh eyledi diye 
ikrârına şâhid-i vâhidin şehâdet eylemesi 
gibi yâhûd bir kimse ile maktûl beynin-
de vâki¡ husûmet-i sâbite olduğuna iki 
şâhidin şehâdet eylemeleri gibi ki bun-
lar beyyine-i gayr-i kâmiledir. Ve bunlar 
 ma¡nâsınadır. Ve [»taltî] َتْلِطيٌخ
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kurumuş nebât içre tâze nebât bitirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِإْلَواًثا  ْالَْرُض   أَْلَوَثِت 
ْطَب ِفي اْلَياِبِس اْنَبَتِت الرُّ
َءُوُث  Süst (hemzenin fethiyle) [&el-elû] اَألأ
ve sölpük ve salkı olan kimseye denir; 
yukâlu: َرُجٌل أَلُوٌث أَْي ُمْسَتْرٍخ Ve güçlü kuvvet-
li zûr-mend kimseye denmekle zıdd olur; 
yukâlu: ٌَّرُجٌل أَلُوٌث أَْي َقِوي Ve batî™ü’l-hareket 
olan kimseye denir. Ve lisânı tekellümde 
ağır olan kimseye denir ki kelâmı tutkun 
tutkun tekellüm eder; yukâlu: َرُجٌل أَلُوٌث أَِي 
َساِن :ve yukâlu اْلَبِطيُء الّلِ الثَِّقيُل  أَِي  أَلُوٌث   َرُجٌل 
Ba¡zı nüshada bilâ-¡âtf َساِن الّلِ الثَِّقيُل   اَْلَبِطيُء 
vârid olmakla ikisi bir ma¡nâ olur, lâkin 
nüsha-i ûlâ evlâdır.

 Bir nebât (lâm’ın kesriyle) [&el-lî] اَءّلِيُث
adıdır. Vâv yâ’ya kalb olunmuştur.

َثُة ّيِ َسٌة) [el-leyyi&et] اَءلَّ -veznin [keyyiset] َكّيِ
de) Kırgıl sakala denir; yukâlu: َثٌة ِإَذا  ِلْحَيٌة َلّيِ
َكاَنْت َقِد اْخَتَلَط َشَمطَُها ِبَبَياِضَها
ve (vezninde [lâbis] الَِبُس) [&el-lâ™i] اَءالَِّئُث

ve (mâklûb olarak) [el-lâ&iyy] اَءالَِّثيُّ

ّيُِث ٌد) [&el-leyyi] اَءلَّ  (vezninde [seyyid] َسّيِ
Birbirine sarmaşmış otluğa denir, yukâlu: 
 َنَباٌت الَِئٌث َوالٍَث َوَلّيٌِث ِإَذا َكاَن َقد اْلَتفَّ َبْعُضُه ِبَبْعٍض
Ve 

.Arslana denir [&lâ™i] الَِئٌث

الََثُة ِ  (vezninde [i…âmet] ِإَقاَمٌة) [el-ilâ&et] اَإلأ
Bir kimsenin yanına bir emânet komak 
ma¡nâsınadır; tekûlu: أََلْثُت ِبِه َماِلي أَِي اْسَتْوَدْعُتُه 
ِإيَّاُه
َليَُّث ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [&el-muleyye] اَءأ
vezninde) Şişmanlıktan batî™ü’l-hareket 
olan kimseye denir; yukâlu: أَْي ُمَليٌَّث   ُهَو 
َبِطيٌء ِلِسَمِنِه
َثاُء  Şol (lâm’ın fethiyle) [™el-lev&â] اَءلَّوأ
dâ™imî yağmura ıtlâk olunur ki nebâtları 

ma¡nâsınadır; yukâlu: َسِمَن ِإَذا  اْلَبِعيُر   ِإْلَتاَث 
ى  :Ve alıkomak ma¡nâsınadır; yukâlu َوَتَقوَّ
ِإْلَتاَثُه َعْن َكَذا ِإَذا َحَبَسُه َعْنُه
ِويُث  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-telvî] اَءتَّلأ
Bu dahi alıkomak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َحَبَسُه ِإَذا  َكَذا  َعْن  َثُه   Ve bulaştırmak ve َلوَّ
âlûde kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َث  َلوَّ
ِبِه َلطََّخَها  ِإَذا  يِن  ِبالطِّ  Ve katıp karıştırmak ِثَياَبُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْبَن ِباْلَقّتِ ِإَذا َخَلَطُه َث الّتِ  َلوَّ
 Ve bir nesneyi tarâvetlenmek için suya ِبِه
ıslatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ َث   َلوَّ
ِإَذا َمَرَسُه
الَُث َُ  Bir (mîm’in fethiyle) [&el-melâ] اَءأ
kavmin seyyid ve ser-gerdesine denir. 
İlticâ™ ma¡nâsından mef¡aldir, umûr u 
mesâlih-i ¡âmmede merci¡ ve melâz ol-
duğu için. Cem¡i َمالَِوُث [melâvi&] gelir ve 
 َمالَِويُث gelir hâ’yla ve [melâvi&et] َمالَِوَثٌة
[melâvî&] gelir. Şârih der ki vezn-i ahîr 
işbâ¡-ı kesre olmak gâlibdir.

َوُث لأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [&el-milve] اَءأ
de) َمالٌَث [melâ&] ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهَو 
َمالٌَث َوِمْلَوٌث أَْي َشِريٌف ياُلَُث ِبِه ْالُُموُر
 (lâm’ın zammıyla) [el-luvâ&et] اَءلَُّواَثُة
Cemâ¡at-i insânîye denir. Ve hamur tah-
taya yapışmamak için altına ektikleri una 
denir ki urva ta¡bîr olunur. Ve her şey™e 
bulaşır olan nesneye denir ki bulaşık ta¡bîr 
olunur; ve minhu yukâlu: ُث  ُفالٌَن لَُواَثٌة أَْي َيَتَلوَّ
َوَيَتَلطَُّخ ِبُكّلِ َناٍس
 Bu dahi (lâm’ın fethiyle) [el-levî&et] اَءلَِّويَثُة
bir bölük nâsa denir. Ve kabâ™il-i muh-
telifeden müctemi¡ cemâ¡ate denir, َلِبيَثٌة 
[lebî&et] gibi.

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [&el-luvâ] اَءلَُّواُث
Bu dahi hamur altına saçılan una denir, 
.gibi [luvâ&et] لَُواَثٌة

َواُث ءأ ِ  ,Yer (hemzenin kesriyle) [&el-ilvâ] اَإلأ
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hurmâ yaprağında olan kızıl noktaya de-
nir, niteki zikr olundu.

) [el-luhâ&iyy] اَءلَُّباِثيُّ -vez [πurâbiyy] ُغَراِبيٌّ
ninde) Yüzünde çok kırmızı َخاٌل [«âl]leri 
olan kimseye denir.

اُث اٌل teşdîd-i hâ’yla) [&el-luhhâ] اَءلُّبَّ  ُعمَّ
[¡ummâl] vezninde) Hurmâ yaprağından 
kavsara sepeti yapan sepetçiye denir.

]ل ي ث[
ُث  lâm’ın fethi ve yâ’nın) [&el-ley] اَءلَّيأ
sükûnuyla) Arslana denir. Ve bir nev¡ 
örümceğe denir ki hurde olur, sıçrayıp 
sinek sayd eder. Ve be-gâyet fasîh ve 
mütekellim ve belîg adama ıtlâk olunur 
ki darb-ı lisâna mâlik olup muhâvere ve 
mücâdelede bî-hemtâ ola; yukâlu: َلْيٌث  ُهَو 
 Ve أَْي َلِسٌن َبِليٌغ

ٌث  Bir kabîle pederinin ismidir ki [&Ley] َءيأ
İbn Bekr b. ¡Abdumenât olacaktır. Ve َلْيُث 
يَن .harf-i râ™ bâbında mezkûrdur ِعِفّرِ

 Bu (vezninde [lâbis] الَِبٌس) [&el-lâ™i] اَءالَِّئُث
dahi arslana denir.

 Sirreyn ile (lâm’ın kesriyle) [&el-Lî] اَءّلِيُث
Mekke meyânında bir mevzi¡dir; onda 
bir vak¡a olmakla الّلِيِث  [&Yevmu’l-Lî] َيْوُم 
ma¡rûftur. Ve 

 ¡kelimesinden cem [&elye] أَْلَيُث [&lî] ِءيٌث
olur. Ve 

َيُث  Dilîr (vezninde [∂ebya] أَْبَيُض) [&elye] أَءأ
ve bahâdıra denir, asl ِليٌث [lî&] mâddesi zor 
ve kuvvet ma¡nâsına mevzû¡dur.

ٌل) [&et-teleyyu] اَءتََّليُُّث -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bir kimse arslan havâsında ya¡nî 
arslan gibi şehâmetli ve asabiyyetli ol-
mak ma¡nâsınadır ki arslan gönüllü olmak 
ta¡bîr olunur; yukâlu: َُّجُل ِإَذا َصاَر َلْيِثي  َتَليََّث الرَّ
اْلَهَوى

birbirinin üzerine yatırıp sarmaştırır ola; 
yukâlu: ُّتُِلف أَْي  النََّباَت  َتُلوُث  َكاَنْت  ِإَذا  َلْوَثاُء   ِديَمٌة 
َبْعَضُه َعَلى َبْعٍض

]ل هـ ث[
َثاُن  vezninde [a†şân¡] َعْطَشاُن [el-leh&ân] اَءلَّبأ
ve mürâdifidir ki susuz demektir.

ve (fetehâtla) [el-lehe&ân] اَءلََّبَثاُن

el-lehe&] (fethateynle) ve اَءلََّبُث

 (vezninde [¡semâ] َسَماٌع) [&el-lehâ] اَءلََّباُث
Susamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َلِهَث 
اِبِع ِإَذا َعِطَش َفُهَو َلْهَثاُن  َلَهَثاًنا َوَلَهًثا َوَلَهاًثا ِمَن اْلَباِب الرَّ
أَْي َعْطَشاُن
-veznin [πurâb] ُغَراٌب) [&el-luhâ] اَءلَُّباُث
de) Susuzluk harâretine denir; tekûlu: 
اْلَعَطِش أَْي َحرُّ  اللَُّهاُث   Ve şiddet-i mevt أَْحَرَقِني 
ma¡nâsınadır. Ve hurmâ yaprağının için-
de olan kırmızı kırmızı noktalara denir 
ki hurde kurtçağız hey™etinde olur. Ve 
bu, İmâm Ferrâ™’dan menkûldür, lâkin 
kıyâs olan lâm’ın kesriyle olmaktır, ِنَقاٌط 
[ni…â†] ve ِبَراٌم [birâm] gibi ki نُْقَطٌة [nu…†at] 
ve بُْرَمٌة [burmet]in cem¡leridir. Bu dahi لُْهَثٌة 
[luh&et]in cem¡idir نُْقَطٌة [nu…†at] vezninde, 
ke-mâ se-yuzkeru.

ُث ve (vezninde [&mek] َمْكٌث) [&el-leh] اَءلَّبأ

 Pek (lâm’ın zammıyla) [&el-luhâ] اَءلَُّباُث
susuzluktan yâhûd ta¡ab ve mihnetten 
yâhûd yorgunluktan dili taşra çıkarıp ke-
hil kehil solumak ma¡nâsınadır ki kilâb 
kısmında kesîrü’l-vukû¡dur; yukâlu: َلَهَث 
ُجُل أَِو اْلَكْلُب َلْهًثا َوَلَهَثاًنا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أَْخَرَج  الرَّ
ِلَساَنُه َعَطًشا أَْو َتَعًبا أَْو ِإْعَياًء
ِتَباُث ءأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-iltihâ] اَإلأ
de) Bu dahi َلْهٌث [leh&] ma¡nâsınadır.

َثُة  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-luh&et] اَءلُّبأ
Ta¡ab ve mihnet ma¡nâsına ismdir. Ve su-
suzluğa denir; yukâlu: َعَطٌش أَْي  لُْهَثٌة   Ve ِبِه 
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FASLU’L-MÎM 
)َفْصُل اْلِميِم(

]م ت ث[
 mîm’in fethi ve tâ-yı) [&Mettû] َمتُّوٌث
fevkiyye-i müşeddedenin zammıyla وٌد  َسفُّ
[seffûd] vezninde) Vâsi† ile Ahvâz bey-
ninde bir kal¡a adıdır.

]م ث ث[
ثُّ َُ -mîm’in fethi ve &â-yı mü) [&&el-me] اَءأ

sellesenin teşdîdiyle) Tulumdan yağ sız-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َمثًّا  ْحُي  النِّ  َمثَّ 
ِل ِإَذا َرَشَح َما ِفيِه -Ve mendil ve mak اْلَباِب ْالَوَّ
reme makûlesine el silmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمثَّ َيَدُه ِإَذا َمَسَحَها ِبِمْنِديٍل َوَنْحِوِه Ve bı-
yığa yağlı nesne bulaştırmak ma¡nâsınadır 
ki ta¡âm ekl ederken olur; yukâlu: ََّمث 
اِرَب ِإَذا أَْطَعَمُه َدِسًما  Mü™ellif tefsîrde işrâb-ı الشَّ
nezâket eylemiştir, َشاِرٌب [şârib]den murâd 
bıyıktır ve yaranın çirkini gidermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعْنُه َنَفى  ِإَذا  اْلُجْرَح   َمثَّ 
َغِثيَثَتُه
َثُة َُ ثأ َُ  [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-me&me&et] اَءأ
vezninde) Bu dahi tulumdan yağ sız-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْحُي النِّ  َمْثَمَث 
َرَشَح -Ve fitili gereği gibi yağa bula ِإَذا 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَفِتيَلَة   َمْثَمَث 
ْهِن ِبالدُّ  ;Ve karıştırmak ma¡nâsınadır أَْشَبَعَها 
yukâlu: َخَلَطُه ِإَذا  أَْمَرُهْم  -Ve bir nesne َمْثَمَث 
yi ırgalamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َمْثَمَث 
َكُه َوَحرَّ َتْعَتَعُه  ِإَذا  ْيَء   Ve suya daldırmak الشَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َِمْثَمَثُه ِإَذا َغطَُّه ِفي اْلَماء Ve 
bir mikdârca dinlendirmek ma¡nâsınadır; 
 َمْثِمثُوا ِبَنا َعَلى ِصيَغِة :gibi; tekûlu [le&le&et] َلْثَلَثٌة
ْالَْمِر أَْي َلْثِلثُوا
اُث َُ ثأ ُِ  (mîm’in kesriyle) [&el-mi&mâ] اَءأ
-fi¡linden bu dahi masdar [me&me&e] َمْثَمَث

ِييُث  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-telyî] اَءتَّلأ
 َليََّث :ma¡nâsınadır; yukâlu [&teleyyu] َتَليٌُّث
ُجُل َولُّيَِث َعَلى ِبَناِء اْلَمْفُعوِل ِبَمْعَنى َتَليََّث الرَّ
َيُث لأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [&el-milye] اَءأ
de) Yavuz ve şedîd ve zûr-mend kimseye 
denir.

َليَُّث ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [&el-muleyye] اَءأ
vezninde) Semiz olup râm ve müzellel 
olan hayvâna denir.

َلّيِيُث ُُ  [u§ayfîr¡] ُعَصْيِفيٌر) [&el-muleyyî] اَءأ
vezninde) Tenû-mend olup tüyleri pek 
çok olan deveye denir.

َثُة يأ  Kavî ve (lâm’ın fethiyle) [el-ley&et] اَءلَّ
şedîd olan develere denir; yukâlu: َلْيَثٌة  ِإِبٌل 
أَْي َشِديَدةٌ َقِويٌَّة
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اْلِخَصاِم ُبوُر َعَلى  أَِي الصَّ َوَمِرٌث   :ve yukâlu ِمْمَرٌث 
ِمْمَرٌث َوَمِرٌث أَِي اْلَحِليُم
ُث ََ َُ  Bir kimse (fethateynle) [&el-mere] اَءأ
mimres olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َمِرَث 
اِبِع ِإَذا َصاَر ِمْمَرًثا ُجُل َمَرًثا ِمَن اْلَباِب الرَّ الرَّ
َثُة ََّ َُ ُُ  ُمَعظََّمٌة) [el-mumerre&et] اَءأ
[mu¡a@@amet] vezninde) Çisinti gibi za¡îf 
yağmur isâbet eylemiş yere ıtlâk olunur; 
yukâlu: َثٌة ِإَذا َكاَنْت أََصاَبَها َمَطٌر َضِعيٌف أَْرٌض ُمَمرَّ

]م غ ث[
َأُث َُ  mîm’in fethi ve πayn-ı) [&el-maπ] اَءأ
mu¡cemenin sükûnuyla) َمْرٌث [mer&] 
ma¡nâsınadır ki bir nesneyi tâzelenmek 
için suya komak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإَذا َمَرَثُه ِل   Ve yapça َمَغَث التَّْمَر َمْغًثا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َضَرَبُه  َمَغَثُه 
 Ve bir kimsenin ¡ırz ve nâmûsunu َخِفيًفا
dilleyip hetk eylemek ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: َمَغَث ُفالًَنا ِإَذا َهَتَك ِعْرَضُه َوَمَضَغُه 
Ve 

َأٌث  ;Şer ve kıtâl ma¡nâsınadır [&maπ] َم
yukâlu: َوِقَتاٌل َشرٌّ  أَْي  َمْغٌث   Bunun cem¡i َبْيَنُهْم 
 gelir (mîm’in kesriyle) Ve [&miπâ] ِمَغاٌث

َأٌث  Suya gark eylemek [&maπ] َم
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقُه َغرَّ ِإَذا  اْلَماِء  ِفي   َمَغَثُه 
Ve َعَبٌث [¡abe&] ma¡nâsınadır ki zikr olun-
du; yukâlu: َمَغَثُه ِإَذا َعَبَثُه أَْي َخَلَطُه
ُث َِ َُ  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [&el-meπi] اَءأ
Güreş tutmakta pehlevân olan kimseye 
denir; yukâlu: ُفالٌَن َمِغٌث أَْي ُمَصاِرٌع َشِديٌد
َُوُث ُأ َُ  Mahmûm kimseye [&el-memπû] اَءأ
denir; yukâlu: َمْحُموٌم أَْي  َمْمُغوٌث  -Ve şid ُهَو 
detli yağmur isâbetiyle yere yatmış otlu-
ğa denir. Pes َمْغٌث [maπ&] hummâ tutmak 
ve şiddetli yağmur otluğu yere yaslamak 
ma¡nâsına olur.

يُث َِ َُ  َمْمُغوٌث (mîm’in fethiyle) [&el-meπî] اَءأ

dır, ma¡nâ-yı mezkûrlarda müşterektir. Ve 
mîm’in fethiyle o ma¡nâlardan ismdir.

]م ر ث[
ُث َأ َُ  Bir (vezninde [&ar√] َحْرٌث) [&el-mer] اَءأ
nesneyi yumuşayıp yâhûd tarâvetlenmek 
için suya ıslatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل ِإَذا َمَرَسُه  Ve çocuk َمَرَث التَّْمَر َمْرًثا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
parmağını ağızında geveleyip çiğnemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِإْصَبَعُه  ِبيُّ  الصَّ  َمَرَث 
 َمَرَث :Ve vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu الََكَها
َضَرَبُه ِإَذا  ُجَل  الرَّ ُجُل   Ve bir nesneyi ağızda الرَّ
sorup emmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَرَث 
ُه َمصَّ ِإَذا  َوالثَّاِني  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َمْرًثا  اْلَوَدَع  ِبيُّ   الصَّ
[Ve] َوَدٌع [veda¡] göz boncuğuna denir. Ve 
yumuşatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَرَث 
َنُه ْيَء ِإَذا َليَّ -Ve edviye makûlesini suya ıs الشَّ
latmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َواَء ِفي  َمَرَث الدَّ
 Ve kuzuyu yağlı el ile sığayıp اْلَماِء ِإَذا أَْنَقَعُه
okşamak sebebiyle bed râyiha peydâ eyle-
diğinden nâşî anası ona meyl ve hanîn ey-
lemeyip müteneffir olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َها ْخَلَة ِإَذا َناَلَها ِبَسَهٍك َفَلْم َتْرأَْمَها أُمُّ  َمَرَث السَّ
-Asl ma¡nâ kuzuya zefîr bulaştırmak ِلَذِلَك
tır, anasının nefreti tetimmedir.

يُث َِ ُأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-temrî] اَءتَّ
 ;ile ma¡nâ-yı ahîrde mürâdiftir [&mer] َمْرٌث
yukâlu: ْخَلَة َتْمِريًثا ِبَمْعَنى َمَرَثَها َث السَّ  Ve َمرَّ

يٌث َِ ُأ -Bir nesneyi rîze rîze eyle [&temrî] َت
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َث الثَِّريَد ِإَذا َفتََّتُه  َمرَّ
Şârih πayn-ı mu¡ceme ile اَلتَّْغِتيُت nüshasını 
istihsân eylememiştir.

ُث ََ ُأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [&el-mimre] اَءأ
de) Husûmet bâbında sabûr ve mütesebbit 
ve metîn olan kimseye denir. Ve halîm ve 
müte™ennî adama denir. َواْلَحِليُم kelimesin-
de vâv sâkıt olan nüsha galattır.

ُث َِ َُ  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [&el-meri] اَءأ
 ُهَو :ma¡nâsınadır; yukâlu [&mimre] ِمْمَرٌث
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yukâlu: َرُجٌل َمِكيٌث أَْي َرِزيٌن Ve َمِكيٌث [Mekî&] 
ashâbdan Râfi¡ ile Cundeb nâm zâtların 
pederleri ismidir, kezâlik Cenâb nâm mu-
haddisin pederi ve ◊âri& b. Râfi¡ nâm mu-
haddisin ceddi ismidir.

]م ل ث[
ُث لأ َُ  mîm’in fethi ve lâm’ın) [&el-mel] اَءأ
sükûnuyla) Bir kimseyi tab¡ına muvâfık 
hoş-âmedî lutf-ı hitâb ve cerb-i cevâbla 
hoş-dil eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل ِإَذا َطيََّب َنْفَسُه ِبَكالٍَم َوِإْنَجاٍز  َمَلَثُه َمْلًثا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
Ve vefâsına kasd eylemeyerek def¡-gûne 
yâhûd isti¡mâl için bir kimseye bir nes-
ne va¡d eylemek ma¡nâsınadır, kibâr-ı 
zamân mevâ¡îdi gibi; yukâlu: َوَعَدُه ِإَذا   َمَلَثُه 
اْلَوَفاِء ِنيَِّة   Ve gece henüz karanulanmağa ِبالَ 
başlamak ma¡nâsınadır ki sular kararmak 
ta¡bîr olunur. Ve bunda fethateynle de 
lügattir; ve minhu tekûlu: الظَّالَِم َمْلَث   أََتْيُتُه 
الظَّالَُم اْخَتَلَط  ِحيَن  أَْي   Ve yapça vurmak َوَمَلَثُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَلَث ُفالًَنا ِإَذا َضَرَبُه َخِفيًفا 
Ve seğirtmekten za¡îf ve fürû-mânde ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْالَْرَنُب   َمَلَث 
َضُعَف َعِن اْلَجْرِي
َثُة لأ ُُ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-mul&et] اَءأ
Bu dahi gece henüz kararmağa başlamak 
hâletine denir.

ُث لأ ُِ  Cimâ¡dan (mîm’in kesriyle) [&el-mil] اَءأ
doymaz olan kimseye denir; müzekker ve 
mü™ennese ıtlâk olunur; yukâlu: ٌَرُجٌل َواْمَرأَة 
ِمْلٌث أَْي الَ َيْشَبُع َعِن اْلِجَماِع
اَءَثُة َُ ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mumâle&et] اَءأ
vezninde) Müdâhene eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َداَهَنُه ِإَذا   Ve bir َماَلَثُه 
kimse ile mülâ¡abe eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َماَلَثُه ِإَذا الََعَبُه
-mîm’in zammı ve lâm-ı mü) [&Mulli] ُمّلُِث
şeddedenin kesriyle) ¡Irâ…’ta bir karyedir.

[memπû&] ile ma¡nâ-yı ahîrde mürâdiftir.

ٌث َِ -veznin [&vâri] َواِرٌث) [&Mâπi] َما
de) ¡Uteybe b. el-◊âri& nâm kimsenin 
lakabıdır.

ََاُث ُِ ve (mîm’in kesriyle) [&el-miπâ] اَءأ

َثُة ََ ا َُ ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mumâπa&et] اَءأ
vezninde) Muhâsame ve mücâdele eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َماَغَثُه ُمَماَغَثًة َوِمَغاًثا 
ِإَذا َحاكَُّه َوَخاَصَمُه
ََاٌث  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [&muπâ] ُم
Bir şecer adıdır ki kökünden iki kıratı 
mukayyî ve müshildir. ¡İnde’l-ba¡z ُمَغاٌث 
[muπâ&] yaban narı köküdür.

]م ك ث[
ُث كأ َُ  mîm’in harekât-ı selâsı) [&el-mek] اَءأ
ve kâf’ın sükûnuyla ve kâf’ın fethiyle) ve

ّكِيَثى ُِ يَصى) [el-mikkî&â] اَءأ -vez [i§§î§â»] ِخّصِ
ninde) ve

يَثاُء ّكِ ُِ ve (elifin meddiyle) [™el-mikkî&â] اَءأ

ُكوُث ُُ ve [&el-mukû] اَءأ

َثاُن كأ ُُ  (mîm’lerin zammıyla) [el-muk&ân] اَءأ
Bir yerde eğlenip durmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل َواْلَخاِمِس ُجُل َوَمُكَث ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ  َمَكَث الرَّ
 Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre ِإَذا َلِبَث
intizâra makrûn lebs ve ârâm ma¡nâsına 
mevzû¡dur ve vech-i mesrûd üzere sekiz 
masdar olur. Ve Muzhir’de zammeteynle 
-lafzını ziyâde eylemekle do [&muku] ُمُكٌث
kuz masdar olur.

كُُّث َُ ٌل) [&et-temekku] اَءتَّ  [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
vezninde) Bu dahi eğlenip durmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَلبََّث ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َتَمكََّث 
Ve bir nesneye muntazır olup beklemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َم ُجُل ِإَذا َتَلوَّ َتَمكََّث الرَّ
ِكيُث َُ -veznin [emîn] أَِميٌن) [&el-mekî] اَءأ
de) Vakâr ve temkîn sâhibi adama denir; 
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يُُّث َُ ٌل) [&et-temeyyu] اَءتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Yer yağmur sebebiyle yumuşamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَميََّثِت ْالَْرُض ِإَذا ُمِطَرْت 
َفالََنْت
يُث ُِ َت سأ ُُ  [mustemîl] ُمْسَتِميٌل) [&el-mustemî] اَءأ
vezninde) Yumurtanın kabuğu içre olan 
ince zara denir, ِغْرِقٌئ [πir…i™] ma¡nâsına; tâ-
yı fevkiyye ile ُمْسَتِميٌت [mustemît] dahi bu 
ma¡nâyadır.

]م و ث[
ُث وأ َُ ve (vezninde [&lev] َلْوٌث) [&el-mev] اَءأ

َوَثاُن َُ -Bir nes (fetehâtla) [el-meve&ân] اَءأ
neye âher nesne katmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَمَوَثاًنا َمْوًثا  َيُموُث  ْيِء  ِبالشَّ ْيَء  الشَّ  َماَث 
ِبِه َخَلَطُه   Ve bir nesneyi suya ıslatmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır, ezmek için yâhûd yumuşa-
mak için; yukâlu: ْيَء ِإَذا َداَفُه ِفي اْلَماِء َماَث الشَّ
َياُث ُِ نأ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [&el-inmiyâ] اَإلأ
ninde) Ma¡nâ-yı mezbûrdan mutâvi¡dir; 
yukâlu: َماَثُه َفاْنَماَث ِإْنِمَياًثا

]م ي ث[
ُث يأ َُ  َمْوٌث (vezninde [&ley] َلْيٌث) [&el-mey] اَءأ
[mev&] ma¡nâsınadır ki ânifen zikr olundu; 
yukâlu: ْيُء َيِميُث َمْيًثا ِبَمْعَنى َماَث َيُموُث َماَث الشَّ
ِييُث ُأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-temyî] اَءتَّ
َثُه َتْمِييًثا :ma¡nâsınadır; yukâlu [&mey] َمْيٌث  َميَّ
ِبَمْعَنى َماَثُه
ِتَياُث مأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-imtiyâ] اَإلأ
de) َمْيٌث [mey&] ma¡nâsınadır. Ve mülâyim 
refâh ve ma¡îşete nâ™il olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَمَعاِش ِليَن  أََصاَب  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve ِإْمَتاَث 
keşki su ile ezip içmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْمَتاَث ْالَِقَط ِإَذا َمَرَسُه ِفي اْلَماِء َوَشِرَبُه
َثاُء يأ َُ  Düz (mîm’in fethiyle) [™el-mey&â] اَءأ
ve mülâyim yere denir. Cem¡i ِميٌث [mî&] 
gelir mîm’in kesriyle, ِهيٌف [hîf] ve َهْيَفاُء 
[heyfâ™] gibi. Ve 

َثاُء  ¡Şâm diyârında bir mevzi [™Mey&â] َميأ
adıdır.

يِث ُِ اءأ  (mîm’in kesriyle) [&u’l-Mî±] ُذو 
Medîne türâbında ¡A…î… nâm mahalde bir 
mevzi¡ adıdır.

ّيُِث َُ  (vezninde [keyyis] َكّيٌِس) [&el-meyyi] اَءأ
Yumuşak nesneye denir; yukâlu: َشْيٌء َمّيٌِث 
ٌن أَْي َلّيِ
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ğa denir.

 lafzına [&abî»] َخِبيٌث) [&en-nebî] اَءنَِّبيُث
te™kîden itbâ¡ olur; yukâlu: أَْي َنِبيٌث   َخِبيٌث 
يٌر ِشّرِ
ُبوَثُة ُنأ -vez [u∂√ûket] أُْضُحوَكٌة) [el-unbû&et] اَألأ
ninde) Sıbyân beyninde bir la¡ib adıdır. 
Bir çukura bir nesne defn ederler, çıkaran 
sâ™irine gâlib olur.

]ن ث ث[
 nûn’un fethi ve &â’nın) [&&en-ne] اَءنَّثُّ

teşdîdiyle) Bir kelâm ve haberi fâş ve şâyi¡ 
kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َنثَّ اْلَخَبَر َنثًّا ِمَن 
ِل َوالثَّاِني ِإَذا أَْفَشاُه  Ve yarayı yağlamak اْلَباِب ْالَوَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنثَّ اْلُجْرَح ِإَذا َدَهَنُه Ve 

-Nem ve rutûbet sebebiyle gev [&&ne] َنثد
şeklenip salkılanmış duvara denir ki vasf 
olur ve ٌَّغث [πa&&] kelimesine itbâ¡ ve 
müzâvece olur; yukâlu: ٌَّكالٌَم َغثٌّ َنث
َثاُث  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [&en-ni&â] اَءنِّ
Yarayı yağlayacak yağa denir; yukâlu: ََّنث 
ْهِن َثاِث أَِي الدُّ اْلُجُروَح ِبالنِّ
َنَثُة -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [en-ne&ne&et] اَءنَّثأ
ninde) Çok terler olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكِثيًرا َعِرَق  ِإَذا  ُجُل  الرَّ -Ve makre َنْثَنَث 
meye el silmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َمَسَحَها ِإَذا  اْلَيَد   َنثٌّ Ba¡zı nüshada bu َنْثَنَث 
¡unvânında mersûmdur. Ve tulum sızmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: قُّ ِإَذا َرَشَح َنْثَنَث الّزِ
 Bu dahi (nûn’un fethiyle) [&en-ne&î] اَءنَِّثيُث
masdardır, tulum sızmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: قُّ َنِثيًثا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َرَشَح َنثَّ الّزِ
اٌر) [&en-nu&&â] اَءنُّثَّاُث  (vezninde [tuccâr] تُجَّ
Nâsı dâ™imâ fasl ve gıybet edip mesâlib ve 
mesâvîlerini neşr ve ifşâ eden kimselere 
denir; ٌَّناث [nâ&&] müfredidir; yukâlu: ُهْم 
نُثَّاٌث أَْي ُمْغَتابُوَن
َنثَُّة ُِ  mîm’in kesri ve) [el-mine&&et] اَءأ

FASLU’N-NÛN 
)َفْصُل النُّوِن(

]ن أ ث[
 nûn’un fethi ve hemze’nin) [&™en-ne] اَءنَّأأُث
sükûnuyla) Irak olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبُعَد ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َنْأًثا  َعْنُه   Ve َنأََث 
 [ma…¡ad] َمْقَعٌد ki [&men™e] َمْنأٌَث ve [&™ne] َنْأٌث
vezninde masdar-ı mîmîdir, sa¡y eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َنْأًثا َوَمْنأًَثا ِإَذا  َنأََث الرَّ
َسَعى
أَُث نأ ُُ -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [&el-mun™e] اَءأ
ninde) İb¡âd olunmuş nesneye denir, ُمْبَعٌد 
[mub¡ad] ma¡nâsına. Pes ِإْنآٌث [in™â&] mas-
darı olur, ِإْكَراٌم [ikrâm] vezninde.

]ن ب ث[
ُث  vezninde ve [nebş] َنْبٌش [&en-neb] اَءنَّبأ
mürâdifidir ki yeri el ile kazıp nesne çı-
karmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْالَْرَض  َنَبَث 
َنَبَش ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن   Ve daralmak َنْبًثا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َغِضَب َنَبَث الرَّ
ِتَباُث نأ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-intibâ] اَإلأ
 ;ile ma¡nâ-yı evvelde mürâdiftir [&neb] َنْبٌث
yukâlu: َنَبَثَها ِبَمْعَنى  ْالَْرَض   Ve el sunup ِإْنَتَبَث 
bir nesneyi almak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيَء ِإَذا َتَناَوَلُه -Ve un ve kavut ve nişas ِإْنَتَبَث الشَّ
ta makûlesi nesne suya konmakla çoğalıp 
artmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِويُق السَّ  ِإْنَتَبَث 
 Ve yer üzere otururken َوَنْحُوُه ِإَذا َربَّى ِفي اْلَماِء
esvâbını sığanıp yukarı çalmak ve çem-
renmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  ِإْنَتَبَث 
ِإَذا َقلََّص َحاَلَة ُقُعوِدِه
 Eser ve (fethateynle) [&en-nebe] اَءنََّبُث
nişâna denir. Cem¡i أَْنَباٌث [enbâ&] gelir, َسَبٌب 
[sebeb] ve أَْسَباٌب [esbâb] gibi.

 (vezninde [abî&et»] َخِبيَثٌة) [en-nebî&et] اَءنَِّبيَثُة
Kazılan kuyudan ve ırmaktan çıkan topra-
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makderetinden izhâr ve ifrâg olunan tâb u 
tâkate ıtlâk olunur; ve minhu yukâlu: بُِلَغْت 
َنِجيَثُتُه َعَلى ِبَناِء اْلَمْفُعوِل أَْي بُِلَغ َمْجُهوُدُه
 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [&en-necî] اَءنَِّبيُث
Batî™ü’l-hareket olan insân ve hayvâna 
denir. Ve bir nev¡ sebze ismidir, bunu 
 ile tefsîr eylemişlerdir. Ve [selî«at] َسِليَخٌة
ketm ve ihfâ olunan râza denir. Ve he-
def ma¡nâsınadır ki nişân nasb olunacak 
toprak kümesinden ¡ibârettir, tîr-endâzlar 
beyninde sepet ta¡bîr olunur; yukâlu: َرَمْوا 
ِفي النَِّجيِث أَِي اْلَهَدِف َوُهَو تَُراٌب يُْجَمُع
ُث  nûn’un zammı ve cîm’in) [en-nucs] اَءنُّبأ
sükûnu ve zammıyla) Zırha denir, ِدْرٌع 
[dir¡] ma¡nâsına. Ve yüreğin perdesine de-
nir ki yüreği muhît olan yufka zar olacak-
tır; اْلَقْلِب  .ma¡nâsına [πilâfu’l-…alb] ِغالَُف 
Ve bir kimsenin kendi beyt ve menziline 
denir. Cem¡i أَْنَجاٌث [encâ&] gelir.

-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [&et-tenâcu] اَءتََّناُجُث
de) Birbirinin esrârını fâş ve şâyi¡ kılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَناَجثُوا أَْي َتَباثُّوا

]ن ع ث[
ُث  vezninde) El ile [&¡ba] َبْعٌث [&¡en-na] اَءنَّعأ
almak ma¡nâsınadır; yukâlu: َنْعًثا ْيَء   َنَعَث الشَّ
ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أََخَذُه
ِتَعاُث نأ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-inti¡â] اَإلأ
 ِإْنَتَعَثُه ِبَمْعَنى :ma¡nâsınadır; yukâlu [&¡na] َنْعٌث
َنَعَثُه
َعاُث نأ ِ  (hemzenin kesriyle) [&el-in¡â] اَإلأ
İsrâf eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْنَعَث 
أَْسَرَف ِإَذا  َماِلِه   Ve bir yere gitmek için ِفي 
yol esbâbını techîz ve tertîbe başlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََخَذ ِفي ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أَْنَعَث 
ِلْلَمِسيِر  Ve bir husûsta cidd ve cehd اْلِجَهاِز 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُهْم ِفي إْنَعاٍث 
وا َواْجَتَهُدوا أَْي َدأَبُوا ِفي أَْمِرِهْم َيْعِني َجدُّ

nûn’un fethiyle) Yara yağladıkları yün 
pâresine denir.

-veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [en-ne&î&et] اَءنَِّثيَثُة
de) Tulumdan ve kırbadan sızan sızıntıya 
denir.

]ن ج ث[
ُس -vez [&√ba] َبْحٌث (cîm’le) [en-necs] اَءنَّبأ
ninde ve mürâdifidir; yukâlu: َنَجَث َعِن ْالَْمِر 
َبَحَث ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن   Ve bir kimseye َنْجًثا 
gayret vererek feryâd ile meded-hvâh ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَجَث ُفالٌَن اْلَقْوَم ِإَذا 
اْسَتْعَواُهْم َواْسَتَغاَث ِبِهْم
ُث ٌل) [&et-teneccu] اَءتََّنبُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi bir nesnenin hâlinden sorup 
araştırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َعْنُه َث   َتَنجَّ
َث ِإَذا َتَبحَّ
اُث اٌد) [&en-neccâ] اَءنَّبَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) ve

 (vezninde [ketif] َكِتٌف) [&en-neci] اَءنَِّبُث
Dâ™imâ ahbâr ve havâdis cüstücû eden 
kimseye denir.

ِتنأَباُث اأ ِ  İstihrâc [&el-istincâ] اَإلأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْيَء  الشَّ  ِإْسَتْنَجَس 
 Ve bir şey™e tasaddî ve ikbâl اْسَتْخَرَجُه
edip onun kaydında olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ى َلُه ْيَء ِإَذا َتَصدَّ ِإْسَتْنَجَس الشَّ
ِتَباُث نأ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-inticâ] اَإلأ
ninde) Bu dahi istihrâc ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْسَتْخَرَجُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ -Ve se ِإْنَتَجَث 
mizlik zuhûruyla beden kabarıp şişmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْنَتَفَخ ِإَذا  اْلَمَعُز   ِإْنَتَجَث 
َوَظَهَر ِسَمنُُه
 vezninde [nebî&et] َنِبيَثٌة [en-necî&et] اَءنَِّبيَثُة
ve mürâdifidir ki kuyu ve hark ve nehr 
makûlesinden ihrâc olunan toprağa denir. 
Ve fâş ve şâyi¡ olan kabîh ve nâ-sezâ ha-
bere ıtlâk olunur. Ve bir kimsenin vüs¡ ve 
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üfürülen pârelerine denir ki üfürüntü ta¡bîr 
olunur.

يُث ِّ  (vezninde [&abî»] َخِبيٌث) [&en-nefî] اَءنَّ
Yaradan fışkırıp çıkan kana ıtlâk olunur; 
yukâlu: َدٌم َنِفيٌث ِإَذا َكاَن َنَفَثُه اْلُجْرُح
 (hemzenin fethiyle) [&Enâfi] أََناِفُث
Yemen’de bir mevzi¡ adıdır.

]ن ق ث[
ُث  nûn’un fethi ve …âf’ın) [&…en-na] اَءنَّقأ
sükûnuyla) Bir işte sür¡at eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْو ْالَْمِر  ِفي  ُجُل  الرَّ  َنَقَث 
ِل ِإَذا أَْسَرَع ْيِر َنْقًثا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ -Ve bir kim ِفي السَّ
seyi söz ile rencîde eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َنَقَث ُفالًَنا ِباْلَكالَِم أَْي آَذاُه ِبِه Ve pek halt-ı 
kelâm eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَقَث 
الطََّعاِم َكَخْلِط  َخَلَطُه  ِإَذا   Ve kemikten ilik َحِديَثُه 
çıkarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَعْظَم  َنَقَث 
ُه  Ve medfûn olan şey™i istihrâc ِإَذا اْسَتْخَرَج ُمخَّ
için toprağı kazmak ma¡nâsınadır. Ve bu 
hakîkî ve ma¡nevî olur ki bir mâdde-i 
mestûreyi hârice çıkarıp bilmek için eşe-
leyip iç yüzünü araştırmaktan ¡ibârettir; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا َحَفَر َعْنُه َنَقَث الشَّ
ِقيُث  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-ten…î] اَءتَّنأ
ve

ِتَقاُث نأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-inti…â] اَإلأ
de) Bunlar da sür¡at eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َتْنِقيًثا َواْنَتَقَث ِاْنِتَقاًثا ِإَذا أَْسَرَع َث الرَّ  Ve َنقَّ

ِتَقاٌث نأ ٌِ  [inti…â&] Kemikten ilik çıkarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَتَقَث اْلَعْظَم ِإَذا اْسَتْخَرَج 
ُه -Ve medfûnu istihrâc için toprağı kaz ُمخَّ
mak ma¡nâsınadır; gerek hakîkî ve gerek 
ma¡nevî olsun, niteki ânifen zikr olundu; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا َحَفَر َعْنُه ِإْنَتَقَث الشَّ
 Dişi (vezninde [a†âmi…] َقَطاِم) [ne…â&i] َنَقاِث
sırtlan esmâsındandır.

ُث ٌل) [&et-tena……u] اَءتََّنقُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ

]ن غ ث[
ُث  nûn’un fethi ve πayn-ı) [&en-naπ] اَءنَّغْ
mu¡cemenin sükûnuyla) Dâ™imî ve şedîd 
olan şerre denir; yukâlu: ُّر  أََصاَبُه النَّْغُث أَِي الشَّ
ِديُد اِئُم الشَّ الدَّ

]ن ف ث[
ُث ّأ  nûn’un fethi ve fâ’nın) [&en-nef] اَءنَّ
sükûnuyla) َتْفٌل [tefl] ma¡nâsından ekall 
olarak üfürmek ma¡nâsınadır. Bundan üf-
lemek ile ta¡bîr olunur, rukye-hvânların 
üflemesi gibi ki tükürüksüz olur. Ve َتْفٌل 
[tefl] azca tükürükle tüf tüf diye üfürmek-
tir ki tüflemek ta¡bîr olunur; yukâlu: َنَفَث 
َوأََقلُّ َكالنَّْفِخ  َوُهَو  َوالثَّاِني  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َنْفًثا  اِقي   الرَّ

 Ve ِمَن التَّْفِل

َطاِن يأ اءشَّ ُث  ّأ  Eş¡âr ve [nef&u’ş-şeytân] َن
gazeliyyâta ıtlâk olunur.

Şârih der ki eş¡âr, ekâzîb kısmından ol-
makla şeytâna muzâftır, lâkin münâcât 
ve nu¡ût-ı şerîfe, ed¡iye cümlesinden 
ma¡dûddur; tekûlu: ْيَطاِن الشَّ َنْفِث  ِمْن  ِباهلِل   أَُعوُذ 
ْعُر الّشِ اْلُعَقِد” Ve َوُهَو  ِفي  اَثاُت   sâhirelere “اَلنَّفَّ
ıtlâk olunur, ipi düğümleyip ona efsûnla 
üfledikleri için.

Mü™ellifin َسَواِحُر ile tefsîri نُُفوٌس [nufûs] 
yâhûd ِنَساٌء [nisâ™] i¡tibârına mebnîdir, zîrâ 
câdûluk nisvân kârıdır; ve minhu kavluhu 
ta¡âlâ: ﴾اَثاِت ِفي اْلُعَقِد ﴿َوِمْن َشّرِ النَّفَّ
اَثُة َّ  (nûn’un zammıyla) [en-nufâ&et] اَءنُّ
Masdûrun ya¡nî zîk-nefes olan kimsenin 
ağızından soluyarak ihrâc eylediği üfü-
rüğe denir ki onunla istirâhat eder: َّبُد  “الَ 
َيْنُفَث” أَْن   ,meseli bu ma¡nâdandır ِلْلَمْصُدوِر 
derd-nâk olan kimse bess-i şekvâ eylemek 
ma¡rizinde darb olunur. Ve 

اَثُة َّ -Arabdan bir cemâ¡atin pe¡ [Nufâ&et] نُ
derleri ismidir. Ve misvâkın ağızda kalıp 
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-veznin [abî&et»] َخِبيَثٌة) [en-nekî&et] اَءنَِّكيَثُة
de) Nefs-i nâtıkaya ıtlâk olunur; yukâlu: 
النَّْفِس أَِي  النَِّكيَثِة  َشِديُد   Ve va¡d ve kelâm ُهَو 
ve ¡ahd makûlesinde olan hulf ve hilâf 
hâletine ıtlâk olunur; yukâlu: َال َقْوالً   َقاَل 
ُخْلَف الَ  أَْي  ِفيِه   Ve tâkat ve makdûrun َنِكيَثَة 
nihâyetine ıtlâk olunur; yukâlu: ِفيِه  َصَرَف 
-üzü [nekî&et] َنِكيَثٌة Asl َنِكيَثَتُه أَْي أَْقَصى َمْجُهوِدِه
lüp bozulan nesneye denmekle ma¡ânî-i 
mezbûre bundan me™hûzdur. Ve 

 Şol hutta-i sa¡beye ya¡nî [nekî&et] َنِكيَثٌة
emr-i ¡azîme ve müşkile ıtlâk olunur ki 
mu¡âhed olan cemâ¡at o bâbda ¡ahd ve 
peymânlarını neks ve nakz edeler olalar; 
yukâlu: ْعَبِة الَِّتي  َوَقُعوا ِفي النَِّكيَثِة أَْي ِفي اْلُخطَِّة الصَّ
 Ve َتَناَكثُوا ِفيَها اْلُعُهوَد

 Tabî¡at ve seciyyeye ıtlâk [nekî&et] َنِكيَثٌة
olunur. Ve zor ve kuvvet ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur.

-hemzenin fethiy) [&el-enkâ] اَألَنأَكاُث
le) Zikr olunan ِنْكٌث [nik&] lafzından ki 
nûn’un kesriyledir, cem¡dir, üzülmüş ve 
çözülüp bozulmuş nesneye denir; ve min-
hu yukâlu: َمْنُكوٌث أَْي  أَْنَكاٌث   َثْوٌب Ve bu َحْبٌل 
.kabîlindendir َحْبٌل أَْرَماٌم ve أَْخالٌَق

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [&en-nukâ] اَءنَُّكاُث
Bir gûne sivilcelerdir ki deve kısmının 
ağızlarında zuhûr eder.

-vez [umâmet&] ثَُماَمٌة) [en-nukâ&et] اَءنَُّكاَثُة
ninde) Misvâkın ağızda kalan pârelerine 
denir. Ve ipin çözülüp bozulmuş katına ve 
teline denir.

َتِكُث نأ ُُ -ism-i fâ¡il bün) [&el-munteki] اَءأ
yesiyle) Semiz iken arıklanmış insân ve 
hayvâna ıtlâk olunur; yukâlu: َوَبِعيٌر  َرُجٌل 
ُمْنَتِكٌث أَْي َمْهُزوٌل َبْعَد ِسَمٍن
-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [&et-tenâku] اَءتََّناُكُث

de) Bir kimseden kendi tarafına meyl ve 
mihr ve muhabbet istemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َواْسَتْعَطَفَها اْسَتَماَلَها  ِإَذا  اْلَمْرأََة  ُجُل  الرَّ َث   َتَنقَّ
Mütercim der ki tefa¡¡ul bâbı istif¡âl 
gibi taleb için dahi gelir, niteki Şâfiye 
evâ™ilinde musarrahtır, zîrâ bir nesnenin 
talebi elbette suverî ve ma¡nevî tekellüfü 
mutazammındır.

]ن ك ث[
ُث  Tekrâr (nûn’un kesriyle) [&en-nik] اَءنِّكأ
eğirip ip eylemek için eski kilimleri ve 
palâsların bozulup çözülen bozuntusuna 
ve çözüntüsüne denir, niteki Mi§bâ√’ın 
ve sâ™ir ümmehâtın beyânlarına göre 
de ِنْكٌث [nik&] o bozulup çözülen kili-
min ve palâsın ismidir ki bozuntu ta¡bîr 
olunur. Pes mü™ellifin tefsîri ¡ale’l-¡âde 
müsâmahaya mahmûldür, niteki dîbâce 
şerhinde işâret olundu. Pes mü™ellifin أَْن 
-seb اَلَْخالَُق اْلَمْنُقوَضُة kavli تُْنَقَض أَْخالَُق ْالَْكِسَيِة
kindedir. Bunun cem¡i أَْنَكاٌث [enkâ&] ge-
lir, niteki karîben ve أَْنَكاٌث  ibâresiyle¡ َحْبٌل 
mü™ellif dahi resm eylemiştir. Ve 

ٌث  Beşîr nâm şâ¡irin pederi [&Nik] ِنكأ
ismidir.

ُث  Bir (vezninde [&mek] َمْكٌث) [&en-nek] اَءنَّكأ
nesneyi bozmak ve üzmek ma¡nâsınadır, 
ipin katlarını çözüp bozmak ve tesbîhi üz-
mek gibi; yukâlu: ِمَن َنْكًثا  َواْلَحْبَل  اْلَعْهَد   َنَكَث 
َنَقَضُه ِإَذا  َوالثَّاِني  ِل  ْالَوَّ  Ve misvâkın başı اْلَباِب 
dağılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َواُك  َنَكَث الّسِ
َث َرْأُسُه ِإَذا َتَشعَّ
ِتَكاُث نأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [&el-intikâ] اَإلأ
de) Üzülmek ve bozulmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َنَكَث اْلَحْبَل َفاْنَتَكَث أَِي اْنَتَقَض Ve bir iş-
ten ferâgatle bir âher işe munsarıf olmak 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: ِإْنَتَكَث 
ُفالٌَن ِمَن َحاَجٍة ِإَلى أُْخَرى ِإَذا اْنَصَرَف
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FASLU’L-VÂV 
)َفْصُل اْلَواِو(

]و ر ث[
ُث ِورأ ve (vâv’ın kesriyle) [&el-vir] اَءأ

ِوَراَثُة  (vezninde [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [el-virâ&et] اَءأ
ve

ُث رأ ِ  hemzenin kesriyle ki aslı) [&el-ir] اَإلأ
idi) ve [&vir] ِوْرٌث

َثُة َِّ  Vefât (vezninde [idet¡] ِعَدةٌ) [er-ri&et] اَء
eden kimsenin mâl-ı metrûkuna vâris 
olup almak ma¡nâsınadır; yukâlu: أََباُه  َوِرَث 
اِدِس السَّ اْلَباِب  ِمَن  َوِرَثًة  َوِإْرًثا  َوِوَراَثًة  ِوْرًثا  َكَيِعُدُه   َيِرثُُه 
Asl ِوَراَثٌة [virâ&et] bir kimseden âher kim-
seye ¡akd ve ¡akd mecrâsına cârî olan 
mu¡âmelesiz mâl ve kınye intikâline 
mevzû¡ olup ba¡dehu meyyitten intikâl 
eylemekte isti¡mâl gâlib olunmuştur. Ve o 
tereke-i mevrûseye ِميَراٌث [mîrâ&] denir ki 
aslı ِمْوَراٌث [mivrâ&] idi, َواِرٌث [vâri&]in ِوَراَثٌة 
[virâ&et]ine gûyâ ki âlettir ve ِإْرٌث [ir&] de-
nir hemzenin kesriyle, masdar olduğu gibi 
ve تَُراٌث [turâ&] denir tâ’nın zammıyla; aslı 
.idi [&vurâ] ُوَراٌث

اُث ََ ي ِ -Mey (hemzenin kesriyle) [&el-îrâ] اَإلأ
yit, bir kimseye mâlını terkle vâris kıl-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْوَرَثُه أَبُوُه أَْي َجَعَلُه 
َوَرَثِتِه  Mü™ellifin tefsîrine göre hemze ِمْن 
sayrûret için olur; ümmehât-ı sâ™irenin 
beyânlarına göre müte¡addî olur; yukâlu: 
أَْوَرَثُه أَبُوُه َماالً ِإَذا َجَعَلُه َلُه ِميَراًثا
ِريُث  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-tevrî] اَءتَّوأ
أَبُوُه :ma¡nâsınadır; yukâlu [&îrâ] ِإيَراٌث َثُه   َورَّ
 Ve َتْوِريًثا ِبَمْعَنى أَْوَرَثُه

ِريٌث -Âteşi ¡alevlenmek için öl [&tevrî] َتوأ
çermek ma¡nâsınadır, َتْأِريٌث [te™rî&] gibi; 
yukâlu: َكَها ِلَتْشَتِعَل َث النَّاَر ِإَذا َحرَّ َورَّ

ninde) Beynlerinde olan ¡ahd ve peymânı 
üzüşmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَناَكثُوا 
ُعُهوَدُهْم ِإَذا َتَناَقُضوَها
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vezninde) Bunlar da güç ve sarp yola de-
nir. Ve َوْعٌث [va¡&] ve ٌُوُعوَثة [vu¡û&et] vâv’ın 
zammıyla yol sarp olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوِعَث الطَِّريُق َوَوُعَث َوْعًثا َوُوُعوَثًة ِمَن اْلَباِب 
َر ُسُلوُكُه اِبِع َواْلَخاِمِس ِإَذا َتَعسَّ الرَّ
يَعاُث ِ  (vezninde [îcâb] ِإيَجاٌب) [&el-î¡â] اَإلأ
 dedikleri zikr olunan mekâna [&¡va] َوْعٌث
yâhûd sarp yola düşmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َوَقَع ِفي اْلَوْعِث  Ve isrâf أَْوَعَث الرَّ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالٌَن  أَْوَعَث 
ِإَذا أَْسَرَف ِفي اْلَماِل
-Beden (fethateynle) [&el-ve¡a] اَءأَوَعُث
den bir ¡uzv şikest olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا اْنَكَسَرْت َوِعَثْت َيُدُه َوَعًثا ِمَن اْلَباِب الرَّ
ِعيُث  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [&et-tev¡î] اَءتَّوأ
Bir kimseyi vechesinden sarf ve men¡ ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُفالًَنا   َوِعَث 
َصَرَفُه َوَحَبَسُه
َثاُء َوعأ  Zahmet (vâv’ın fethiyle) [™el-va¡&â] اَءأ
ve meşakkat ma¡nâsınadır; fi’l-asl َرْمَلٌة َوْعَثاُء 
ve َوْعَثاُء ٌة derler ki َطِريٌق   .ma¡nâsınadır َشاقَّ
Ba¡dehu mutlakan meşakkatte isti¡mâl 
olundu; ve minhu kavlu’n-Nebiyyi 
¡aleyhi’s-selâmu: ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َوْعَثاِء  “أَللَُّهمَّ 
ِتِه ِتِه َوَمَشقَّ َفِر” أَْي ِمْن ِشدَّ السَّ
ُعوُث وأ َُ  Nâkısu’l-haseb olan [&el-mev¡û] اَءأ
kimseye ıtlâk olunur, َوَعٌث [va¡a&]-ı ¡uzv-
dan me™hûzdur; yukâlu: َكاَن ِإَذا  َمْوُعوٌث   َرُجٌل 
َناِقَص اْلَحَسِب
َثُة َوعأ  vâv’ın fethi ve ¡ayn’ın) [el-va¡&et] اَءأ
sükûnuyla) Semiz hatuna ıtlâk olunur; 
zikr olunan yumuşak yere teşbîh olun-
muştur; yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َوْعَثٌة أَْي َسِميَنٌة

]و ك ث[
ِوَكاُث ve (kitâb vezninde] ِكَتاٌب) [&el-vikâ] اَءأ

ُوَكاُث -veznin [πurâb] ُغَراٌب) [&el-vukâ] اَءأ
de) Tîz elden müsta¡cel ve mâ-hazar olan 

 Cemî¡-i mevcûdât fenâya [&el-vâri] اءَواِرُث
münkalib olduktan sonra bâkî ve dâ™im 
olan Mâlikü’l-mülk ¡azze şânuhu hazretle-
rinin esmâ-i sıfâtiyyesindendir: اْلَواِرُث  َواهللُ 

َعاِء النََّبِوّيِ “اَللَُّهمَّ  اْلَباِقي َبْعَد َفَناِء اْلَخْلِق َوَما َجاَء ِفي الدُّ
أَْبِقِه أَْي  ِمنِّي”  اْلَواِرَث  َواْجَعْلُه  َوَبَصِري  ِبَسْمِعي   أَْمِتْعِني 
-Ya¡nî “İlâhî beni sem¡ ve ba َمِعي َحتَّى أَُموَت
sarımla mütemetti¡ ve müntefi¡ edip ve on-
lardan her birini yâhûd imtâ¡ı ben ¡âzim-i 
cânib-i bekâ olunca kadar sahîh ve sâlim 
olarak ibkâ kıl.” Ve Nihâye’de َواْجَعْلُهَما 
¡ibâretiyle de vürûdu mersûmdur.

َوَرَثُة  in[&vâri] َواِرٌث (fetehâtla) [el-vere&et] اَءأ
cem¡idir.

َثاُن  (vezninde [sekrân] َسْكَراُن) [Ver&ân] َورأ
Bir mevzi¡dir.

ُث َورأ  Ter (vezninde [&ar√] َحْرٌث) [&el-ver] اَءأ
ü tâze olan şey™e denir; yukâlu: َوْرٌث  َشْيٌء 
أَْي َطِريٌّ
َثِة ِورأ اءأ -vâv’ın kesriy) [Benu’l-Vir&et] َبنُو 
le) ¡Arabdan bir batndır, vâlidelerine 
mensûblardır.

]و ط ث[
 vâv’ın fethi ve †â’nın) [&†el-va] اَءأَوطأُث
sükûnuyla) Ayakla yere muhkem vurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوْطًثا ْالَْرِض  َعَلى   َوَطَث 
ْجِل َشِديًدا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َضَرَبَها ِبالّرِ

]و ع ث[
ُث  Şol (vezninde [&¡ba] َبْعٌث) [&¡el-va] اَءأَوعأ
düz ve yumuşak yere denir ki ne sâfî kum 
ve ne toprak olup ikisinden mürekkeb ol-
makla ayak batıp gömülür olduğundan yü-
rümek pek düşvâr ola. Ve meşakkatli sarp 
yola denir. Ve kırılıp ufanmış kemiğe de-
nir. Ve arıklık, ُهَزاٌل [huzâl] ma¡nâsınadır.

ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [&el-ve¡i] اَءأَوِعُث

ُث َوعَّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [&el-muva¡¡a] اَءأ
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ُث ٌل) [&et-tevehhu] اَءتََّوهُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir işte dûr-âdûr hareketle mübâlaga 
ve im¡ân eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َث ِفي ْالَْمِر ِإَذا أَْمَعَن َتَوهَّ

ta¡âma denir; yukâlu: َواْلُوَكاَث اْلِوَكاَث   أَْطَعَمَنا 
أَْي َما يُْسَتْعَجُل ِبِه ِمَن اْلَغَداِء
ِتيَكاُث اأ ِ  Ta¡âm-ı mezkûrdan [&el-istîkâ] اَإلأ
ekl eylemek ma¡nâsınadır; tekûlu: ِإْسَتْوَكْثَنا 
أَْي أََكْلَنا ِمَن اْلُوَكاِث

]و ل ث[
َوءأُث  vâv’ın fethi ve lâm’ın) [&el-vel] اَءأ
sükûnuyla) Çisinti gibi azca yağmura de-
nir. Ve muhkem ve mü™ekked olmayan 
¡ahd ve peymâna denir; yukâlu: َوْلٌث  َبْيَنُهْم 
ِبأَِكيٍد َلْيَس  ِمْنُه  َشْيٌء  أَْي  َعْهٍد  -Ve teknede ka ِمْن 
lan hamur bakiyyesine denir. Ve kırba ve 
çanak makûlesinde kalan su bakiyyesine 
denir. Kezâlik kapta kalan nebîz fazlasına 
denir. Ve süst ve za¡îf va¡de denir. Ve bu 
ma¡nâda masdar olur; tekûlu: َوَلْثُت َلُه َوْلًثا أَْي 
 Ve göz ağrısının gözde kalan َوَعْدتُُه ِعَدًة َضِعيَفًة
eser ve nişânesine denir. Ve َتْوِجيٌه [tevcîh] 
ma¡nâsınadır ki mâlik memlûkuna ٌُّحر  أَْنَت 
َمْوِتي  demek ya¡nî mevtine mu¡allakan َبْعَد 
âzâd eylemekten ¡ibârettir, َتْدِبيٌر [tedbîr] 
gibi. Ve bu ¡ıtk za¡îf olmakla َوْلٌث [vel&] 
ıtlâk olunmuştur. Lâkin mü™ellif َتْوِجيٌه 
[tevcîh] mâddesinde ma¡nâ-yı mezbûrdan 
sâkit olmuştur.

َواِءُث  (vezninde [&vâri] َواِرٌث) [&el-vâli] اَءأ
Muttasıl ve dâ™imî olan şerre ıtlâk olunur, 
bakiyye ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: 
َداِئٌم أَْي  َواِلٌث  -Ve deyn-i sakîle ıtlâk olu َشرٌّ 
nur; yukâlu: َدْيٌن َواِلٌث أَْي ُمْثِقٌل

]و هـ ث[
ُث  Bir (vezninde [va¡d] َوْعٌد) [&el-veh] اَءأَوهأ
işe cidd ve ısrâr ile tevaggul eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوْهًثا ْيِء  الشَّ ِفي   َوَهَث 
 Ve bir nesneyi َوِهَثًة ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا اْنَهَمَك ِفيِه
ayakla muhkem çiğnemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا َوِطَئُه َشِديًدا َوَهَث الشَّ
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]هـ ر ث[
ُث َأ ِب  Eski (hâ’nın kesriyle) [&el-hir] اَءأ
câmeye denir, َثْوٌب َخَلٌق ma¡nâsına.

ٌث َأ  †Vâsi (hâ’nın zammıyla) [&Hur] ُه
kazâsında bir karye adıdır.

]هـ ل ث[
َثى َبلأ  (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [el-hel&â] اَءأ
ve

َثاُء َبلأ  (vezninde [™a√râ§] َصْحَراُء) [™el-hel&â] اَءأ
ve

َثاَءُة َبلأ  hâ’yla; ve bu iki) [el-hel&â™et] اَءأ
ahîrde hâ’nın kesriyle de câ™izdir) ve

َثُة ُبلأ ) [el-hul&et] اَءأ  (vezninde [zumret] ُزْمَرةٌ
Şol müctemi¡ gürûh-ı insânîye denir ki 
bir mâdde zımnında gırîv ve feryâd ve 
âvâzeleri perde-bîrûn ola.

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [&el-hulâ] اَءأُبالَُث
Ba¡zı vaktte insâna ¡ârız olan süstlük ve 
gevşeklik ve kırıklık hâletine denir.

َثاَءُة َبلأ -hâ’nın fethi ve kes) [el-hel&â™et] اَءأ
ri ve &â-yı meftûha ile) ُهالٌَث [hulâ&] 
ma¡nâsınadır; tekûlu: أَِي َوَهْلَثاَءةٌ   أََخَذِني ُهالٌَث 
اْسِتْرَخاٌء َيْعَتِري ْاِلْنَساَن
َثى  (vezninde [sekrâ] َسْكَرى) [Hel&â] َهلأ
Ba§ra’da bir mevzi¡dir. Mü™ellif ~i√â√’ta 
mersûm olan ِهْلَبْوٌث [hilbev&] kelimesini ki 
-veznindedir, terk eylemiş [firdevs] ِفْرَدْوٌس
tir, çolpa ve ahmak ve magşûş kimseye 
denir.

]هـ و ث[
َثُة َبوأ -vez [rev&et] َرْوَثٌة) [el-hev&et] اَءأ
ninde) Susuzluğa denir, َعْطَشٌة [¡a†şet] 
ma¡nâsınadır.

]هـ ي ث[
ُث َبيأ ve (vezninde [meyl] َمْيٌل) [&el-hey] اَءأ

FASLU’L-HÂ™ 
)َفْصُل اْلَهاِء(

]هـ ن ب ث[
َبَثُة َبنأ  hâ’nın ve bâ-yı) [el-henbe&et] اَءأ
muvahhadenin fethiyle) Emr-i şedîd 
ve mâdde-i sa¡be ma¡nâsınadır. Usûl-i 
sâ™irede bir iş gücelip şiddet bulmak ile 
müfesserdir ki masdardır. Ve kelâm muh-
telit olmağa denir.

]هـ ب رث[
اَثاُن ََ  Îrân’da (hâ’nın fethiyle) [Hebrâ&ân] َهبأ
Dihistân kazâsında bir karyedir.

]هـ ث ث[
َبَثُة َبثأ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-he&he&et] اَءأ
ninde) Karış muruş olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيُء ِإَذا اْخَتَلَط -Ve zulm ve si َهْثَهَث الشَّ
tem eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َهْثَهَث 
-Ve bir nesneyi sür¡atle irsâl ey اْلَواِلي ِإَذا َظَلَم
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َحاَبُة السَّ  َهْثَهَثِت 
ِبُسْرَعٍة أَْرَسَلْتُه  ِإَذا   Ve bir şey™i ayakla ِبَقْطِرَها 
pek basıp çiğnemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َهْثَهَثُه ِإَذا َوِطَئُه َشِديًدا
َبثأَباُث -vez [&a&√â√] َحْثَحاٌث) [&el-he&hâ] اَءأ
ninde) Çabuk ve çâlâk insân ve hayvâna 
denir; yukâlu: َسِريٌع أَْي  َهْثَهاٌث   Ve َرُجٌل وَقَرٌب 
karışık nesneye denir; yukâlu: َشْيٌء َهْثَهاٌث أَْي 
 Ve toprağı çok olan fezâ ve mekâna ُمْخَتِلٌط
denir; yukâlu: َبَلٌد َهْثَهاٌث ِإَذا َكاَن َكِثيَر التَُّراِب Ve 
yalancı dürûgî kimseye denir; yukâlu: َرُجٌل 
اٌب َهْثَهاٌث أَْي َكذَّ
َبثَّاُث اٌد) [&el-he&&â] اَءأ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Bu dahi yalancıya denir.

 hâ’nın fethi ve &â’nın) [&&el-he] اَءأَبثُّ
teşdîdiyle) Yalan söylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا َكَذَب ُجُل َهثًّا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ َهثًّ الرَّ



أََياِفُث 905BÂBU’¿-¿Â’™

FASLU’L-YÂ™İ’T-TAHTİYYE 
)َفْصُل اْلَياِء(

]ي ف ث[
-veznin [â√ib§] َصاِحٌب fâ’yla) [&Yâfi] َياِفُث
de) İbn Nû√ ¡aleyhi’s-selâmdır ki Türk 
tâ™ifesinin ve Ye™cûc ve Me™cûc kavmleri-
nin pederleridir; onun neslinden münşa¡ib 
olmuşlardır.

 (vezninde [e&ârib] أََثاِرُب) [&Eyâfi] أََياِفُث
Yemen’de bir mevzi¡ adıdır.

َبَيَثاُن -Bir kimse (fetehâtla) [el-heye&ân] اَءأ
ye cüz™îce nesne vermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َهاَث َلُه َيِهيُث َهْيًثا َوَهَيَثاًنا ِإَذا أَْعَطاُه َشْيًئا َيِسيًرا 
Ve deprenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َهاَث 
َك ْيُء ِإَذا َتَحرَّ  Ve hâcet ve iktizâ kadar mâla الشَّ
dest-res olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َهاَث 
-Ve mâlı ifsâd ey ِمَن اْلَماِل ِإَذا أََصاَب ِمْنُه َحاَجَتُه
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َهاَث ِفي اْلَماِل ِإَذا 
 Ve verilecek nesneyi vezn ve keyl أَْفَسَد ِفيِه
ve takdîr eylemeyip toprak atar gibi ¡an-
cüzâfin vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: َهاَث 
َلُه ِإَذا َحَثا ِفي ْاِلْعَطاِء
ٌل) [&et-teheyyu] اَءتََّبيُُّث -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Mutlakan vermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَهيََّث َلُه َشْيًئا ِإَذا أَْعَطاُه
ِتَباَثُة اأ ِ  Çoksunmak [el-istihâ&et] اَإلأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا أَْعَطاُه  َما   ِإْسَتَهاَث 
 Ve bir nesneyi fesâda vermek اْسَتْكَثَرُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتَهاَث اْلَماَل ِإَذا أَْفَسَدُه
َثُة َبيأ  (vezninde [hey™et] َهْيَئٌة) [el-hey&et] اَءأ
Cemâ¡at-i insânîye denir.

َباَيَثُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muhâye&et] اَءأ
vezninde) Kesret husûsunda bir kimse 
ile mücâdele eylemek ma¡nâsınadır ki 
birbirine meselâ kesret-i mâl ve kesret-i 
etbâ¡ husûsunda münâza¡a eylemekten 
¡ibârettir, gerek kâlî ve gerek hâlî olsun; 
yukâlu: َهاَيَثُه ِإَذا َكاَثَرُه
َباِيُث ُُ -ism-i fâ¡il bünye) [&el-muhâyi] اَءأ
siyle) Dâ™imâ bir nesneden çok ahz eder 
olan kimseye denir; yukâlu: أَْي ُمَهاِيٌث   َرُجٌل 
َكِثيُر ْالَْخِذ





Ma¡lûm ola ki gâh olur ki cîm-i müfre-
de, yâ-yı müşeddede vü muhaffefeden 
bedel olur, meselâ ٌُّفَقْيِمي [fu…aymiyy] ve 
ِتي …fu] ُفَقْيِمْج kelimelerinde [accetî√] َحجَّ
aymic] ve ِتْج -derler. Mü [accetic√] َحجَّ
tercim der ki lügat-ı mezbûre, ◊an@ala 
kabîlesi lügatidir ki yâ’yı cîm’e ibdâl 
ederler; meselâ ٌَّتِميِمي [temîmiyy] yerin-
de ٌَّتِميِمج [temîmicc] derler, niteki Ebû 
¡Amr’dan menkûldür ki ◊an@ala’dan bir 
adama “Sen ne kabîledensin?” diye su™âl 
eyledim. ”ُفَقْيِمّج -olacak ُفَقْيِمّي dedi ki “ِمْن 
tır. “Onların hangisindensin?” dedim, ِمْن“ 
ّج” ّي dedi ki ُمّرِ  :olacaktır. Niteki işbu ُمّرِ
َشاِحٌج َيَزاُل  َفالَ   || ِتْج  َحجَّ َقِبْلَت  ُكْنَت  ِإْن  َرّبِ  َيا   “ 
 “َخاِلي ُعَوْيٌف َوأَبُو :beytinde kezâlik َيْأِتيَك ِبْج”
ِكَسَر َوِباْلَغَداِة   || ِباْلَعِشّجِ  اللَّْحَم  اَْلُمْطِعَماِن   ||  َعِلّجٍ 
” ِتْج .mısrâ¡larında vâki¡dir اْلَبْرِنّجِ -acce√] َحجَّ
tic] ِتي  أَبُو ve [bî] ِبي [bic] ِبْج ve [accetî√] َحجَّ
 ِباْلَعِشّج ve [Ebû ¡Alî] أَبُو َعِلّيٍ [Ebû ¡Alic] َعِلّج
[bi’l-¡aşic] ِِباْلَعِشّي [bi’l-¡aşiyy] ve ُّاَْلَبْرِنج 
[bernicc] ٌَّبْرِني [berniyy] makâmındadır. 
Ve ٌَّبْرِني [berniyy] bir nev¡ hurmâ ismidir. 
Kezâlik ¢u∂â¡a kabîlesi ¡ayn’la yâ™ cem¡ 
olsa yâ’yı cîm’e ibdâl ederler; meselâ َهَذا 
اِعي َخَرَج َمِعي اِعُج َخَرَج diyecek yerde الرَّ  َهَذا الرَّ
 i ¢u∂â¡iyye-[ac¡acet¡] َعْجَعَجٌة .derler َمِعْج
beyne’l-¡Arab mütedâvildir, niteki َعْنَعَنٌة 
[¡an¡anet]-i ¢ays ve Temîm ki evvel-
de vâki¡ olan hemzeyi ¡ayn’a ibdâl edip 
-yerlerin [esleme] أَْسَلَم ve [enneke] أَنََّك
de َعنََّك [¡anneke] ve َعْسَلَم [¡asleme] der-
ler. Kezâlik َكْشَكَشٌة [keşkeşet]-i Rebî¡a ve 
Mu∂ar ki kâf-ı hitâb-ı mü™ennesten sonra 
şîn-i mu¡ceme irâd edip meselâ َرأَْيُتَكْش ve 
.derler َمَرْرُت ِبَكْش

BÂBU’L-CÎM 
)َباُب اْلِجيِم(

ج
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gibi hamle ve hücûm eylemek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: ِِبَفّك ُجُل  الرَّ  أََجَج 
اْلَعُدّوِ َعَلى  َحَمَل  ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن   Şârih ْاِلْدَغاِم 
der ki tad¡îfle de vâriddir. Ve gayr-i kıyâs 
üzere bâb-ı sâlisten vürûd etmiştir.

ُة َجَّ -Ka (hemzenin fethiyle) [el-eccet] اَألأ
rışıklık, ihtilât ma¡nâsınadır ki murâd 
ihtilât-ı nâstır ki gürültüyü mûcib olur; 
yukâlu: اْخِتالٍَط ِفي  أَْي  ٍة  أَجَّ ِفي  اْلَقْوُم   ve َوَقَع 
tekûlu: اْخِتالَِطِهْم َحِفيَف  أَْي  اْلَقْوِم  َة  أَجَّ  َسِمْعُت 
 Ve َواْضِطَراِبِهْم

ٌة -Ziyâdesiyle ıssılık hâletine de [eccet] أَجَّ
nir, şiddet-i harr ma¡nâsına.

َُجاُج  (hemzenin zammıyla) [el-ucâc] اَألأ
Ta¡mında acılıkla tuzluluk olan suya de-
nir, deniz suyu gibi; şûr-âb ve telh-âb 
ma¡nâsına, lisânı yaktığı için ıtlâk olun-
muştur; yukâlu: ٌَّماٌء أَُجاٌج أَْي ِمْلٌح ُمر
ُُجوُج -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-ucûc] اَألأ
de) Su, أَُجاٌج [ucâc] olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َصاَر ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  أُُجوًجا  اْلَماُء   أَجَّ 
أَُجاًجا
يَباُج ِ  (vezninde [îcâb] ِإيَجاٌب) [el-îcâc] اَإلأ
Suyu أَُجاٌج [ucâc] eylemek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: آَجْجُت اْلَماَء ِإيَجاًجا أَْي َجَعْلُتُه أَُجاًجا
 vezninde [yesme¡u] َيْسَمُع) [Ye™cecu] َيأأَجُج
ve َيْنُصُر [yen§uru] ve َيْضِرُب [ya∂ribu] vez-
ninde) Mekke-i mükerreme’ye sekiz mîl 
mesâfede bir mevzi¡ adıdır.

َيأأُجوُج -veznin [yef¡ûl] َيْفُعوُل) [el-ye™cûc] اَءأ
de) Âteş ¡alevi gibi yâhûd devekuşu gibi 
beri öte yelip yopurur olan kimseye de-
nir; yukâlu: ُهَو َيْأُجوٌج أَْي َيِئجُّ َهَكَذا َوَهَكَذا Zikr 
olunan ٌّأَج [ecc] kelimesinden me™hûzdur. 
Ve َيْأُجوُج [Ye™cûc] ve َمْأُجوُج [Me™cûc] ki 
Yâfi& b. Nû√ ¡aleyhi’s-selâm evlâdından 
iki kabîledir, ya¡nî iki kabîlenin pederleri 
ismleridir, zikr olunan ٌّأَج [ecc] kelimesin-

FASLU’L-HEMZE
)َفْصُل اْلَهْمَزِة(

]أ ب ج[ 
ََبُج -veznin [ebed] أََبٌد [el-ebec] اَألأ
de ve mürâdifidir ki dehr ve dâ™im 
ma¡nâlarınadır; tekûlu: الَ أَْفَعُلُه أََبًجا أَْي أََبًدا

]أ ج ج[
َِجيُج  hemzenin fethi ve cîm’in) [el-ecîc] اَألأ
kesriyle) Âteş ¡alevlenmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبْت ِل ِإَذا َتَلهَّ ِت النَّاُر أَِجيًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ أَجَّ
ُج ٌل) [et-te™eccuc] اَءتَّأَجُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Âteş kendi tutuşup ¡alevlenmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْت َتَلهَّ ِإَذا  النَّاُر  َجِت   َتأَجَّ
Ve 

ٌج  kelimesine [te™cîc] َتْأِجيٌج [te™eccuc] َتأَجُّ
mutâvi¡ olur, ke-mâ se-yuzkeru.

-vezninde) Âteşi ¡alev [tef¡îl] اَءتَّأأِجيُج [َتْفِعيٌل
lendirmek ma¡nâsınadır; tekûlu: ْجُت النَّاَر  أَجَّ
َبْت َجْت أَِي اْلَتَهْبُتَها َفَتَلهَّ َتْأِجيًجا َفَتأَجَّ
ئأِتَباُج ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i™ticâc] اَإلأ
ٌج  gibi bu dahi mutâvi¡dir. Ve [te™ccuc] َتأَجُّ

ٌج  ve [te™eccuc] َتأَجُّ

ئأِتَباٌج ٌِ  [i™ticâc] Gündüz be-gâyet ıssı ol-
mak ma¡nâsına isti¡mâl olunur.

) [et-te™âcc] اَءتَّآجُّ -veznin [te√âbb] َتَحابٌّ
de ki َتَفاُعٌل [tefâ¡ul]dur) ٌج  [te™ccuc] َتأَجُّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّوَتآج َواْئَتجَّ  النََّهاُر  َج   َتأَجَّ
ُه ِإَذا اْشَتدَّ َحرُّ

َجُّ  hemzenin fethi ve cîm’in) [el-ecc] اَألأ
teşdîdiyle) Devekuşu kanatları gürle-
yip hışlayarak seğirtmek ma¡nâsınadır 
ki mecâzdır, gûyâ ki âteş ¡alevi gibi gür-
leyerek seğirtip gitmesi bâ¡is-i teşbîhtir; 
yukâlu: ِإَذا ِل  َوالَوَّ الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  ا  أَجَّ الظَِّليُم   أَجَّ 
َحِفيٌف َوَلُه   Ve düşman üzere âteş ¡alevi َعَدا 
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lardır. Lâkin َمْوٌج [mevc]den olduğu sûrette 
vezni nâ-mülâyimdir. Ve’l-hâsıl bunlar-
da vech-i mezkûr üzere ihtilâf eylediler. 
Lâkin agleb olan bilâ-hemz ism-i a¡cemî 
olmaktır, َطالُوُت [‰âlût] ve َداُوُد [Dâvûd] ve 
-gibi. Ba¡dehu ¡Arablar hem [Hârût] َهاُروُت
ze ile telaffuz eylediler.

َُجوُج  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-ecûc] اَألأ
Mudî™ ve tâbân şey™e ıtlâk olunur, أَِجيُج َناٍر 
[ecîcu nâr]dan me™hûzdur; yukâlu: َجْوَهٌر 
ٌر أَُجوٌج أَْي ُمِضيٌء َنّيِ

]أ ذ ج[
ُج َذأ  hemzenin fethi ve ≠âl-ı) [el-e≠c] اَألأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Meşrûbu pek çok 
içmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل أَْذًجا  أََذَج الرَّ
َراِب الشَّ ُشْرِب  ِمْن  أَْكَثَر  ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب   Burada ِمَن 
.dan murâd mutlak meşrûbdur[şarâb] َشَراٌب

َذُج  (vezninde [a√med] أَْحَمُد) [Eb≠ec] أَبأ
»ûzistân’da bir beldedir. Mü™ellif yâ-
yı tahtiyye ile ”ي،ذ،ج“ mâddesinde أَْيَذُج 
[Ey≠ec] Ahvâz nâhiyelerinden bir belde-
dir diye zikr eylemekle zâhiren burada 
sehve mahmûldür.

]أ ر ج[
ََرُج ve (vezninde [arec√] َحَرٌج) [el-erec] اَألأ

َِريُج ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-erîc] اَألأ

َِريَبُة -Râyiha-i tayyi (hâ’yla) [el-erîcet] اَألأ
beye denir, tekûlu: َوأَِريُجَها اللَِّطيَمِة  أََرُج   َفَغَمِني 
َبُة  Ve َوأَِريَجُتَها أَْي َراِئَحُتَها الطَّّيِ

 ve [erec] أََرٌج

 Masdar olur, râyiha-i tayyibe [erîc] أَِريٌج
pek kokmak ma¡nâsına; yukâlu: يُب الطِّ  أَِرَج 
اِبِع ِإَذا َفاَح  أَِرَج :ve yukâlu أََرًجا َوأَِريًجا ِمَن اْلَباِب الرَّ
َبٌة اْلَمَكاُن ِإَذا َفاَحْت ِمْنُه َراِئَحٌة َطّيِ
 (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™rîc] اَءتَّأأِريُج
Keskin râyihalı tîbin râyihasını etrâfa neşr 

den me™hûzdur. َيْأُجوُج [Ye™cûc] yef¡ûldür, 
niteki zikr olundu ve َمْأُجوُج [Me™cûc] 
mef¡ûldür, kesret-i hareket ü ıztırâbları 
bâ¡is-i tesmiyedir. Bunlar vech-i mezkûr 
üzere mehmûzdur, ve mehmûz i¡tibâr 
eylemeyip elifle telaffuz edenler, elif-
leri zâ™id i¡tibâr edip َيْأُجوُج [ye™cûc] َيَجٌج 
[yecec] ve َمْأُجوُج [me™cûc] َمَجٌج [mecec] 
kelimelerinden muştak fâ¡ûl olduğuna 
zâhib oldular; ve minhu kavluhu ta¡âlâ: 
الية ْالَْرِض﴾،  ِفي  ُمْفِسُدوَن  َوَمْأُجوَج  َيْأُجوَج   ﴿ِإنَّ 
Ve Ru™be b. el-¡Accâc, yâ’yı hemzeye 
ve hemzeyi elife ibdâlla آُجوَج [âcûc] ve 
-unvânıyla kırâ™at eyle¡ [mâcûc] َماُجوَج
di. Ve Ebû Mu¡â≠ elif-i sâniyeyi mîm’e 
ibdâlla َيْمُجوَج [yemcûc] kırâ™at eylemiştir 
ki َمجَّ اْلَماَء lafzından me™hûz olur. Mü™ellif 
bunda dahi iktisâr eylemiştir. Kaldı ki 
mehmûz i¡tibâr eylemeyenler ”ي،ج،ج“ ve 
 mâddesinden me™hûzdur kavlinde “م،ج،ج”
me™haz olan ”ي،ج،ج“ mâddesinin ma¡nâsı 
ma¡lûm olmamıştır. Ve َمَجٌج kelimesi ki 
zâhiren müsâmahadır, asl ٌَّمج olmaktır ki 
suyu ağızdan taşra püskürmek ma¡nâsına 
olmakla kavm-i mezkûrun teferruk ve 
intişârlarına mebnî ıtlâk olunmuş olur. 
Ve Bey∂âvî merhûmun beyânına göre 
 ism-i [me™cûc] َمْأُجوُج ve [ye™cûc] َيْأُجوُج
a¡cemîlerdir, gayr-i munsarıf oldukla-
rına mebnî. Ve ¡alâ-kavlin ¡Arabîlerdir, 
vech-i mezkûr üzere أَجَّ الظَِّليُم mâddesinden 
yef¡ûl ve mef¡ûldür; men¡-i sarfları her biri 
kabîle ismi olmakla ta¡rîf ve te™nîs sebeb-
lerine mebnîdir. Ve Râπıb’ın beyânına 
göre َيْأُجوُج [ye™cûc] َظِليٍم  أَِجيُج yâhûd أَجُّ 
 َمْوٌج [me™cûc] َمْأُجوُج mâddesinden ve َناٍر
[mevc] mâddesinden me™hûzdur, kesret-i 
ıztırâbları hasebiyle nâr-ı mudtarimeye ve 
miyâh-ı mütemevviceye teşbîh olunmuş-
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ma¡nâsınadır, zîrâ encîzah ta¡bîr olunan 
perâkende ve müteferrik defterden ki 
nâs üzere sâbit olan hisâb onda sebt ve 
kayd olunur, merkûm أََواِرَجٌة [evâricet] 
ta¡bîr olunan defter-i mazbûta nakl olu-
nur, ba¡dehu cerîde-i ihrâcâta nakl olunur. 
Ve ber-muktezâ-yı hisâb-ı dîvânî أََواِرَجٌة 
[evâricet] müte¡addid olur. Mütercim der 
ki Burhân’da evâr lafzı dîvâna müte¡allik 
defter-i hisâb ile ve “evâre” hâ’yla dîvânâ 
müte¡allik perâkende müfredât defteriyle 
beyân olunmuştur. أََواِرٌج [evâric] “evâre” 
mu¡arrebidir, hâlen Devlet-i ¡Aliyye’de 
rûz-nâme dedikleri olacaktır. Ve encîzah 
hemzenin ve ≠âl-ı mu¡cemenin fethiyle 
encîde mu¡arrebidir ki fi’l-asl mütefer-
rik ve munkatı¡ ma¡nâsınadır, ba¡dehu 
perâkende müfredât defterine ıtlâk olun-
muştur. Ve zikr olunan َتاِريٌج [târîc] târîk 
mu¡arrebidir ki ebvâbı müştemil müs-
veddeye denir. Hülâsa hâlâ Devlet-i 
¡Aliyye’de defter-dâr tarafından zimmet 
defteri ve ¡askerî ve ¡ulûfe-hvâr ve eshâm 
ve vezâ™if ve mevkûfât ve sâ™ir defter-
ler encîzah olacaktır. Ve rûznâme ve baş 
muhâsebe makûlesinin defterleri أََواِرَجٌة 
[evâricet] olacaktır. Ve 

 Her fırkanın esâmî ve vezâ™ifi [târîc] َتاِريٌج
mukayyed müsvedde defteri olacaktır; 
tafsîlini ehl-i kalem bilir.

]أ ز ج[
ََزُج  hemzenin ve zâ-yı) [el-ezec] اَألأ
mu¡cemenin fethiyle) Bir gûne binâ ve 
¡imâret ismidir. Cem¡i آُزٌج [âzuc] gelir, 
hemzenin meddiyle ef¡ul vezninde ve آَزاٌج 
[âzâc] gelir ef¡âl vezninde ve ِإَزَجٌة [izecet] 
gelir fiyelet vezninde. Usûl-i sâ™irede أََزٌج 
[ezc] tûlânî yapılmış binâ ile müfesserdir, 

edip kokutmak ma¡nâsınadır. Ba¡dehu 
igrâ™ ve tahrîş ile nâsı birbirine düşürmek 
ma¡nâsında isti¡mâl olundu; yukâlu: َج  أَرَّ
َشُه  Ve َبْيَنُهْم ِإَذا أَْغَراُه َوَحرَّ

 İsm olur, ¡inde’l-küttâb [te™rîc] َتأأِريٌج
hisâb-ı dîvâna müte¡allik bir nesnedir; 
zikri âtî ٌأََواِرَجة [evâricet]ten me™hûz ve mu-
tasarrıftır ki أََواِرَجٌة [evâricet]i tertîb eyle-
mekten ¡ibârettir.

ُج َرأ  Bu dahi (vezninde [herc] َهْرٌج) [el-erc] اَألأ
igrâ™ ve tahrîş ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َج ِل ِبَمْعَنى أَرَّ  أََرَج َبْيَنُهْم أَْرًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
َتْأِريًجا
ََرَجاُن -Halkı birbi (fetehâtla) [el-erecân] اَألأ
rine düşürüp igrâ ve ifsâd eden kimse beri 
öte yelip yopurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أََرَج اْلُمْغِري أََرَجاًنا ِإَذا َسَعى
َجاُن َباُن) [Errecân] أَرَّ -veznin [heyyebân] َهيَّ
de) Fârs ülkesinde bir belde adıdır.

اُج َرَّ اٌد) [el-errâc] اَألأ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Yalancı, kezzâb kimseye ıtlâk olunur. 
Dâ™imâ nâsı birbirine düşürür olan müfsid 
ve mugrî şahsa denir; yukâlu: أَْي اٌج  أَرَّ  ُهَو 
اٌب اٌج َبْيَن النَّاِس أَْي ُمْغٍر َبْيَنُهْم :ve yukâlu َكذَّ ُهَو أَرَّ
ُج رَّ ََ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-Mu™errec] اَءأ
vezninde) Arslana denir.

ُج ّرِ ََ ُُ ٌث) [el-Mu™erric] اَءأ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Ebû Feyd ¡Amr b. el-◊âri& es-
Sedûsî lakabıdır, Bekr ve Taπlib kabîleleri 
beynine ilkâ-yı fesâd ile te™rîc-i harb ü 
kıtâl eylediği bâ¡is-i telkîbdir. 

Şârih der ki merkûm nuhât-ı 
Ba§riyyîndendir.

ََواِرَجُة  hemzenin fethi) [el-evâricet] اَألأ
ve râ’nın kesriyle) Selâtîn dîvânlarına 
müte¡allik müfredât defterine denir. Ve 
bu, Fârisî evâre mu¡arrebidir ki nâkil 



يُج ٌِ 911BÂBU’L-CÎM 

yukâlu: أَِمَج اْلَبِعيُر ِإَذا َعِطَش Ve 

-İsm olur, pek ıssı ve germiy [emec] أََمٌج
yetli nesneye denir; yukâlu: أَْي أََمٌج   َصْيٌف 
اْلَحّرِ  .Ve bu, tesmiye bi’l-masdardır َشِديُد 
Ve 

.Bir mevzi¡ adıdır [Emec] أََمٌج

ُج َمأ  hemzenin fethi ve mîm’in) [el-emc] اَألأ
sükûnuyla) Pek yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َساَر َشِديًدا أَِمَج الرَّ

]أ و ج[
ُج َوأ  hemzenin fethi ve vâv’ın) [el-evc] اَألأ
sükûnuyla) Yüceye ve yükseke denir, ُهُبوٌط 
[hubû†] mukâbilidir. Mütercim der ki أَْوٌج 
[evc] kelimesi evk-i Fârisî mu¡arrebedir, 
müneccimîn ıstılâhındandır, kevâkibin 
zemîne nihâyet-i bu¡dü olan dereceden 
¡ibârettir ki felek-i cüz™îsinin sath-ı muhad-
debi felek-i hâmile mümâs olan nokta ola-
caktır; mukâbiline َحِضيٌض [√a∂î∂] derler. 
Ve Mefâtî√-i ¡Ulûm’da evk lafzı Hindîdir, 
bu¡d-i eb¡ad ma¡nâsınadır, ba¡dehu mü-
neccimler ta¡rîb eylediler, niteki Yûnânîde 
efenciyûn denir ve bu¡d-i akreb ma¡nâsına 
olan َحِضيٌض [√a∂î∂]e efrenciyûn derler.

]أ ي ج[
يُج ٌِ  [Îc] (hemzenin kesriyle) Fârs diyârında 
bir beldedir.

hân gibi ki Fârisîde ona âheng derler ve 
mâdde-i âtiye bunu müş¡irdir.

اأألََزِج  (fethateynle [Bâbu’l-Ezec] َباُب 
Baπdâd’da bir mahalledir.

-veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te™zîc] اَءتَّأأِزيُج
de) Tûlânî binâ ve ¡imâret yapmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َلُه َجُه َتْأِزيًجا ِإَذا َبَناُه َوَطوَّ أَزَّ
ُُزوُج  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-uzûc] اَألأ
Sür¡at eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإَذا اِبِع  َوالرَّ ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  أُُزوًجا  َوأَِزَج  ُجُل  الرَّ  أََزَج 
 Ve isti¡ânet eden kimseye i¡ânet أَْسَرَع
husûsunda betâ™et edip ağırca deprenmek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ِحَين َتَثاَقَل  أَْي  َعنِّي   أََزَج 
اْسَتَعْنُتُه
َِزُج  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-ezic] اَألأ
Mest-i sürûr olan kimseye denir ki şâd-
merg derecesinde ferah-nâk olandır; 
tugyâna mü™eddidir; yukâlu: َرُجٌل أَِزٌج أَْي أَِشٌر 
Pes masdarı أََزٌج [ezec] olur fethateynle ki 
bâb-ı râbi¡dendir.

]أ س ج[
ُُاُج -hemzenin ve sîn’in zam) [el-usuc] اَألأ
mıyla) Cüst ve çabuk nâkalara denir. Bu-
nun aslı ُوُسٌج [vusuc]dur, vâv hemzeye 
ibdâl olunmuştur; müfredi َوُسوٌج [vesûc]
dur, َصُبوٌر [§abûr] vezninde.

]أ ش ج[
ُج ُشَّ -şîn-i mu¡ceme-i müşed) [el-uşşec] اَألأ
dedenin fethiyle ٌج  (vezninde [zummec] ُزمَّ
Kündüre, yani ak günlüğe şebîh bir dârû 
ismidir, Türkîde çadır uşağı dedikleri 
zamk olacaktır; ûşe-i Fârisî mu¡arrebidir.

]أ م ج[
ََمُج  Issı olmak (fethateynle) [el-emec] اَألأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَِمَج اْلَيْوُم أََمًجا ِمَن اْلَباِب 

َحرَّ ِإَذا  اِبِع   ;Ve susamak ma¡nâsınadır الرَّ



َبأأُج 912اَءأ BÂBU’L-CÎM 

la ağırlaşıp gevşeklenmek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: ِإْبَثْأَجْجُت ِإْبِثيَجاًجا أَِي اْسَتْرَخْيُت َوَتَثاَقْلُت

]ب ج ج[
 bâ’nın fethi ve cîm’in) [el-becc] اَءأَبجُّ
teşdîdiyle) Yarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َها َشقَّ ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  ا  َبجًّ اْلُقْرَحَة  -Ve mız َبجَّ 
rakla dürtmek ma¡nâsınadır ki murâd 
nâfiz olmayarak dürtmektir; yukâlu: ََّبج 
ْمِح  Ve ¡Arablar otluk, davarı ُفالًَنا ِإَذا َطَعَنُه ِبالرُّ
böğürleri mütevessi¡ olup çatlamak dere-
cesinde tavlandırsa اْلَماِشَيَة اْلَكَلُ   ,derler َبجَّ 
şakk ma¡nâsından me™hûzdur ki tevessü¡ü 
dahi mutazammındır. Esâs’ta: اْلَمَجاِز  َوِمَن 
ِسَمًنا َخَواِصَرَها  َفَتَق  ِإَذا  اْلَكَلُ  َها  َبجَّ َقْد  ِلْلَماِشَيِة   َقْولُُهْم 
¡ibâretiyle mersûmdur.

ُة َتبَّ بأ ُُ ٌة) [el-mubteccet] اَءأ  [mu√teccet] ُمْحَتجَّ
vezninde) ِإْبِتَجاٌج [ibticâc]dan ism-i mef¡ûl 
yâhûd ism-i fâ¡ildir, çok çayır otla-
makla böğürleri yarılmak derecesinde 
vüs¡atlenmiş mâşiyeye denir; yukâlu: 
ٌة ِت اْلَماِشَيُة َوِهَي ُمْبَتجَّ ِإْبَتجَّ

ََبجُّ ) [el-ebecc] اَألأ  (vezninde [elecc] أََلجُّ
Gözünün şakkı vâsi¡ olan kişiye denir; 
yukâlu: َها َرُجٌل أََبجُّ اْلَعْيِن ِإَذا اتََّسَع َشقُّ
ُة َببَّ  Bir gûne (bâ’nın fethiyle) [el-beccet] اَءأ
sivilcedir ki gözde ¡ârız olur. Ve 

ٌة  Bir putun adıdır ki müşrikler [beccet] َببَّ
perestiş ederler idi. Ve 

ٌة اْلَفِصيِد [beccet] َببَّ -is [demu’l-fa§îd] َدُم 
midir ki Câhiliyyet’te devenin damarın-
dan fasd ve kanını bağırsaklar içre hıfz 
edip kıtlık hengâmında pişirip tegaddî ve 
mihmânlara it¡âm ederler idi. Zikr olunan 
 ma¡nâsından me™hûzdur; ve [……şa] َشقٌّ

minhu’l-hadîsu: أََراَحُكُم َقْد  َصَدَقاِتُكْم   “أَْخِرُجوا 
ِة” ِة َواْلَبجَّ جَّ -ceb] َجْبَهٌة Burada اهللُ ِمَن اْلَجْبَهِة َوالسَّ
het]ten murâd َمَذلٌَّة [me≠ellet]tir ve ٌة  َسجَّ

FASLU’L-BÂ™İ’L-MUVAHHADE
َدِة( )َفْصُل اْلَباِء اْلُمَوحَّ

]ب أ ج[
َبأأُج  bâ’nın fethi ve hemzenin) [el-be™c] اَءأ
sükûnuyla) Bir kimseyi yâhûd bir nes-
neyi cihetinden sarf ve tahvîl eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َبْأًجا   َبأََجُه 
ِإَذا َصَرَفُه  ;Ve haykırmak ma¡nâsınadır الثَّاِلِث 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َصاَح  Ve َبأََج الرَّ

 Türlü ve levn ve gûne [be™c] َبأأٌج
ma¡nâsınadır. Cem¡i َبْأَجاٌت [be™cât] gelir; 
tekûlu: َوَضْرًبا َلْوًنا  أَْي  َواِحًدا  َبْأًجا  اْلَبْأَجاِت   ِإْجَعِل 
َواِحًدا
Şârih der ki bu ma¡nâda َبْأٌج [be™c] bâhâ 
lafzından mu¡arrebdir ki Fârisîdir, elvân-ı 
et¡ime ma¡nâsınadır, ba¡dehu mutlakan 
türlü ve sınf ve gûne ma¡nâsında isti¡mâl 
olundu. İntehâ. Ve ba¡zen işbu َبْأٌج [be™c] 
kelimesi mehmûz olmaz, ya¡nî ba¡zılar as-
lını َبْوٌج [bevc] i¡tibârıyla vâv’ı elife ibdâl 
ederler. Ve 

 ;Adîl ve berâber ma¡nâsına gelir¡ [be™c] َبأأٌج
yukâlu: ُهْم ِفي أَْمٍر َبْأٍج أَْي َسَواٍء Kâle’ş-şârih ve 
yukâlu: اَلنَّاُس َبْأٌج َواِحٌد أَْي َشْيٌء َواِحٌد ve yukâlu: 
 Ve fî hadîsi َجَعَل اْلَكالََم َبْأًجا َواِحًدا أَْي َوْجًها َواِحًدا
¡Ömer radıyallâhu ¡anhu: َلَْجَعَلنَّ النَّاَس َبْأًجا“ 
َواِحًدا” أَْي َطِريَقًة َواِحَدًة َوِقَياًسا َواِحًدا

]ب ب ج[
 َهاَماُن bâ-yı muvahhade ile) [Bâbâc] َباَباُج
[hâmân] vezninde) Mu√ammed b. el-
◊asan nâm muhaddisin ceddi ismidir.

]ب ث ج[
ِثيَباُج بأ ِ  â-yı müsellese ve&) [el-ib&îcâc] اَإلأ
cîm’le ِإْشِريَباٌب [işrîbâb] vezninde) Vücûda 
yâhûd kalbe kesel ve fütûr ¡ârız olmak-
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me™hûzdur, tekûlu: أَْي َفَبَجْجُتُه  ًة  ُمَباجَّ  َباَجْجُتُه 
.Pes mübâlagadandır َباَرْزتُُه َفَغَلْبُتُه

ُبُج -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [et-tebecbuc] اَءتََّببأ
ninde) Bir kimse şişman olmakla gövdesi-
nin eti salkı ve sölpük olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتَبْجَبَج َلْحُمُه ِإَذا َكثَُر َواْسَتْرَخى
ُبَباِبُج -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-bucâbic] اَءأ
de) Şişman kimseye denir; yukâlu: َرُجٌل 
بَُجاِبٌج أَْي َباِدٌن ُمْنَتِفٌخ
ُبُج -veznin [hudhud] ُهْدُهٌد) [Bucbuc] بُبأ
de) Esâmîdendir: Bucbuc b. »idâş ki 
Maπribîdir, muhaddisîndendir.

]ب ح ز ج[
ُج َْ َبحأ -â-yı mühmele ve zâ√) [el-ba√zec] اَءأ
yı mu¡ceme ile َجْعَفٌر [ca¡fer] vezninde) 
Buzağıya denir. Şârih der ki yaban ökü-
zünün buzağısı olacaktır, dişisine َبْحَزَجٌة 
[ba√zecet] denir. Ve 

ٌج َْ  Karnı büyük bodur kişiye [ba√zec] َبحأ
denir. Ve genç deveye denir.

ُج َْ َبحأ ُُ  [muda√rec] ُمَدْحَرٌج) [el-muba√zec] اَءأ
vezninde) Şol kaynamış suya denir ki 
nihâyet derecede ıssı ola.

]ب خ د ج[
َجُة ََ َببأ  â-yı mu¡ceme ile») [el-ba«decet] اَءأ
 vezninde) Apışı açarak [da√recet] َدْحَرَجٌة
yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي  يَُبْخِدُج 
اْلَمْشِي أَْي َيَتَفتَُّح َويَُفْرِجُح
ُج ََ َببأ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-ba«dec] اَءأ
Şişman insân ve hayvâna denir; yukâlu: 
 Ve َبْكٌر َبْخَدٌج أَْي َسِميٌن ُمْنَتِفٌخ

ٌج ََ .Bir recül adıdır [Ba«dec] َببأ

]ب د ج[
وُج َُ ُبأ -veznin [uslûb] أُْسُلوٌب) [el-ubdûc] اَألأ
de) Eyer kaltağının iki taraflı teğelti ke-
çesine denir; ubdûd-ı Fârisî mu¡arrebidir.

[seccet] bir sanem adıdır.

اَنُة اَنٌة) [Buccânet] بُبَّ -vez [rummânet] ُرمَّ
ninde) Endelüs ülkesinde bir beldedir; 
İmâm Nese™î ashâbından Mes¡ûd b. ¡Alî 
el-Buccânî oradandır.

ُبجُّ  Kuş (bâ’nın zammıyla) [el-bucc] اَءأ
palazına denir, الطَّاِئِر  [fer«u’†-†â™ir] َفْرُخ 
ma¡nâsına. Ve Zuheyr b. Cenâb nâm kim-
senin kılıcı ismidir.

 Bir recül (bâ’nın fethiyle) [Becc] َبجد
ismidir.

َباُج َببأ ve [el-becbâc] اَءأ

َباَجُة َببأ  (bâ’ların fethiyle) [el-becbâcet] اَءأ
Şol mülahham kimseye denir ki semizli-
ğinden yürürken etleri titreyip muztarib 
ola. Ve 

َباٌج -İri ve büyük yığına ve har [becbâc] َببأ
mana denir; yukâlu: ُمْجَتِمٌع أَْي  َبْجَباٌج   َرْمٌل 
 Ve َضْخٌم

َباَجٌة  Alçak ve yanşak ve boş [becbâcet] َببأ
boğaz adam molozuna denir; yukâlu: َرُجٌل 
َبْجَباَجٌة أَْي َرِديٌء ِمْهَذاٌر
َبَبُة َببأ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-becbecet] اَءأ
ninde) Bıçı bıçı diye çocuğu okşayıp 
avutmak ma¡nâsınadır. Mü™ellif bunu َشْيٌء 
ِبّيِ الصَّ ُمَناَغاِة  ِعْنَد  -ibâretiyle beyân eyle¡ يٌْفَعُل 

mekle müsâmaha ve iktisâr eylemiştir. 
Zema«şerî, Mu…addimetü’l-Edeb’de َبْجَبَج 

ِبيَّ  Benevâht kûdek-râ” ¡ibâretiyle resm“ الصَّ
eylemekle masdar olduğu musarrahtır.

ُبُبُج  Yarılıp (zammeteynle) [el-bucuc] اَءأ
çatlamış yağ tulumlarına denir, َقٌة ُمَشقَّ  ِزَقاٌق 
ma¡nâsına. Zâhiren müfredi ٌّأََبج [ebecu]dir.

ُة َباجَّ ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mubâccet] اَءأ
vezninde) Kırn ve hemtâsıyla meydâna 
çıkıp mızrakla uğraşıp savaşmak 
ma¡nâsınadır; ُرْمٍح  ma¡nâsından َطْعُن 
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burc-ı ¿evr ü Cevzâ™ gibi. Ve 

ٌج َأ  Esâmîdendir: Burc b. Mushir [Burc] بُ
e†-‰â™î şu¡arâdandır. Ve 

ٌج َأ -I§fahân kazâsında bir kar [Burc] بُ
ye adıdır; ¡O&mân b. A√med eş-Şâ¡ir ve 
kibâr-ı muhaddisînden Ebû Nu¡aym’in 
ashâbından ∏ânim b. Mu√ammed ora-
dandır. Ve şedîdü’l-berd bir beldenin dahi 
ismidir. Ve Dimaş…-ı Şâm kazâsında bir 
mevzi¡dir; muhaddisînden ¡Abdullâh b. 
Seleme oradandır. Ve nevâhî-i ◊aleb’de 
bir kal¡a yâhûd bir kazâ ismidir. Mü-
tercim der ki civâr-ı ◊aleb’de maskat-ı 
re™simiz olan ¡Ayntâb kazâsında vâki¡dir, 
َصاِص الرَّ  denmekle [§Burcu’r-Ra§â] بُْرُج 
ma¡rûftur, hâlen eser-i kal¡ası mevcûddur; 
nâhiye başı bir karye olmuştur. Ve 

ٌج َأ  Şâm ülkesinde Bâniyâs ile [Burc] بُ
Mar…abe beyninde bir mevzi¡ adıdır. 
Ebu’l-Burc ¢âsım b. ◊anbel e≠-±ubyânî 
lakabıdır ki şâ¡ir-i İslâmîdir.

ُج ََ َب  Gözün beyâzı sevâdını [el-berec] اَءأ
bi’t-tamâm dâ™ire-vâr muhdik ve muhît 
olmak ma¡nâsınadır. Şöyle ki bir cânibe 
imâle-i çeşm eylese sevâdından aslâ bir 
nesne gâ™ib olmaya, gûyâ ki sevâdı burc 
gibi müsevver, kezâlik beyâzı müttesi¡ 
olur; yukâlu: اِبِع ِإَذا  َبِرَجْت َعْينُُه َبَرًجا ِمَن اْلَباِب الرَّ
ِه  Ve َكاَن َبَياُضَها ُمْحِدًقا ِبَسَواِدَها ُكّلِ

ٌج ََ  İsm olur, hüsn ü cemâl sâhibi [berec] َب
meh-likâ mahbûba denir. Ve âfitâb gibi 
zâhîr ve rûşen ve ma¡lûm nesneye denir. 
Cem¡i أَْبَراٌج [ebrâc] gelir, َسَبٌب [sebeb] ve 
 gibi. Ve [esbâb] أَْسَباٌب

ٌج ََ -Kezâlik masdar olur, bir kim [berec] َب
senin vüs¡at-i ma¡îşet sebebiyle teref-
füh ve ta¡ayyüşü vâsi¡ ve firâvân olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َبَرًجا ِمَن اْلَباِب  َبِرَج الرَّ

]ب ذ ج[
ُج َبذأ  bâ’nın ve ≠âl-ı mu¡cemenin) [el-be≠c] اَءأ
fethiyle) Bir yaşında kuzuya denir ki toklu 
ta¡bîr olunur, َمْعٍز  gibidir ki bir yıllık َعُتوُد 
oğlaktır, çebiş ta¡bîr olunur. Cem¡i ِبْذَجاٌن 
[bi≠cân] gelir bâ’nın kesriyle.

]ب ذ ر ج[
َباَذُروُج  âl-ı mu¡cemenin≠) [el-bâ≠erûc] اَءأ
fethiyle) Bakla-i ma¡rûfe ismidir ki tere-i 
»orâsânî dedikleri nebâttır, fesleğen 
envâ¡ındandır; takviyet-i kalb husûsunda 
bî-¡adîl ve tabî¡ati kâbiz, lâkin fazalâta 
müsâdif olursa, müshildir. Ve bu, bâdrûk 
mu¡arrebidir.

]ب ر ج[
ُج َأ ُب  Rükn (bâ’nın zammıyla) [el-burc] اَءأ
ma¡nâsınadır ki bir nesnenin kavî ve muh-
kem olan cânibidir; yukâlu: أَْي َقِويٌّ  بُْرٌج   َلُه 
 Ve hısn ma¡nâsınadır ki tabya ve kule ُرْكٌن
ve şans ve palanka ve hisâr makûlesi ta-
hassun edecek mahallerden ¡ibârettir; 
yukâlu: ِحْصٍن أَْي  بُْرٍج  ِإَلى   Ve burûc-i ِإْلَتأََذ 
felekiyyenin müfredidir ki her birine بُْرٌج 
[burc] ta¡bîr olunur. 

Mü™ellif Ba§â™ir’de َقْصٌر […a§r] ile ya¡nî 
köşk ile tefsîr edip ve ma¡ânî-i âtiye on-
dan me™hûz olmak üzere resm eylemiş-
tir: Ez-cümle َبَرٌج [berec] ki fethateynle, 
gözün beyâzı sevâdını ihâta eylemekle 
sevâd burc gibi kalmak ve müttesi¡ olmak 
ma¡nâsı ki burc-ı felekî gibi olmak gibi, 
ke-mâ se-yuzkeru. Kaldı ki burûc-ı fele-
kiyye, felek-i sâminde i¡tibâr olunan on iki 
mevâki¡-i mahsûsa-i kevâkibden ¡ibârettir, 
onda müctemi¡ olan kevâkibin hey™et-i 
ictimâ¡iyyelerinden müteşekkil oldukları 
sûrete muzâf olmuşlardır: burc-ı ◊amel, 
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يُج َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tebrîc] اَءتَّبأ
َج َتْبِريًجا :ma¡nâsınadır; yukâlu [ibrâc] ِإْبَراٌج  َبرَّ
ِبَمْعَنى أَْبَرَج
َباِرُج  (vezninde [âric»] َخاِرٌج) [el-bâric] اَءأ
Üstâd gemi kullanan gemiciye denir; 
yukâlu: ُهَو َباِرٌج أَْي َمالٌَّح َفاِرٌه
َباِرَجُة  Büyük cenk (hâ’yla) [el-bâricet] اَءأ
gemisine denir ki üstü açık olur ki murâd 
anbârsız ve küpeştesiz olandır. Evâ™il ge-
mileri husûsan ¡Arab gemileri bu diyâr ge-
milerine muvâfık olmaz. Ve be-gâyet şerîr 
ve şer-kazâ kimseye denir; hâ™ mübâlaga 
içindir; yukâlu: يٌر َرُجٌل َباِرَجٌة أَْي ِشّرِ
ُج َُّ ٌل) [et-teberruc] اَءتََّب -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Hatun kendisini tezyîn eyledikten 
sonra taşra çıkıp endâm ve ârâyişini ricâla 
izhâr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َجاِل ِللّرِ َوَمَحاِسَنَها  ِزيَنَتَها  أَْظَهَرْت  ِإَذا  اْلَمْرأَُة  َجِت   َتَبرَّ
Mü™ellifin vech-i mesrûd üzere Ba§â™ir’de 
beyânına göre işbu ٌج -bün [teberruc] َتَبرُّ
yesi بُْرٌج [burc]-i mezkûrdan mutasarrıf-
tır, suver-i kevâkib ile burûc-ı felekiyye 
ârâste olmakla hüsn ve zînetine i¡tibâren 
suver-i burûciyyeyi nakş ve tasvîr ile 
gûnâgûn kumaş nesc ve ondan libâs ittihâz 
eylediler; ve minhu kavluhum: ”ٌج  “َثْوٌب ُمَبرَّ
بُُروٌج َعَلْيِه  َرْت  ُصّوِ  Ve bu ma¡nâya mebnî ِإَذا 
ٌج  lafzı tasrîf olunup hüsn ve [teberruc] َتَبرُّ
zînette burc-ı felekîye müteşebbih olmak 
ma¡nâsında isti¡mâl olundu; ve minhu 
kavluhum: ِفي ِباْلُبْرِج  َهْت  َتَشبَّ أَْي  اْلَمْرأَُة  َجِت   َتَبرَّ
َقْصِرَها أَْي  بُْرِجَها  ِمْن  َظَهَرْت  َوِقيَل  اْلَمَحاِسِن   ِإْظَهاِر 
Pes ma¡nâ-yı sânîye göre binâsı selb için 
olur; ve minhu kavluhu ta¡âlâ: ْجَن َتَبرَّ  ﴿َوالَ 
اْلَجاِهِليَِّة ْالُوَلى﴾، الية َج  َتَبْخَتْرَن :Bey∂âvî َتَبرُّ  َوالَ 

.ibâretiyle tefsîr eylemiştir¡ ِفي َمْشِيُكنَّ

يُج َِ بأ ِ  (vezninde […ibrî] ِإْبِريٌق) [el-ibrîc] اَإلأ
Yağ çıkarmak için süt çalkayacak kaba 

ْرِب َوَغْيِرِهَما اِبِع ِإَذا اتََّسَع أَْمُرُه ِفي ْالَْكِل َوالشُّ الرَّ
َجاُن َأ -veznin [u&mân¡] ُعْثَماُن) [burcân] بُ
de) Rûm tâ™ifesinden bir cinsin ismidir. 
Mu†arrizî Muπrib’de nâstan bir tâ™ifedir ki 
bilâdları ¢os†an†iniyye’ye karîb ve bilâd-ı 
~a…âlibe onlara mukâribdir diye beyân 
eylemiştir. Ve »arîde’de arz-ı Burcân 
arz-ı ¡azîmedir, ahâlîsi bir kavm-i tâgiye 
ve kâsiyedir ve diyârları şimâl cânibine 
dâhiledir diye mersûmdur. Kaldı ki bun-
lardan ve sâ™ir kütüb-i cogrâfiyyeden 
münfehim olduğu üzere بُْرَجاُن [Burcân] 
-mu¡arrebidir ki ‰una neh [Boπdan] بُْغَداُن
rinin verâsında arz ve tâ™ife-i ma¡rûfedir. 
Gerçi بُوَجاق [bucâ…] mu¡arrebi olmak da 
kâbildir, lâkin vech-i mezkûr üzere بُْغَداُن 
[Boπdan] mu¡arrebi olması aglebdir. Ve 
bir ma¡rûf uğrunun adıdır.

َجاِن َأ ُب اءأ  kezâlik) [hisâbu’l-burcân] ِطَساُب 
bâ’nın zammıyla) Ehl-i hisâb beynin-
de bir ¡adedin ُجَداٌء [cudâ™] ve َجْذٌر [ce≠r]
ini istihsâldan ¡ibârettir. ُجَداٌء [cudâ™] dâl-ı 
mühmele ile ُغَراٌب [πurâb] vezninde, nef-
sine darb olunan ¡adedin meblagına de-
nir ki َمْجُذوٌر [mec≠ûr] dahi derler. Ve َجْذٌر 
[ce≠r] nefsine darb olunan ¡adedin aslıdır, 
meselâ on ¡aded kendi nefsine darb olun-
dukta meblagı yüz olur. İşte َجْذٌر [ce≠r] 
on ve ُجَداٌء [cudâ™] yüz olacaktır. Pes yü-
zün cezri su™âl olundukta on ile ve onun 
cudâ™sı istihsâl olundukta yüz ile cevâb 
verilir; اْلُبْرَجاِن  [isâbu’l-burcân√] ِحَساُب 
bundan ¡ibârettir.

َجاَن ََّ َب ُن  بأ ٌِ  [İbn Berrecân] (َباُن  [heyyebân] َهيَّ
vezninde) Sûfiyyeden bir müfessirdir.

اُج ََ بأ ِ  Burc (hemzenin kesriyle) [el-ibrâc] اَإلأ
yapmak ma¡nâsınadır, yukâlu: ُجُل ِإَذا  أَْبَرَج الرَّ
َبَنى بُْرًجا
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nâme-i Fârisî mu¡arrebidir. Mütercim der 
ki Meşâri…-i Şerîf’te اِر  ِزَماٌم يُْرَسُم ِفيِه َمَتاُع التُّجَّ
-ibâretiyle müfesser olmakla güm¡ َوِسَلُعُهْم
rükçü tarafından bâzirgân emti¡ası kayd 
olunan müfredât defteri demek olur ki 
fiy™atıyla mukayyed olur, tâ ki bey¡ini ve 
gümrüğünü ona göre tanzîm ederler. Ve 
Burhân’da ber-nâme, ser-nâme ile müfes-
serdir, ki mektûbun ¡unvân ve elkâbından 
¡ibârettir.

]ب ز ج[
ُج ْأ َب  bâ’nın fethi ve zâ-yı) [el-bezc] اَءأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Övünmek, 
müfâharet ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  َبَزَج الرَّ
َفاَخَر ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن   Ve bir kimseyi َبْزًجا 
bir kimse üzere kışkırtmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشُه َبَزَج َعَليَّ ُفالًَنا ِإَذا َحرَّ
َباَزَجُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mubâzecet] اَءأ
vezninde) Bu dahi müfâharet ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َفاَخَر َباَزَج الرَّ
-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tebâzuc] اَءتََّباُزُج
de) Birbiriyle fahr ve mübâhât edişmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجالَِن ِإَذا َتَفاَخَرا َتَباَزَج الرَّ
يُج ِْ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tebzîc] اَءتَّبأ
de) Bir nesneyi tezyîn ve tahsîn eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َزيََّنُه ِإَذا  َتْبِزيًجا  َجُه   َبزَّ
َنُه َوَحسَّ
يُج ِْ َب  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-bezîc] اَءأ
Dâ™imâ ihsân mukâbilinde hüsn-i mükâfât 
eden adama denir; yukâlu: أَْي َبِزيٌج   َرُجٌل 
ُمَكاِفٌئ َعَلى ْاِلْحَساِن
ُج َْ  :Esâmîdendir (fethateynle) [Bezec] َب
Mubârek b. Zeyd b. Bezec 
muhaddisîndendir.

 Tekrît (bâ’nın fethiyle) [Bevâzîc] َبَواِزيُج
nâm belde kurbünde bir belde adıdır. 
Ashâb-ı kirâmdan Cerîr b. ¡Abdullâh el-

denir ki yayık ta¡bîr olunur.

َجٌة َأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [Burcet] بُ
Sinân b. Ebî ◊âri&e’nin feresi ismidir. 
Ve Maπrib’de bir belde adıdır; ¡Alî b. 
Mu√ammed el-Cu≠âmî el-Mu…ri™ el-Burcî 
oradandır.

]ب ر ذ ج[
َذُج َأ َب  bâ’nın ve ≠âl-ı) [el-ber≠ec] اَءأ
mu¡cemenin fethiyle) Berde-i Fârisî 
mu¡arrebidir ki harbden esr ve istirkâk 
olunan kul ve karavaş cinsine denir. Ve 
Şîrâz kazâsında bir karye adıdır.

]ب ر د ج[
ِديُج َأ  (vezninde [bil…îs] ِبْلِقيُس) [Birdîc] ِب
Â≠erbaycân ülkesinde bir beldedir.

]ب ر ز ج[
َزُج َأ ُب  ُقْرَطٌق zâ-yı mu¡ceme ile) [el-burzec] اَءأ
[…ur†a…] vezninde) Türkîde pürüz ta¡bîr 
olunan nesneye denir ki katîfe ve kumaş 
makûlesinde olur, ِزْئِبٌر [zi™bir] ma¡nâsına. 
Ve bu purze-i Fârisî mu¡arrebidir.

]ب ر ن ج[
َباَرنأُج  râ’nın fethi ve nûn’un) [el-bârenc] اَءأ
sükûnuyla) َناَرِجيٌل [nârecîl] ismidir ki 
hindistân cevzidir.

نأُج ََ ِب  (vezninde [hira…l] ِهَرْقُل) [el-birenc] اَءأ
Bir devâ-yı ma¡rûf adıdır. Bu devâ birenc-i 
Kâbulî ve bireng-i Kâbulî ile ma¡rûf devâyî 
dânedir ki düz ve müdevver ve siyâh ve 
bir mikdâr acı ve fülfülden hurde ve dâhili 
beyâz olur. Şârihin beyânına göre bârenc 
ve birenc-i ¡Acemîden mu¡arreblerdir.

]ب ر ن م ج[
َناَمُج َأ َب  (bâ’nın fethiyle) [el-bernâmec] اَءأ
Hisâb mecmû¡ası olan deftere denir, ber-
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◊âmid A√med b. Mu√ammed b. el-
◊useyn oradandır.

]ب ط ن ج[
َنٌج  َجْعَفٌر â’ mühmele ile†) [Ba†nec] َبطأ
[ca¡fer] vezninde) A√med b. Mu√ammed 
el-mu√addi& el-Mütekellim el-Eş¡arî ced-
dinin ismidir.

]ب ظ م ج[
اُج َُ ِبظأ  bâ’nın kesriyle ve) [el-bi@mâc] اَءأ
@â-yı mu¡cemenin sükûnuyla) Şol sevbe 
denir ki iki ucu katîfe gibi saçaklı yâhûd 
ortası katîfe tarzında havlı ve iki tarafı iki 
türlü argaçtan mensûc ola.

]ب ع ج[
ُج َبعأ  bâ’nın fethi ve ¡ayn’ın) [el-ba¡c] اَءأ
sükûnuyla) Yarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُه َشقَّ ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َبْعًجا  ْيَء  الشَّ  Ve ¡aşk َبَعَج 
ve muhabbet, ¡âşıkı be-gâyet âşüfte-hâl 
edip kemâl üzere mahzûn ve endûh-nâk 
eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur, şöyle 
ki çâkçâk olmak derecesine iblâg eyleye; 
yukâlu: ِإَلْيِه َوأَْبَلَغ  اْلُحْزِن  ِفي  أَْوَقَعُه  ِإَذا  اْلُحبُّ   َبَعَجُه 
 Ve ¡Arablar “Filân kimse sana ifrât اْلَوْجَد
üzere pend ve nasîhat kıldı” diyecek yerde 
.ma¡nâsına َباَلَغ ِفي نُْصِحَك ,derler َبَعَج َبْطَنُه َلَك

ِعيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teb¡îc] اَءتَّبأ
Bu dahi yarmak ma¡nâsınadır ki kesreti 
mutazammındır; yukâlu: ُه َجُه َتْبِعيًجا ِإَذا َشقَّ َبعَّ
ُعوُج بأ َُ  ve [el-meb¡ûc] اَءأ

َبِعيُج -Ya (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-be¡îc] اَءأ
rılmış nesneye denir; yukâlu: َمْبُعوٌج  َشْيٌء 
 Ve َوَبِعيٌج أَْي َمْشُقوٌق

 Şol hatuna denir ki derûnunda [be¡îc] َبِعيٌج
her ne var ise zevcine keşf ve izhâr eder 
ola, gûyâ ki kendi karnını yarıp içinde ola-
nı zevcine nesr eder olur; yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َبِعيٌج 

Becelî radıyallâhu ¡anhu yediyle feth 
olunmuştur; fukahâdan Man§ûr b. el-
◊asan el-Becelî el-◊arîrî ve Mu√ammed 
b. ¡Abdukerîm el-Bevâzîciyyân oradandır.

]ب ز ر ج[
ُج رأ ُْ  bâ’nın ve zâ-yı mu¡cemenin) [buzurc] بُ
zammıyla ve bâ’nın fethiyle câ™izdir) 
A¡lâm-ı eşhâstandır. Buzurg-i Fârisî 
mu¡arrebidir ki ulu ve ¡azîm demektir. 
Zâhiren bâ’nın fethi ¡alâmet-i ta¡rîbdendir; 
niteki Bezurcmihr, Nûşirevân’ın vezîri 
olan hakîmin ismidir. Ve ¡Abdurra√mân 
b. Buzurc huffâz-ı garâ™ibdendir.

]ب س ف ج[
اَيُج َّ -Bu ism (bâ’nın fethiyle) [besfâyec] َبسأ
le ma¡rûf devâyî bir kök ismidir. Dâhilinde 
fıstıka şebîh yeşil bir nesne olur. Ta¡mında 
¡ufûsat ve halâvet vardır. Mâlîhûlyâ ve 
cüzâm marazlarına nâfi¡dir. Pes-pâye 
mu¡arrebidir. ¡Ukdeleri saçaklı olmak ha-
sebiyle pes-pâye ıtlâk olunmuştur.

]ب س ف ر د ن ج[
اَرَداَنُج َّ  bâ’nın ve nûn’un) [besfâredânec] َبسأ
fethiyle) ُمَغاٌث [muπâ&] nâm nebâtın yemi-
şine denir, besfârdâne mu¡arrebidir. Ve 
.mahallinde zikr olundu [&muπâ] ُمَغاٌث

]ب س ن ج[
 bâ’nın zammı ve sîn-i) [Bûsenc] بُوَانأُج
mühmelenin fethiyle) Pûşeng-i Fârisi 
mu¡arrebidir ki Îrân’da şehr-i Herât 
eyâletinde bir belde adıdır; Mu√ammed 
b. İbrâhîm el-İmâm ve İsfendiyâr b. el-
Muvaffa… ve Ebu’l-◊asan ed-Dâvûdî ora-
dandır. Ve 

 Şehr-i Tirmi≠ kazâsında [Bûsenc] بُوَانأُج
bir karye adıdır; muhaddisînden Ebû 
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de) Sabâh yeri ağarıp rûşen olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن بُُلوًجا  ْبُح  الصُّ  َبَلَج 
ِل ِإَذا أََضاَء َوأَْشَرَق اْلَباِب ْالَوَّ
نأِبالَُج ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inbilâc] اَإلأ
de) ve

ٌل) [et-tebelluc] اَءتََّبلُُّج -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bunlar da بُُلوٌج [bulûc] ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْبُح َوَتَبلََّج ِبَمْعَنى َبَلَج ِإْنَبَلَج الصُّ
بأالَُج ِ  بُُلوٌج (hemzenin kesriyle) [el-iblâc] اَإلأ
[bulûc] ma¡nâsınadır; yukâlu: ْبُح الصُّ  أَْبَلَج 
 Ve bir mübhem nesneyi açıp îzâh ِبَمْعَنى َبَلَج
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  أَْبَلَجُه 
َجُه أَْي َكَشَفُه أَْوَضَحُه َوَفرَّ
َلُج َبأ  (vezninde [a¡rec] أَْعَرُج) [el-eblec] اَألأ
Pek vâzıh ve bedîdâr olan şey™e denir; ve 
minhu yukâlu: َحقٌّ أَْبَلُج أَْي ُمتَِّضٌح Ve 

َلُج  Açık kaşlı kişiye denir, niteki [eblec] أَبأ
çatık kaşlıya أَْقَرُن [a…ren] derler; yukâlu: 
ُن اْلَبَلِج َبْيَن َحاِجَبْيِه َرُجٌل أَْبَلُج أَْي َبّيِ
ِليَباُج بأ ِ  [işmîzâz] ِإْشِميَزاٌز) [el-iblîcâc] اَإلأ
vezninde) Bir nesne ziyâdesiyle vâzıh ve 
rûşen olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َِّإْبالَج 
ْيُء ِإْبِليَجاًجا ِإَذا اتََّضَح الشَّ
َبُة ُبلأ -bâ’nın zammı ve fethiy) [el-bulcet] اَءأ
le) Aydınlığa denir, َضْوٌء [∂av™] ma¡nâsına. 
Ve açık kaşlılığa denir ki َقَرٌن […aren] 
mukâbilidir; yukâlu: َبْيَن َما  َنَقاَوةٌ  أَْي  بُْلَجٌة   ِبِه 
اْلَحاِجَبْيِن
َبَلُج -Açık kaş (fethateynle) [el-belec] اَءأ
lı olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َبِلَج 
أَْبَلَج َصاَر  ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  -Ve şâdân ol َبَلًجا 
mak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َبِلَج 
ُجُل ِإَذا َفِرَح الرَّ
ُج َبلأ -Aç (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-belc] اَءأ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَلَج اْلَباَب َبْلًجا ِمَن 
 Ve اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َفَتَحُه

ٌج  Bir putun ismidir. Ve bir recül [Belc] َبلأ

ِإَذا َكاَنْت َبَعَجْت َبْطَنَها ِلَزْوِجَها َوَنَثَرْت
َبِعُج  Şol (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-be¡ic] اَءأ
za¡îf ve nâ-tüvân kimseye ıtlâk olunur ki 
nâ-tüvânlığından karnı yarık kimse gibi 
yürür ola; yukâlu: اْلَبْطِن َمْبُعوُج  َكأَنَُّه  َبِعٌج   َرُجٌل 
ِمْن َضْعِف َمْشِيِه
ِبَعاُج نأ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inbi¡âc] اَإلأ
de) Yarılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَبَعَج 
اْنَشقَّ ِإَذا  ْيُء   Ve sehâb peyderpey bora الشَّ

inzâliyle eczâları ayrılıp münferic olsa, 
َحاُب .ma¡nâsına ِإْنَفَرَج ِمَن اْلَوْدِق ,derler ِإْنَبَعَج السَّ

ُج ٌل) [et-teba¡¡uc] اَءتََّبعُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ِإْنِبَعاٌج [inbi¡âc] ile ma¡nâ-yı hakîkî vü 
mecâzîde mürâdiftir.

َباِعَبُة  Derenin açılıp küşâde [el-bâ¡icet] اَءأ
ve müttesi¡ olan yerine denir.

َداِن َأ ِق اءأ  âf’ın…) [Bâ¡icetu’l-¢irdân] َباِعَبُة 
kesriyle) Bâdiyede bir mevzi¡-i ma¡rûf 
adıdır.

َبُة  (vezninde [amzet√] َحْمَزُة) [Ba¡cet] َبعأ
Esmâdandır: Ba¡ce b. Zeyd ashâbdandır. 
Ve Ba¡ce b. ¡Abdullâh tâbi¡îndendir. Ve 
Ba¡ce b. ¢ays, Man§ûr-ı ¡Abbâsî tara-
fından Benû Kelb’in cibâyet-i sadakâtı 
husûsuna me™mûren vâlî olmuştu.

َبَة بُعأ  (bâ’nın zammıyla) [Benû Bu¡cet] َبنُو 
Bir kabîle-i ma¡rûfedir.

]ب َن ج[
نُُج َأ  َتَدْحُرٌج nûn’la) [et-tebaπnuc] اَءتََّب
[teda√ruc] vezninde) َتَغنٌُّج [teπannuc] keli-
mesinin mefhûmundan eşedd ve eblagdır, 
mahbûb ve ma¡şûk ifrât üzere nâz ve şîve 
ve edâ ve ¡işve eylemek ma¡nâsına olur; 
yukâlu: َتَبْغَنَجِت اْلَمْرأَُة َوُهَو أََشدُّ ِمَن التََّغنُِّج

]ب ل ج[
ُبُلوُج -veznin [vulûc] ُولُوٌج) [el-bulûc] اَءأ
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kesîrü’l-menfa¡adır.

]ب ن ج[
ِبنأُج  Her şey™in (bâ’nın kesriyle) [el-binc] اَءأ
asl ve bünyâdına denir; yukâlu: ِإَلى  َرَجَع 
ِبْنِجِه أَْي أَْصِلِه
…Semer (vezninde [kenc] َكْنٌج) [Benc] َبنأٌج
and kazâsında bir karye adıdır. Ve bir 
nebât-ı ma¡rûf ismidir ki müsbit ve mu-
haddirdir. Ve bu, haşîş-i harâfîşin ya¡nî 
¡Arabîde ِقنٌَّب […inneb] ve Türkîde ke-
nevir dedikleri nebâtın ki o dahi müs-
kir ve muhaddirdir, gayrıdır. Nebât-ı 
mezbûr Türkîde ban ve tohumuna ban 
tohumu dedikleri nebât olacaktır; ¡akl ve 
idrâki ifsâd edip sersem ve şûrîde-dimâg 
eder, bengîlik dedikleri hâletin muhdisi-
dir. Esrâr ve gonca ve gubâr ve haşîş ve 
varaku’l-hayâl ve tılâ-yı ¢alenderiyye 
ve müdâme-i ◊aydariyye gibi esâmîleri 
vardır. Evrâm-ı hârreden ¡ârız evcâ¡ı mü-
sekkin ve sübûr ve evcâ¡-ı üzüne nâfi¡dir. 
Ve bu üç nev¡ olur: ahbesi siyâh, ba¡dehu 
kırmızı olanıdır, eslemi beyâz nev¡idir. 
¢ânûnü’l-edeb sâhibinin beyânına göre 
beş yüz elli târîhlerinde ¡Arabda Şeyh 
◊aydar nâm kimse işâ¡at eyledi diye Ma…
rîzî beyân eder. İ§âbe’de Beyzer†an nâm 
Hindî, zamân-ı Kisrâ’da o diyârda îcâd 
eyledi, sonra bilâd-ı İslâm’a gelip bu se-
bebden Yemen taraflarında şöhret buldu 
demiştir.

ِنيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tebnîc] اَءتَّبأ
Bir kimseye َبْنٌج [benc]-i mezkûru yedir-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبنََّج ُفالًَنا ِإَذا أَْطَعَمُه 
-Ve keklik kuşu kendi yuvasında öt اْلَبْنَج
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَقَبَجُة   َبنََّجِت 
َصاَحْت ِمْن ُجْحِرَها
َناُج بأ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-ibnâc] اَإلأ

adıdır. Ve 

ٌج -Güleç yüzlü beşâşetli, küşâde [belc] َبلأ
rûy adama ıtlâk olunur; tesmiye bi’l-
masdardır; yukâlu: َرُجٌل َبْلٌج أَْي َطْلُق اْلَوْجِه
َِ كَّ ُلوُج اءسُّ -veznin [uslûb] أُْسُلوٌب) [ublûc] أُبأ
de) ve

يَنِة ِّ يُج اءسَّ يٌن) [billîc] ِبّلِ  (vezninde [sikkîn] ِسّكِ
İkisi dahi mu¡arreblerdir. Mü™ellif ¡âdeti 
üzere sükûtundan başka şârihler dahi 
sükût eylemişlerdir. Kaldı ki أُْبُلوٌج [ublûc] 
tabh-ı sâliste mübâlaga olunan şekere de-
nir ki kand-i mükerrer ta¡bîr olunur, hâlen 
nebât şekeri dedikleridir; mu¡arrebi hem-
zenin zammıyladır. Ve 

يٌج  Bîle-i Fârisî mu¡arrebidir ki [billîc] ِبّلِ
gemicilerin gönder ve mürdî ağacı de-
dikleri uzun sırığa denir, onunla gemiyi 
ve kayığı sığ yerlerden ve kıyılardan def¡ 
ederler ve ba¡zısının ucu kürek gibi yassı 
olur. Lehce sâhibi bunu dümenci ile beyân 
eylemiştir, fe’nzur.

َباُن -veznin [sa√bân] َسْحَباُن) [Belcân] َبلأ
de) Ba§ra’da bir mevzi¡ adıdır. Ve Merv 
kazâsında bir karye adıdır.

 Bir (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [Bellâc] َبالٌَّج
recül ismidir.

ُبُلُج -Şol kimse (zammeteynle) [el-buluc] اَءأ
lere denir ki vücûdlarında َقَسَماٌت […asemât] 
yerlerinde kıl eseri olmaya. Ve َقَسَماٌت 
[…asemât] ِقْسٌم […ism] lafzından cem¡dir. 
Mü™ellif mâddesinde ihtilâf üzere tefsîr 
eylemiştir, lâkin yüz ma¡nâsına olmayı 
takdîm eylemiştir; أَْبَلُج [eblec] müfredidir.

]ب ا ب و ن ج[
َبابُوَنُج  [fâlû≠ec] َفالُوَذٌج) [el-bâbûnec] اَءأ
vezninde) Bâbûne-i Fârisî mu¡arrebidir 
ki papatya ta¡bîr olunan şükûfedir; 
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ma¡nâsınadır ki sürûr ilkâsıyla çehresi-
ne hüsn ve güşâyiş îrâsından ¡ibârettir; 
yukâlu: ُه َبَهَجُه َبْهًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أَْفَرَحُه َوَسرَّ
َباُج بأ ِ -hemzenin kesriy) [el-ibhâc] اَإلأ
le) Bu dahi şâd ve ferah-nâk eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَهَجُه ِبَمْعَنى   Ve أَْبَهَجُه 
yerin otu nadâretlenip hoş-manzar olmak 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: أَْبَهَجِت 
ْالَْرُض ِإَذا َبَهَج َنَباتَُها
َبَبُج  Şâd ve (fethateynle) [el-behec] اَءأ
mesrûr olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبِهَج 
اِبِع ِإَذا َفِرَح َفُهَو َبِهيٌج َوَبِهٌج ُجُل َبَهًجا ِمَن اْلَباِب الرَّ الرَّ
ِتَباُج بأ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ibtihâc] اَإلأ
ninde) Bu dahi şâd ve ferah-nâk olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْبَتَهَج ِبِه ِإَذا َسرَّ ِبِه
-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tebâhuc] اَءتََّباُهُج
ninde) Bâgçenin çiçekleri firâvân olmak 
ma¡nâsınadır ki hüsn ve nadâret ve letâfeti 
müstelzimdir; yukâlu: ُْوُض ِإَذا َكثَُر َنْوُره َتَباَهَج الرَّ
ِبيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tebhîc] اَءتَّبأ
Bir nesneyi güzel eylemek ve güzellendir-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َوْجَهُه  اهللُ  َج   َبهَّ
َنُه َحسَّ
َباَهَبُة ُُ  ُمَفاَعَلٌة) [el-mubâhecet] اَءأ
[mufâ¡alet] vezninde) Bir kimseye hüsn 
ü cemâl husûsunda müfâharet eylemek 
ma¡nâsınadır ki güzellik satmak ta¡bîr olu-
nur; yukâlu: َباَهَجُه ُمَباَهَجًة ِإَذا َباَراُه َوَباَهاُه
َباُج ِتبأ اأ ِ  Bir müferrih nesne [el-istibhâc] اَإلأ
sebebiyle şâd ve mesrûr olup yüzü gözü 
gülmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِبِه   ِإْسَتْبَهَج 
اْسَتْبَشَر

]ب هـ ر ج[
ُج ََ َببأ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-behrec] اَءأ
de) Mutlakan işe yaramaz kötü ve bâtıl 
ve kemter şey™e denir; yukâlu: َبْهَرٌج  َشْيٌء 
 ِدْرَهٌم َبْهَرٌج َوُمَبْهَرٌج أَْي :ve yukâlu أَْي َباِطٌل َرِديٌء

kimse bir asl-ı kerîme intisâb iddi¡â ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  أَْبَنَج 
َعى ِإَلى أَْصٍل َكِريٍم ادَّ
َبنأُج  Asla (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-benc] اَءأ
rücû¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َبَنَج 
ِل ِإَذا َرَجَع ِإَلى أَْصِلِه ُجُل َبْنًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ الرَّ

]ب ن ف س ج[
َسُج ّأ َبَن  Benefşe-i Fârisî [el-benefsec] اَءأ
mu¡arrebidir; tâzesini istişmâm 
mahrûrü’l-mizâc olanlara nâfi¡ ve şemmi-
ne müdâvemet hvâb-ı hûb îrâsında müfîd 
ve mürebbâsı الجنب  ve [âtu’l-cenb≠] ذات 
الرئة  ve [su¡âl] سعال ve [âtu’r-ri™et≠] ذات 
 a be-gâyet enfa¡dır. Mi§bâ√’ın[¡udâ§] صداع
beyânına göre vezni fa¡alleldir ki lâm 
mükerrerdir.

]ب هـ ج[
َبُة َببأ  (vezninde [lehcet] َلْهَجٌة) [el-behcet] اَءأ
Güzelliğe denir, hüsn ü bahâ ma¡nâsına 
ismdir; yukâlu: ُهَو ُذو َبْهَجٍة أَْي ُحْسٍن
َبَباَجُة -veznin [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-behâcet] اَءأ
de) Güzel ve hûb-likâ olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبُهَج اْلُغالَُم َبَهاَجًة ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس ِإَذا َحُسَن
َبِبيُج  Pek (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-behîc] اَءأ
güzel ve dil-ber olan mahbûba denir. Ve 
hemîşe mesrûr ve şâdân olan kişiye denir 
ki bâb-ı âtîden me™hûzdur.

َبِبُج  Bu (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-behic] اَءأ
dahi dâ™imâ şen ve şâdân kişiye denir.

َباُج بأ
ُِ  (mîm’in kesriyle) [el-mibhâc] اَءأ

Mübâlagadır, ziyâdesiyle hûb ve hüsn-dâr 
olan hatuna denir. Ve semiz deve hörgücü-
ne ıtlâk olunur, hüsn ve letâfeti müstelzim 
olduğu için; tekûlu: َرأَْيُت َناَقًة َلَها َسَناٌم ِمْبَهاٌج أَْي 
.nüshaları galattır َسِميَنٌة Burada َسِميٌن

ُج َببأ  (vezninde [nehc] َنْهٌج) [el-behc] اَءأ
Bir kimseyi şâd ve mesrûr eylemek 
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ِة اْلَقاِصَدِة ِإَلى َغْيِرَها ِليُل ِإَذا َعَدَل ِبِهْم َعِن اْلَجادَّ  ِبِهُم الدَّ
ve yukâlu: ْيُء َعَلى ِبَناِء اْلَمْفُعوِل ِإَذا أُِخَذ ِبِه  بُْهِرَج الشَّ
 Ve bir nesneyi heder eylemek َعَلى َغْيِر الطَِّريِق
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; ve minhu kavlu 
Ebî Mi√cen li’bn Ebî Va……â§: أَْي  َبْهَرْجَتِني 
-Mü™ellif îcâz eylemiş َهَدْرَتِني ِبِإْسَقاِط اْلَحّدِ َعنِّي
tir. Nihâye’de: ا َشِرَب  “َوِفي َحِديِث أَِبي ِمْحَجٍن َلمَّ
ا ِإَذا َبْهَرْجَتِني َفالَ أَْشَربَُها  اْلَخْمَر َقاَل اِلْبِن أَِبي َوقَّاٍص أَمَّ
.ibâretiyle mastûrdur¡ أَِي اْلَخْمَر”

ُج ََ َببأ ُُ  [muda√rec] ُمَدْحَرٌج) [el-mubehrec] اَءأ
vezninde) Şol hâmî ve sâhibsiz mühmel 
suya ve çeşmeye ıtlâk olunur ki ondan bir 
kimse men¡ olunmaya; yukâlu: َماٌء ُمَبْهَرٌج أَْي 
َعْنُه يُْمَنُع  الَ  ِلْلَواِرَدِة   Ve heder olan kana ُمْهَمٌل 
ıtlâk olunur; yukâlu: َدٌم ُمَبْهَرٌج أَْي ُمْهَدٌر

]ب هـ ر م ج[
اَمُج ََ َببأ  bâ’nın ve mîm’in) [el-behrâmec] اَءأ
fethiyle) Bir nev¡ nebât ismidir ki iki nev¡ 
olur: kırmızı ve yeşil ve iki nev¡i de hoş-
bûdur. Bu nebât hilâf-ı Belhî olacaktır ki 
Türkîde leylak ta¡bîr olunur; beyâz ve kır-
mızı ve mor nev¡i olur. Behrâme-i Fârisî 
mu¡arrebidir.

]ب و ج[
ُج َبوأ ve (vezninde [mevc] َمْوٌج) [el-bevc] اَءأ

َبَوَجاُن  [mevecân] َمَوَجاٌن) [el-bevecân] اَءأ
vezninde) Yorulup fürû-mânde olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْوًجا َيُبوُج  اْلَبِعيُر   َباَج 
أَْعَيا ِإَذا   Ve şimşek açılıp çakmak َوَبَوَجاًنا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َف  Ve َباَج اْلَبْرُق ِإَذا َتَكشَّ
haykırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  َباَج الرَّ
ِإَذا َصاَح
ُج ٌل) [et-tebevvuc] اَءتََّبوُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

ِويُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tebvîc] اَءتَّبأ
ve

ِبَياُج نأ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inbiyâc] اَإلأ

ِة َزْيٌف َرِديُء اْلِفّضِ
Şârih der ki bu ne-behre-i Fârisî mu¡arrebi 
olmak üzere menkûldür. Ve Muπrib’de 
mersûmdur ki َبْهَرٌج [behrec] ne-behre-i 
Fârisî mu¡arrebidir ki edât-ı nefy olan 
nûn’u iskât ve hâ’yı cîm’e ibdâlle ta¡rîb 
eylediler. Fi’l-asl behresiz demektir, 
ba¡dehu gümüşü alçak ve kemter olan, 
¡alâ-kavlin gümüşü gışşına gâlib olan 
dirhemde isti¡mâl eylediler. Ve İbn 
A¡râbî’den sikke-i mübtaleye dendiği 
menkûldür. Ba¡dehu mutlakan redî™ ve 
kemter ve mebzûl ve heder ve bâtıl nesne-
lerde dahi müste¡âr oldu. Ve ba¡zen nûn’u 
iskât eylemeyip َنَبْهَرٌج [nebehrec] dahi te-
laffuz ederler. Ve Nihâye’de ba¡zılardan 
menkûl olarak fi’l-asl nebehle-i Hindiy-
ye olup ki redî™ ve kemter ma¡nâsınadır, 
ba¡dehu Fârisîye nakl ile nebehre olup 
ba¡dehu ta¡rîble َبْهَرٌج [behrec] olmuştur. 
Ümmehât-ı sâ™irede hemân dirhem kaydı 
olarak mersûm olup lâkin mü™ellif اَْلَباِطُل 
ِديُء -ibâretiyle ¡ale’l-ıtlâk tefsîr eyle¡ َوالرَّ
miştir. Pes َبْهَرٌج َوِدْرَهٌم  َبْهَرٌج   unvânı¡ َشْيٌء 
sahîhtir. Ve ~urretu’l-Fetâvâ’da bu resme 
mersûmdur ki َزْيٌف [zeyf] şol akçedir ki 
kemliğinden onu beytü’l-mâl redd eyleye. 
Ve َنَبْهَرَجٌة [nebehrecet] tüccârın redd eyle-
diği akçedir ve ِستَّْوَقٌة [sittev…at] gışşı gâlib 
olan akçedir. İntehâ. Ve 

ٌج ََ -Ammeye mübâh ve bî¡ [behrec] َببأ
dirîg olan şey™e denir; ve minhu kavlu 
A¡râbiyyin ve kad nazara ilâ Diclete fe-
kâle: ِإنََّها َلَبْهَرٌج ِلُكّلِ أََحٍد أَِي اْلُمَباُح
َجُة ََ َببأ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-behrecet] اَءأ
ninde) Bir kimseyi câdde-i kâsıdadan kec 
tarîke sapıtmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur 
ki butlâna îkâ¡ eylemiş olur; yukâlu: َبْهَرَج 



َباِئَبُة 922اَءأ BÂBU’L-CÎM 

FASLU’T-TÂ™İ’L-FEVKİYYE
)َفْصُل التَّاِء اْلَفْوِقيَِّة(

]ت ر ج[
ُج َأ  tâ’nın fethi ve râ’nın) [et-terc] اَءتَّ
sükûnuyla) Bir nesne ile tesettür edip 
gizlenmek ve saklanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْسَتَتَر ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َتْرًجا  ُجُل  الرَّ  َتَرَج 
Ve 

ٌج َأ  ;Bir, arslanı çok, yerin ismidir [terc] َت
ve minhu’l-meselu: ”أَْجَرأُ ِمَن اْلَماِشي ِبَتْرٍج“
ُج ََ  Bir kimseye (fethateynle) [et-terec] اَءتَّ
bir nesne müşkil ve müştebih olmakla 
işkâl ve iştibâhta kalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا أَْشَكَل ُجُل َتَرًجا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َتِرَج الرَّ
َعَلْيِه َشْيٌء ِمْن ِعْلٍم َوَغْيِرِه

جُّ َُ ُتأ ve [el-utrucc] اَألأ

ُة جَّ َُ ُتأ  hemzenin ve râ’nın) [el-utruccet] اَألأ
zammı ve cîm’in teşdîdiyle) ve

َبُة نأ َُ ve [et-turuncet] اَءتُّ

نأُج َُ -tâ’nın ve râ’nın zam) [et-turunc] اَءتُّ
mı ve nûn’un sükûnuyla) Ma¡lûmdur ki 
Türkîde ağaç kavunu ta¡bîr olunan meyve-
ye denir; ta¡mı hâmiz ve şehvet-i nisvânı 
müsekkin ve levni câlî ve balgamdan hâdis 
olan kelefi müzîl ve kışrını siyâb içre vaz¡, 
güve dalamasını mâni¡dir. Türkîde turunc 
ve portakal dediğimize Fârisîde nâreng ve 
¡Arabîde nârenc derler. 

Şârih der ki تُُرْنٌج [turunc] lafzının kelâm-ı 
¡Arabda nazîri ُعُرْنٌد [¡urund] kelimesidir. 
Ve Ley& bunun aslı ٌّأُْتُرج [utrucc] olduğu-
nu rivâyet eylemiştir. Ve ağaç kavunu-
nun hâssa-i lâzımesindendir ki bulunduğu 
hâneye cinn tâ™ifesi girmez, hattâ kurumuş 
kabuğu dahi mâni¡-i duhûldür. Onun için 
tâ¡ûn eyyâmında hâneye istishâb ederler.

de) Bunlar da şimşek açılıp yaldıramak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َواْنَباَج َج  َوَبوَّ اْلَبْرُق  َج   َتَبوَّ
ِبَمْعَنى َباَج
َباِئَبُة  (vezninde [râ™icet] َراِئَجٌة) [el-bâ™icet] اَءأ
Âfet ve dâhiyeye ıtlâk olunur. Cem¡i َبَواِئُج 
[bevâ™ic] gelir; ve minhu yukâlu: ِإْنَباَجْت 
َدَواٍه اْنَفَتَقْت  أَِي  َبَواِئُج   Ya¡nî “Sâ¡ika gibi َعَلْيِهْم 
üzerlerine dâhiyeler çatlayıp indi.”

َباِئُج -Uy (vezninde [âric»] َخاِرٌج) [el-bâ™ic] اَءأ
lukta bir damarın ismidir, ٌ -de [™nese] َنَسأ
dikleri damardan münşa¡ib olur.

…İfrî (vezninde [âcet√] َحاَجٌة) [Bâcet] َباَجُة
iyye ülkesinde bir belde adıdır; fakîh ve 
muhaddis ¡Abdullâh b. Mu√ammed el-
Bâcî ve İmâm-ı musannif Ebu’l-Velîd 
Suleymân b. »alef el-Bâcî oradandır. Ve 

-Endelüs ülkesinde bir bel [Bâcet] َباَجُة
de adıdır. Ve muhaddisînden İsmâ¡îl eş-
Şîrâzî pederinin ismidir ki İbn Bâce de-
mekle ma¡rûftur.
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¡imâmeli baş kisvetinde isti¡mâl eyledi-
ler, zîrâ mu¡ammem baş kisveti ¡Arabla-
rın ümerâ™ ve mülûklarına mahsûs idi. Ve 
hâliyen selâtîn-i ¡O&mâniyye hazerâtının 
ser-i sa¡d-efserlerinde sorguçlu murassa¡ 
kalansüve tâc-ı pâdişâhîdir. Ve Fârisîde 
mutlakan tâca efser denir; ve minhu’l-
hadîsu: ”اْلَعَرِب ِتيَجاُن   Zîrâ ekserî “اَْلَعَماِئُم 
bâdiye-nişîn olmakla mekşûfü’r-re™s olur-
lar. Ve 

 Hulefâ-yı ¡Abbâsiyyeden [Tâc] َتاٌج
Mu¡ta∂id-billâh Halîfe’nin sarâyı ismidir.

ِويُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tetvîc] اَءتَّتأ
Bir kimseye tâc giydirmek ma¡nâsınadır.

ُج ٌل) [et-tetevvuc] اَءتََّتوُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Tâc giymek ma¡nâsınadır; yukâlu: َُجه  َتوَّ
َج أَْي أَْلَبَسُه التَّاَج َفَلِبَس َفَتَتوَّ
ُج -Par (vezninde [mevc] َمْوٌج) [et-tevc] اَءتَّوأ
mak ve ayak makûlesi nesne bir yumu-
şak yere gömülüp batmak ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َتاَجْت ِإْصَبِعي ِفيِه أَْي َثاَخْت
 Bir hatun ismidir (hâ’yla) [Tâcet] َتاَجُة
ki bir vak¡a-i garîbesi vardır, ”ش،ف،ر“ 
mâddesinde mezkûrdur.

ُة  Baπdâd şehrinde [et-Tâciyyet] اَءتَّاِجيَّ
bir mezâristândır; Tâcu’l-mülk Ebu’l-
∏anâ™im binâ-kerdesi olan medreseye 
mensûbdur. Ve Kûfe’de bir nehrin ismidir.

 Rü™esâ-yı ¡Arabdan altı [u’t-Tâc±] ُذو اءتَّاِج
nefer kimse lakabıdır ki Ebû U√ay√a Sa¡îd 
b. el-¡Â§ ve Ma¡bed b. ¡Âmir ve ◊âri&e b. 
¡Amr ve La…î† b. Mâlik ve Hev≠e b. ¡Alî 
ve Mâlik b. »âlid nâm kimselerdir.

 ,Neseb üzere ism-i fâ¡ildir [et-tâ™ic] اَءتَّاِئُج
sâhib-i tâc demektir; َتاِمٌر [tâmir] ve الَِبٌن 
[lâbin] gibi; yukâlu: ِإَماٌم َتاِئٌج أَْي ُذو َتاٍج
َتاِوُج َُ  َمْتَوٌج (mîm’in fethiyle) [el-metâvic] اَءأ

يَبُة َِ  َشِديَدةٌ (tâ’nın fethiyle) [et-terîcet] اَءتَّ
[şedîdet] ma¡nâsınadır; yukâlu: َتِريَجٌة  ِريٌح 
أَْي َشِديَدةٌ
يُج َِ -Si (vezninde [emîr] أَِميٌر) [et-terîc] اَءتَّ
nirleri şedîd ve metîn olan kimseye denir; 
yukâlu: َرُجٌل َتِريٌج أَْي َشِديُد ْالَْعَصاِب

]ت ل ج[
 (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [et-tulec] اَءتَُّلُج
Tavşancıl kuşunun yavrusuna denir; aslı 
.idi [vulec] ُوَلُج

تأالَُج ِ  İdhâl (hemzenin kesriyle) [el-itlâc] اَإلأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفيِه أَْدَخَلُه  ِإَذا  ِفيِه   أَْتَلَجُه 
Bunun aslı ِإيالٌَج [îlâc] idi.

]ت ن ج[

 tâ’nın zammı ve) [et-tunciyy] اَءتُّنأِبيُّ
nûn’un sükûnuyla) Bir nev¡ kuş adıdır.

]ت و ج[
ٌج ٌم) [tevvec] َتوَّ  vezninde) Bir [ba……am] َبقَّ
arslanı çok yerin adıdır. Ve Fârs ülkesinde 
bir belde adıdır.

 ma¡nâsınadır ki [iklîl] ِإْكِليٌل [et-tâc] اَءتَّاُج
selâtîn-i sâlifenin başlarına giydikleri mü-
cevher kisveye denir. Cem¡i ِتيَجاٌن [tîcân] 
gelir tâ’nın kesriyle. 

Şârih der ki mü™ellif ِإْكِليٌل [iklîl]i َتاٌج [tâc] 
ile tefsîr eyledikten sonra يَُزيَُّن ُعَصاَبٍة   َوِشْبُه 
 ibâretiyle de tezyîl edip burada¡ ِباْلَجَواِهِر
hemân ِإْكِليٌل [iklîl] ile beyân eylemiştir. 
Kaldı ki usûl-i sâ™ireden münfehim oldu-
ğu üzere َوِشْبُه ُعَصاَبٍة kavli ¡atf-ı tefsîrdir. Ve 
 lafzı fi’l-asl Fârisîdir ve ¡Aceme [tâc] َتاٌج
mahsûs baş kisvetidir, ya¡nî mülûk-i ¡Ace-
min zer ve zîver ile müzeyyen başlarına 
giydikleri kisvedir ki selefte her iklimin 
pâdişâhları birer gûne tertîb ederler idi. 
Ba¡dehu lafz-ı mezbûru ¡Arab dahi ahz ve 
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FASLU’¿-¿Â™İ’L-MÜSELLESE
)َفْصُل الثَّاِء اْلُمَثلََّثة(

]ث أ ج[
اُج ََ  (vezninde [nubâc] نَُباٌج) [e&-&u™âc] اَءثُّ
Koyun kısmının âvâzına denir.

 â’nın fethi ve hemzenin&) [e&-&e™c] اَءثَّأأُج
sükûnuyla) Koyun melemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َثأََجِت اْلَغَنُم َثْأًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َصاَحْت
 Meleyici koyunlara [e&-&â™icet] اَءثَّاِئَبُة
denir. Müfredi َثاِئٌج [&â™ic]dir. Cem¡i َثَواِئُج 
[&evâ™ic] ve َثاِئَجاٌت [&â™icât] gelir.

 â’nın fethi ve hemzenin&) [e™c¿] َثأأٌج
sükûnuyla) Ba√reyn kazâsında bir karye 
adıdır.

]ث ب ج[
-â’nın ve bâ-yı muvahha&) [e&-&ebec] اَءثََّبُج
denin fethiyle) A¡zâ-yı bedeniyyeden yağ-
rını ile sırtın aralığına denir ki arkasının 
ortası olacaktır; yukâlu: أَْي َثَبَجُه  َفَكَسَر   َضَرَبُه 
 Ve her nesnenin vasat َما َبْيَن اْلَكاِهِل ِإَلى الظَّْهِر
ve mu¡zamına denir, deryânın engin yeri 
gibi. Ve bağırtlak kuşunun göğüsüne de-
nir. Ve 

 Masdar olur, kelâmı siyâk ve [ebec&] َثَبٌج
sibâkına bakmayarak nesak-ı vâhid üzere 
söylemeyip telvîn ve tefennün ve ıztırâb 
üzere perîşân söylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلْم ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َثَبًجا  اْلَكالََم   َثَبَج 
ِبِه َعَلى َوْجِهِه  Ve yazıyı beyyin ve vâzıh َيْأِت 
yazmayıp şûrîde ve müşevveş yazmak-
la fehm ve istihrâcdan mühmel eylemek 
ma¡nâsınadır, musanniflerin müsveddeleri 
gibi; yukâlu: اُه َوَتَرَك َبَياَنُه  Ve َثَبَج اْلَخطَّ إََذا َعمَّ

 Bir kuş adıdır ki bütün gece [ebec&] َثَبٌج
nâle eder gibi feryâd eyler. Ve mülûk-i 

[metvec]in cem¡idir ki ism-i mekândır, 
başta sarık sarılacak yere denir, zîrâ ¡Arab-
lar ¡imâmeye tâc ıtlâk ederler, niteki Cen-
del nâm Râ¡î-i şâ¡irin işbu: ِمَن َيْعِميَن   “َوُهنَّ 
 ürcûzesinde ki اْلَمالَِمِج || ِبِقْرٍد ُمْخَرْنِطِم اْلَمَتاِوِج”
deve evsâfında inşâd eylemiştir, vâki¡dir, 
ya¡nî “O develer ağızlarını köpüklerini 
başlarına atmakla başlarında sarılmış sa-
rık hey¡etinde ederler.”
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اَقْيِن َفُهَو ِلَزْوِجَها” [aml√] َحْمل zamiri ِبِه [Ve] السَّ
e râci¡dir.

ُج  (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [e&-&ebc] اَءثَّبأ
Ayaklarının uçları üzere çömelip oturmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َثْبًجا ِمَن اْلَباِب  َثَبَج الرَّ
الثَّاِني ِإَذا أَْقَعى َعَلى أَْطَراِف َقَدَمْيِه
ِبيَباُج ثأ ِ  [i†mînân] ِإْطِميَناٌن) [el-i&bîcâc] اَإلأ
vezninde) Dopdolu olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َاْمَتَل ِإَذا  ِإْثِبيَجاًجا  َقاُء  الّسِ  Ve bir ِإْثَبأَجَّ 
kimsenin vücûdu iri olarak salkı ve sölpük 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  ِإْثَبأَجَّ 
َضُخَم َواْسَتْرَخى
َبُة َثبَّ ُُ  ُمَعظََّمٌة) [el-mu&ebbecet] اَءأ
[mu¡a@@amet] vezninde) Baykuşa yâhûd 
kartal kuşuna denir.

 Bir (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [ebbâc¿] َثبَّاٌج
mevzi¡ ismidir.

]ث ج ج[
 â’nın fethi ve cîm’in&) [e&-&ecc] اَءثَّجُّ
teşdîdiyle) ve

 (â’nın zammıyla&) [e&-&ucûc] اَءثُُّبوُج
Su şoruldayarak akmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َوثُُجوًجا  ا  َثجًّ اْلَماُء   َثجَّ 
 :müte¡addî olur; yukâlu [ecce&] َثجَّ Ve َساَل
أََساَلُه ِإَذا  اْلَماَء   Mi§bâ√’ta lâzımı bâb-ıَثجَّ 
sânîden ve müte¡addîsi bâb-ı evvelden 
olarak mersûm ve şoruldayarak dökmek 
ile müfesserdir. Ve 

 Hâssaten ¡Arafât’ta kurbân kanı [ecc&] َثجد
akmak ma¡nâsınadır; ve minhu’l-hadîsu: 
” أَْي َسَيالَُن َدِم اْلَهْدِي “أَْفَضُل اْلَحّجِ اْلَعجُّ َوالثَّجُّ
Şârih der ki mü™ellif burada َسَيالٌَن ile tefsîr 
edip lâkin asveb olan ِإَساَلٌة ma¡nâsına 
müte¡addî olmaktır, zîrâ ٌَّعج [¡acc] telbiye-
de ref¡-i savt eylemek olmakla, ٌَّثج [&ecc] 
kurbân kanı akıtmak ma¡nâsına muntazam 
olur.

Yemen’den birinin ismidir ki mülûk-i 
mu¡âsırından biri kendi üzerine sefer eyle-
mekle nâ-merdliğinden nâşî fakat kendisi 
ve ehl ve ¡ayâline istîmânla sulhe tâlib olup 
sâ™ir zîr-destânı hâric ez-sulh komakla 
hasmı dahi kavl-i mezbûr üzere kendisine 
ve ehl ve ¡ayâline kasd eylemeyip kalem-
rev-i hükûmetinde vâki¡ bi’l-cümle nâsı 
nehb ve gâret eylemiştir. Beyne’l-¡Arab 
َثَبًجا” َقْوِمِه  ِفي   .meseli sâ™ir olmuştur “َعاَرَض 
Kendi kavminden zarar-ı a¡dâyı def¡ eyle-
meyen bî-hamiyyet hakkında darb olunur.

ِبيُج  َثَبٌج (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-te&bîc] اَءتَّثأ
[&ebec] ile iki ma¡nâ-yı evvelde mürâdiftir; 
yukâlu: َثبََّج اْلَكالََم َواْلَخطَّ َتْثِبيًجا ِبَمْعَنى َثَبَج Ve 

ِبيٌج  Çoban ve deveci makûlesi [te&bîc] َتثأ
kimse sopasını arkuru sırtına ve el-
lerini onun arzına vaz¡ ile dayanmak 
ma¡nâsınadır ki yorgunluk hâletinde öyle-
ce ederler; yukâlu: اِعي ِباْلَعَصا ِإَذا َجَعَلَها  َثبََّج الرَّ
َعَلى َظْهِرِه َوَجَعَل َيَدْيِه ِمْن َوَراِئَها
ٌل) [et-te&ebbuc] اَءتََّثبُُّج -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) َتْثِبيٌج [te&bîc] ile ma¡nâ-yı ahîrde 
mürâdiftir; yukâlu: َتَثبََّج ِباْلَعَصا ِبَمْعَنى َثبََّج
 Güzîde ile (fetehâtla) [e&-&ebecet] اَءثََّبَبُة
kemter beyninde olan mâla denir; hâ™ 
nakliyyedir; ve minhu kitâbuhu ¡aleyhi’s-
selâm li-Vâ™il b. ◊ucr: أَِي الثََّبَجَة”   “أَْنطُوا 
َذاِل َطَة َبْيَن اْلِخَياِر َوالرُّ اْلُمَتَوّسِ
َبُج َثأ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-e&bec] اَألأ
Yassı yağrınlı ¡alâ-kavlin yağrınısı çıkık 
tarzında yumru ve domalıç olan kişiye de-
nir; yukâlu: َرُجٌل أَْثَبُج أَْي َعِريُض الثََّبِج أَْو َناِتئُُه
ِبُج َُثيأ -veznin [u√aymir] أَُحْيِمٌر [el-u&eybic] اَألأ
de ki hadîs-i şerîfte vârid olmuştur; أَْثَبُج 
[e&bec] kelimesinin musaggarıdır. Kâle 
fi’n-Nihâye: َعاِن ِحيَن الََعَن ِهالَُل ْبُن  َوِفي َحِديِث الّلِ
الَُم “ِإْن َجائَْت ِبِه أَُثْيِبَج َحِمَش  أَُميََّة اْمَرأََتُه َقاَل َعَلْيِه السَّ
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eder ola; yukâlu: َرُجٌل ُمَثْخَبٌج أَْي َرِهُل اللَّْحِم

]ث ر ب ج[
َباُج نأ َِ ثأ ِ -vez [ifrinbâc] ِإْفِرْنَباٌج [el-i&rinbâc] اَإلأ
ninde ve mürâdifidir ki kuzu biryân olur 
iken derisinin uçları kurumağa başlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَحَمِل  ِجْلُد   ِإْثَرْنَبَج 
ُشِوَي َفَيِبَس أََعاِليِه

]ث ع ج[
 Sefer üzere (fethateynle) [e&-&a¡ac] اَءثََّعُج
olan gurûh-ı insânîye denir. Pes bu ism-i 
cem¡ olur; tekûlu: َفِر َرأَْيُت َثَعًجا أَْي َجَماَعًة ِفي السَّ

]ث ف ج[
ُج ّأ  â’nın fethi ve fâ’nın&) [e&-&efc] اَءثَّ
sükûnuyla) Seme ve ahmak olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َثْفًجا ِمَن اْلَباِب  َثَفَج الرَّ
ِل ِإَذا َحُمَق ْالَوَّ
اَجُة َّ -vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [e&-&efâcet] اَءثَّ
ninde) Seme kimseye denir ki idrâkten bî-
behre ola; yukâlu: أَْحَمُق أَْي  َمَفاَجٌة  َثَفاَجٌة   َرُجٌل 
.kelimesi te™kîddir [mefâcet] َمَفاَجٌة Ve َماِئٌق

]ث ل ج[
ُج  â’nın fethi ve lâm’ın&) [e&-&elc] اَءثَّلأ
sükûnuyla) Kara denir ki Fârisîde berf 
derler. Ve 

ٌج  Masdar olur, kar yağdırmak [elc&] َثلأ
ma¡nâsına; tekûlu: ِمَن َثْلًجا  َماُء  السَّ  َثَلَجْتَنا 
َعَلْيَنا الثَّْلَج  أَْمَطَرِت  أَْي  ِل  ْالَوَّ  Ve ıslatmak اْلَباِب 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َثَلَج 
ْيَء ِإَذا َنَقَعُه َوَبلَُّه  Ve الشَّ

ٌج  .Esâmîdendir: Rebî¡ b [elc¿] َثلأ
¿elc şu¡arâdandır. Ve Mu√ammed b. 
¡Abdullâh b. Ebi’&-¿elc, İmâm Bu«ârî 
meşâyıhındandır. Ve Mu√ammed b. Şucâ¡ 
e&-¿elcî fakîh ve mübtedi¡dir. 

جب .bir kabîledir [Benû ¿elc] َبنُو َثلأ

ِثَباُج نأ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in&icâc] اَإلأ
de) ve

ثُُج -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [et-te&ec&uc] اَءتََّثبأ
ninde) Bunlar da su şoruldayarak akmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَثجَّ اْلَماُء َوَتَثْجَثَج ِبَمْعَنى 
َثجَّ
ُة  Şol (â’nın fethiyle&) [e&-&eccet] اَءثَّبَّ
bâgçeye ve merg-zâra denir ki içinde su 
havuzları ve su bendleri ve sâ™ir gûne suyu 
bend edecek yerleri ola ki onlardan zemîne 
su dökülür ola. Cem¡i اٌت .gelir [eccât&] َثجَّ

َثجُّ ُِ  ِمَسلٌّ mîm’in kesriyle) [el-mi&ecc] اَءأ
[misell] vezninde) Mütekellim ve sühan-
dân hatîbe ıtlâk olunur ki su gibi selisü’l-
kavl ola; yukâlu: ٌه َخِطيٌب ِمَثجَّ أَْي ُمَفوَّ
 Sel (vezninde [emîr] أَِميٌر) [e&-&ecîc] اَءثَِّبيُج
suyuna denir.

-veznin [acîbet¡] َعِجيَبٌة) [e&-&ecîcet] اَءثَِّبيَبُة
de) Henüz süt içre olan kere yağına denir 
ki ele ve tuluma yapışır ola.

ُج َثبَّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu&eccec] اَءأ
vezninde) Tulumda olan şol süte denir ki 
harâretten yâ bürûdetten yağı tuluma ya-
pışmakla müctemi¡ olmamış ola; yukâlu: 
َبُن ِفيِه ِمْن ٌج أَْي َلْم َيْجَتِمْع ُزْبُدُه َيْعِني َلِزَق اللَّ  َوْطٌب ُمَثجَّ
َحَراَرٍة أَْو بُُروَدٍة َوَلْم َيْجَتِمْع ُزْبُدُه

]ث ح ج[
ُج -â’nın fethi ve √â-yı müh&) [e&-&a√c] اَءثَّحأ
melenin sükûnuyla) Bir nesneyi şiddetle 
çekip getirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َثَحَج 
ا َشِديًدا ُه َجرًّ ْيَء َثْحًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َجرَّ الشَّ

]ث خ ب ج[
َبُج َثبأ ُُ  â-yı mu¡ceme ile») [el-mu&a«bec] اَءأ
 vezninde) Gövdesinin [muda√rec] ُمَدْحَرٌج
eti salkı ve sölpük olan insân ve hayvâna 
denir, şöyle ki yürürken hareket ve ıztırâb 
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ârâm ve itmînân bulmak ma¡nâsınadır ki 
yürekten harâret-i ıztırâb mündefi¡ olup 
yürek soğumaktan ¡ibârettir; tekûlu: َثَلَجْت 
اِبِع ِإَذا ِل َوالرَّ  َنْفِسي َوَثِلَجْت ثُُلوًجا َوَثَلًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
 Ve اْطَمأَنَّْت

 Şâd ve mesrûr (fethateynle) [elec&] َثَلٌج
olmak ma¡nâsınadır ki yüreği soğumağı 
müstelzimdir; yukâlu: ُجُل َثَلًجا ِمَن اْلَباِب  َثِلَج الرَّ
اِبِع ِإَذا َفِرَح الرَّ
اِد ََ ُّ اءأ ُلوُج  ثأ َُ  Zihn ve [el-me&lûcu’l-fu™âd] اَءأ
zamîri künd ve belîd olan nâdâna ıtlâk 
olunur, niteki zekî ve zehîn, tevakkud u 
işti¡âl-ı fu™âd ile mevsûf olur; yukâlu: َرُجٌل 
َمْثُلوُج اْلُفَؤاِد أَْي َبِليٌد

) [e&-&ulâciyy] اَءثُّالَِجيُّ -vez [πurâbiyy] ُغَراِبيٌّ
ninde) Kar gibi be-gâyet ak olan şey™e ıtlâk 
olunur; yukâlu: َنْصٌل ثاُلَِجيٌّ أَْي َشِديُد اْلَبَياِض
-So (vezninde [ketif] َكِتٌف) [e&-&elic] اَءثَِّلُج
ğuk şey™e ıtlâk olunur; yukâlu: أَْي َثِلٌج   َماٌء 
َباِرٌد

]ث م ج[
ُج ُأ  Bir (vezninde [demc] َدْمٌج) [e&-&emc] اَءثَّ
nesneyi karıştırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيَء َثْمًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َخَلَطُه َثَمَج الشَّ
ُج ُِ ثأ ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mu&mic] اَءأ
ninde) Rengârenk nakş u nigâr ile ala-
ca işleyen cullâha denir; َتْخِليٌط [ta«lî†] 
ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: َرُجٌل ُمْثِمٌج 
َياَب أَْلَواًنا أَْي َيِشي الثِّ
َبُة ُِ ثأ ُُ  (hâ’yla) [el-mu&micet] اَءأ
Mü™ennesidir, nakışcı kadına denir.

]ث و ج[
ُج  (vezninde [mevc] َمْوٌج) [e&-&evc] اَءثَّوأ
Çuval tarzında bir zarf ismidir ki hurmâ 
yaprağından örüp onunla toprak ve kireç 
makûlesi nesne taşırlar.

ِج اءثَّلأ  …Dimaş [Cebelu’&-¿elc] َجَبُل 
zâhirinde bir dağdır.

 (vezninde [allâc√] َحالٌَّج) [e&-&ellâc] اَءثَّالَُّج
Kar satan kimseye denir. Ve bir recül 
ismidir.

َلَبُة ثأ َُ -vez [mertebet] َمْرَتَبٌة) [el-me&lecet] اَءأ
ninde) İsm-i mekândır, kar basılan yere 
denir ki karlık ta¡bîr olunur, gerek yerde 
olsun ve gerek karlık ta¡bîr olunan nesne 
olsun.

ثأالَُج ِ  Kar (hemzenin kesriyle) [el-i&lâc] اَإلأ
yağdırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْثَلَجْتَنا 
الثَّْلَج َعَلْيَنا  أَْلَقْت  أَْي  َماُء   Ve karlı olmak السَّ
ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْثَلَج َيْوُمَنا ِإَذا َصاَر َمْثُلوًجا 
Ve kalb ıztırâbdan mutma™in olup ârâm ve 
sükûnet bulmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur 
ki yürek soğumak ta¡bîr olunur; tekûlu: 
اْطَمأَنَّْت أَِي  َنْفِسي  -Ve kuyu hafr eder أَْثَلَجْت 
ken rutûbetli balçığa ermek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: أَْثَلَج َحتَّى  اْلَحاِفُر   َحَفَر 
يَن الطِّ َبَلَغ   Ve bir kimseyi şâd ve mesrûr أَْي 
edip yüreğini soğutmak ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; tekûlu: ْحُتُه  Ve kara أَْثَلْجُت ُفالًَنا أَْي َفرَّ
tutulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  أَْثَلَج 
 Ve mahmûmdan hummâ zâ™il ِإَذا أََصاَب الثَّْلُج
olup harâretinden halâs olmak ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: ى أَْي  أَْثَلَجْت َعْنُه اْلُحمَّ
 Ve çeşmenin yâhûd kuyunun suyu أَْقَلَعْت
kesilmek ma¡nâsına isti¡mâl olunur, gûyâ 
ki َثْلٌج [&elc] olmakla cereyândan kalmış 
olur; yukâlu: ِإْنَقَطَع َيْعِني  أَْقَلَع  أَْي  اْلِبْئِر  َماُء   أَْثَلَج 
Ve bir kimseyi matlûbuna zafer-yâb eyle-
mek ma¡nâsınadır ki kalbini o dagdagadan 
mutma™inn ve müteberrid eder; yukâlu: 
أَْثَلَجُه أَْي أَْفَلَجُه
ve (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [e&-&ulûc] اَءثُُّلوُج

 Bunlar da (fethateynle) [e&-&elec] اَءثََّلُج
hâtır dagdaga ve halecândan kurtulup 
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 gurze-i Fârisî mu¡arrebidir [curcet] ُجْرَجٌة
ki küçük dağarcığa ve torbaya denir, 

يأٌج ََ -ki bünye-i tasgîr ile bir re [Cureyc] ُج
cül ismidir, ondan me™hûzdur. 

َجَة َأ ُج  Bir cemâ¡at-i [Benû Curcet] َبنُو 
Mekkiyye’dir. Ve Ya√yâ b. Curce 
muhaddistir.

ٌج َأ -Fârs ülkesinde bir bel (hâ’sız) [Curc] ُج
dedir. Ve 

ٌج َأ  Fukahâ-i Endelüs’ten [Curc] ُج
Mu√ammed b. Sa¡îd’in ceddi ismidir.

َجاُن َأ  (vezninde [u&mân¡] ُعْثَماُن) [Curcân] ُج
Îrân’da bir belde adıdır.

ُة َجاِنيَّ َأ ُب  ârezm« [el-Curcâniyyet] اَءأ
eyâletinin dârü’l-mülkü olan şehrin ismi-
dir, Gürkânec mu¡arrebidir.

َجُة ََ  Yermûk (fetehâtla) [Cerecet] َج
vak¡asında Rûm leşkerinin ser-¡askeri is-
midir ki şeref-yâb-ı İslâm olmuştur.

يٌج َِ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [Cerîc] َج
Esâmîdendir: Şebe& b. ¢ays b. Cerîc el-
Fezârî şâ¡ir ◊u†ay™e’nin memdûhudur.

يُج َِ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tecrîc] اَءتَّبأ
de) Ayak kaydırmak ve tayındırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجُه َتْجِريًجا ِإَذا َزلََّقُه َجرَّ

]ج ز م ا زج[
َماَزُج ْأ -Il (cîm’in fethiyle) [cezmâzec] َج
gın ağacının yemişine denir, gezmâzeg 
mu¡arrebidir, ْالَْثِل  [emeretü’l-e&l&] َثَمَرُة 
ma¡nâsınadır; matbûhu ile mazmaza diş 
etlerini takviyet ve diş ağrısını teskînde 
bî-¡adîldir.

]ج س م ي ز ج[
ُج َْ يأ َُ  cîm’in fethi ve) [cesmeyzec] َجسأ
sîn-i mühmelenin sükûnuyla) Devâ-yı 
ma¡rûf adıdır ki veca¡-ı ¡ayna nâfi¡dir. 

FASLU’L-CÎM 
)َفْصُل اْلِجيِم(

]ج أ ج[
َبأأُج -cîm’in fethi ve hemze) [el-ce™c] اَءأ
nin sükûnuyla) Bir nesneden korkmakla 
giderken irkilip durmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َجْأًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َوَقَف  َجأََج الرَّ
ُجْبًنا

]ج ب ج[
ُج َببأ  cîm’in fethi ve bâ’nın) [el-cebc] اَءأ
sükûnuyla) Ba¡de’z-za¡f semîrip tenû-
mend olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجَبَج 
ِجْسُمُه َعظَُم  ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َجْبًجا  َوَغْيُرُه  ُجُل   الرَّ
َبْعَد َضْعٍف

]ج ج ج[
 [lucc] لُجٌّ cîm’in zammıyla) [Cucc] ُججُّ
vezninde) Muhaddisînden Man§ûr b. 
Nâfi¡ el-Bu«ârî lakabıdır.

]ج ر ج[
ُج ََ َب  (vezninde [arec√] َحَرٌج) [el-cerec] اَءأ
Yüzük ve bilezik makûlesi nesne mahal-
line bol gelmekle beri öte dönüp oynamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْصَبِعِه ِفي  اْلَخاَتُم   َجِرَج 
اِبِع ِإَذا َجاَل َوَقِلَق ِلَسَعِتِه  Ve َجَرًجا ِمَن اْلَباِب الرَّ

ٌج ََ  .Galîz ve sengîn yerlere denir [cerec] َج
Ve yolun câddelerine denir; müfredi َجَرَجٌة 
[cerecet]tir. Ve 

ٌج ََ  Kezâlik masdar olur, zikr [cerec] َج
olunan yerde yâhûd câddede yürümek 
ma¡nâsına; yukâlu: َمَشى ِإَذا  َجَرًجا  ُجُل  الرَّ  َجِرَج 
ِفي اْلَجَرِج
َجُة َأ ُب  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-curcet] اَءأ
Hurca şebîh bir zarfın adıdır; cem¡-i cinsi 
-dir bilâ-hâ™in. Gerçi şârih mu[curc] ُجْرٌج
sahhaf olduğunu telmîh eylemiştir, lâkin 
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FASLU’L-◊Â™İ’L-MÜHMELE 
)َفْصُل اْلَحاِء اْلُمْهَمَلِة(

]ح ب ج[
ُج َحبأ  â’nın fethi ve bâ’nın√) [el-√abc] اَءأ
sükûnuyla) Bir nesne nâgehânî zuhûr ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَبَج ْالَْمُر َحْبًجا 
َبْغَتًة َوَظَهَر  َبَدا  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  -Ve bir nesne ِمَن 
ye pek yaklaşıp çatmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحَبَج ِإَلْيِه ِإَذا َدَنا Ve kaplayı ihâta eyle-
mek ve çevresini kuşatmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َحَبَجُه ِإَذا اْكَتَنَفُه Ve pek pek yürümek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َساَر َشِديًدا  َحَبَج الرَّ
Ve zartalamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَبَج 
َحَبَق  :Ve vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu أَْي 
َحَبَجُه ِإَذا َضَرَبُه
َحِبُج  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-√abic] اَءأ
Dâ™imâ zartalar olan zarta-zen kimseye 
denir.

َباُج طأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i√bâc] اَإلأ
Bu dahi bir nesne ansızın zuhûr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَظَهَر َبَدا  ِإَذا  ْالَْمُر   أَْحَبَج 
 Ve görünmek kertesine gelip çatmak َبْغَتًة
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقُرَب ِإَذا  ْيُء  الشَّ  أَْحَبَج 
ُرِئَي َحتَّى  -Ve memenin süt damar َوأَْشَرَف 
ları kalkıp idrâr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْت أَْحَبَجِت اْلُعُروُق ِإَذا َشَخَصْت َوَدرَّ
ُج ِحبأ  Cemâ¡at-i (â’nın kesriyle√) [el-√ibc] اَءأ
insânîye denir. Ve kabîlenin cem¡iyyet-
gâhlarına denir; √â’nın fethiyle de câ™izdir.

َحَبُج  َعْرَفٌج Deve (fethateynle) [el-√abec] اَءأ
[¡arfec] dedikleri nebât otlamakla karnı 
şişmek ma¡nâsınadır. َعْرَفٌج [¡arfec] süt-
leğen nev¡inden beşparmak dedikleri 
nebâttır; yukâlu: اِبِع  َحِبَج اْلَبِعيُر َحَبًجا ِمَن اْلَباِب الرَّ
 Ve ِإَذا اْنَتَفَخ َبْطنُُه َعْن أَْكِل اْلَعْرَفِج

 Devenin batnında tortop [abec√] َطَبٌج

Bu çeşmîzek mu¡arrebidir ki çeşmek ve 
çeşme-zen ta¡bîr olunan dârûdur; göz 
edviyesindendir.

]ج ل ج[
-cum] ُجْمُجَمةٌ (fetehâtla) [el-celecet] اَءأَبَلَبُة
cumet] ma¡nâsınadır ki kâse-i ser ta¡bîr 
olunur; başı kâse gibi müştemil olan ke-
mikten ¡ibârettir, kafa kemiği ta¡bîr olu-
nur. Ve başa dahi denir, re™s ma¡nâsına. 
 hâ’sız cem¡idir, mecâzen [celec] َجَلٌج
rü™esâ-yı nâsa da ıtlâk olunur.

]ج و ج[
 (vezninde [âcet√] َحاَجٌة) el-câcet] اَءأَباَجُة
Bir nev¡ boncuğa denir ki be-gâyet alçak 
ve bî-kıymet olur.

]ج و ز ا هـ ن ج[
َزاَهنأُج  cîm’in ve hâ’nın) [cevzâhenc] َجوأ
fethiyle) Bir devâ-yı hindî adıdır. Ve bu, 
ceblâheng mu¡arrebidir ki cebl-i Hindî 
ta¡bîr olunan devâdır.

]ج ي ج[
 Devesini suya (cîm’in kesriyle) [cîc] ِجيٌج
götüren kimsenin devesine edât-ı da¡vet 
olan ِجْئ -demekten hikâyedir ki hem ْجْئ 
zesini telyîn edenlerin yâhûd َجْيَئٌة [cey™et] 
ve َمِجيٌء [mecî™] kelimesinden me™hûz ¡add 
eyleyenlerin kavllerine mebnîdir.
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ma¡nâsından me™hûzdur; yukâlu: اْلَبْيَت  َحجَّ 
ِإَذا َقَصَدُه ِإَقاَمًة ِللنُُّسِك

ve (teşdîd ile) [el-√âcc] اَءأَحاجُّ

 Ka¡be-i (fekk-i idgâmla) [el-√âcic] اَءأَحاِجُج
mu¡azzama’yı mevsim-i mahsûsada 
ma¡a’n-niyyet ziyâret ve tavâf ve nüsük-i 
haccı edâ eden kişiye denir ve’l-√amdu 
lillâhi ¡alâ-zâlike. Cem¡i اٌج  [uccâc√] ُحجَّ
gelir, َزاِئٌر [zâ™ir] ve اٌر  gibi ve [zuvvâr] ُزوَّ
 َغِزيٌّ ve [πâzî] َغاِزي ,gelir [acîc√] َحِجيٌج
[πaziyy] gibi ve ٌُّحج [√ucc] gelir √â’nın 
zammıyla, َباِزٌل [bâzil] ve بُْزٌل [buzl] gibi. 
Mü™ennesinde ٌة  .denir hâ’yla [âccet√] َحاجَّ
Cem¡i َُّحَواج [√avâcc] gelir; yukâlu: ٌِإْمَرأَة 
ٌة َوِنْسَوةٌ َحَواجُّ َحاجَّ
Şârih der ki o hatunlar ki edâ-i hacc eyle-
mişler, onlara اهلِل َبْيِت   .derler, izâfetle َحَواجُّ 
Ve eğer edâ-i hacc sadedinde olup henüz 
edâ-i hacc eylemediler ise َِحَواجُّ َبْيَت اهلل derler, 
izâfetsiz lafz-ı َُّحَواج [√avâcc] gayr-i mun-
sarıf olmakla. Zâhiren eğerçi münevven 
değildir, lâkin tenvîn melhûzdur, ma¡nâ-yı 
mezbûru ifâde için, niteki izâfetle َزْيٌد َضاِرُب 
َعْمًروا :ve tenvînle َعْمٍرو  terkîblerinin َضاِرٌب 
dahi farkları bu gûnedir. Mütercim der ki 
Kisâ™î, İmâm Ebû Yûsuf’tan َما اْلَفْرُق َبْيَن َقْوِلِه 
 أََنا َساِرُق َثْوِب ُفالٍَن ِباِلَضاَفِة َوَقْوِلِه أََنا َساِرٌق َثْوَب ُفالٍَن
diye su™âl eyledikte izâfet sûretinde mâzî 
ma¡nâsına olmakla mukirr-i sirkat oldu-
ğundan cezâ™ lâzımdır, bilâ-izâfette müs-
takbel ma¡nâsına olmakla sirkat sadedin-
de olduğundan nesne lâzım değildir diye 
cevâb vermişlerdir. Ve yâ’yla َحاِجي [√âcî] 
kelimesi dahi sahîhtir; aslı َحاِجٌج [√âcic] 
olup cîm, yâ’ya mübeddel olmuştur, 
harf-i muzâ¡afı yâ’ya ibdâl beyne’l-¡Arab 
cümle-i isti¡mâldendir, َتَظنََّن [te@annene] 
ve َتَظنَّي [te@annâ] ve َس ا ve [dessese] َدسَّ  َدسَّ

olan kığa denir ki ¡illetden nâşî olur, hattâ 
ba¡zen mahrecinden çıkmamakla helâk 
olur. Ve 

-Deve kısmının böğürleri [abec√] َطَبٌج
ne mahsûs bir nev¡ dâgın ismidir. Ve bir 
şecer-i ◊icâzî adıdır.

ُحُبُج  (zammeteynle) [el-◊ubuc] اَءأ
Medîne’de bir mevzi¡dir.

 (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [abâc√] َطَباٌج
Şecer-i ِعَنٌب [¡ineb] ismidir ki mâddesinde 
beyân olundu.

]ح ب ر ج[
ُج َُ ُحبأ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-√ubruc] اَءأ
Bir nev¡ su kuşunun ismidir. Cem¡i َحَباِرُج 
[√abâric] gelir, ve َحَباِريُج [√abârîc] gelir.

ُحَباِرُج -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-√ubâric] اَءأ
de) Toy kuşunun erkeğine denir.

]ح ج ج[
 â’nın fethi ve cîm’in√) [el-√acc] اَءأَحجُّ
teşdîdiyle) Kasd ve âhenk eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  ا  َحجًّ ُه   َحجَّ
َقَصَدُه ِإَذا  ِل  -Ve bir nesneden ferâgat ey ْالَوَّ
lemek ma¡nâsınadır; tekûlu: َعِن  َحَجْجُت 
َعْنُه َكَفْفُت  أَْي   Ve bir yerden gelmek ْالَْمِر 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحجَّ ُفالٌَن ِإَذا َقِدَم Ve mîl 
ile yarayı yoklamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve mu¡ârıza delîl َحجَّ اْلُجْرَح ِإَذا َسَبَرُه ِباْلِمْحَجاِج
ve burhânla gâlib olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِة -Ve bir kimse َحجَّ ُفالًَنا ِإَذا َغَلَبُه ِباْلُحجَّ
ye yâ bir mahalle çok tereddüd edip varıp 
gelmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالٍَن َبنُو   َحجَّ 
َد َوالتََّردُّ ْاِلْخِتالََف  أَْكَثُروا  ِإَذا   Ve mebnâ-yı ُفالًَنا 
İslâm olan erkân-ı hamseden bir rüknün 
mâddesi olan nüsük-i mefrûzu edâ için 
hâssaten Mekke-i mükerreme’ye kasd ve 
teveccüh eylemek ma¡nâsınadır ki kasd 
ma¡nâsından me™hûzdur yâhûd tereddüd 
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َباٌج  Cerrâhın yara yoklayacak [mi√câc] ِمحأ
demir mîline denir.

َباُج طأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i√câc] اَإلأ
Bir kimseyi hacc için bedel göndermek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َبَعْثُتُه أَْي  ُفالًَنا   أَْحَجْجُت 

ِلَيُحجَّ
ِة اهلِل  vâv-ı kasem ve) [ve √accetillâh] َوَطبَّ
√â-yı meftûhe ve âhirinin cerriyle) ¡Arab-
ların yemînlerindendir; yekûlune: ِة  َوَحجَّ
أَْفَعُل الَ  ٌة Burada اهلِل   ,masdardır [accet√] َحجَّ

.sebkindedir َوالَِّذي َفَرَض اْلَحجَّ

َحَبُة -zelze] َزْلَزَلٌة) [el-√ac√acet] اَءأَحبأ
let] vezninde) Bir yerde mukîm olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحْجَحَج ِباْلَمَكاِن ِإَذا أََقاَم ِبِه 
Ve teveccüh eylediği merâmdan ric¡at ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَمُلوا َعَلى اْلَقْوِم 
-Ve söylemek murâd ey ثُمَّ َحْجَحُجوا أَْي َنَكُصوا
lediği kelâmı lisâna almış iken ¡ale’l-fevr 
bir mülâhaza zımnında dilini çiğneyerek 
ferâgat ve imsâk eylemek ma¡nâsınadır ki 
 ;mefhûmundandır [mucemcemet] ُمَجْمَجَمٌة
yukâlu: ُجُل ِإَذا أََراَد أَْن َيُقوَل َما ِفي َنْفِسِه  َحْجَحَج الرَّ
ثُمَّ َكفَّ َوأَْمَسَك َعْنُه
ُج  â’nın ve cîm’in ve√) [el-√acevvec] اَءأَحَبوَّ
vâv-ı müşeddedenin fethiyle ٌر -azev√] َحَزوَّ
ver] vezninde) Şol yola denir ki bir düze-
ye râst ve hemvâr olmayıp gâh eğri ve gâh 
doğru gide; yukâlu: ًة ٌج أَْي َيْسَتِقيُم َمرَّ  َطِريٌق َحَجوَّ
َوَيْعَوجُّ أُْخَرى
-Çok te (zammeteynle) [el-√ucuc] اَءأُحُبُج
reddüd olunup çiğnenmekten nâşî çukur-
lanmış yollara denir; yukâlu: ُحُجٌج  طُُرٌق 
َرةٌ ُمَحفَّ  Ve mîl ile yoklanmış yaralara أَْي 
denir; yukâlu: ٌَمْسُبوَرة أَْي   Şârihin ِجَراٌح ُحُجٌج 
beyânına göre َحِجيٌج [√acîc] müfredleridir.

-â’nın fethi ve kesriy√) [el-√acâc] اَءأَحَباُج
le) Cânib ma¡nâsınadır. Ve çehrede kaş 
kemiğine denir ki kaş onun üzerinde nâbit 

[dessâ] ve َع ا ve [tela¡¡a¡a] َتَلعَّ  [tela¡¡â] َتَلعَّ
gibi. Ve Durre’de ◊arîrî’nin َِقِدَم َساِئُر اْلَحاّج 
kavlinin şerhinde ٌَّحاج [hâcc] burada اٌج  ُحجَّ
[√uccâc] ma¡nâsına ism-i cem¡dir, onun 
için َساِئٌر [sâ™ir] lafzının izâfeti sahîh oldu, 
kezâlik ٌَّحاج [√âcc] müfred dahi olur, َحاِضٌر 
[√â∂ir] ve َساِمٌر [sâmir] gibi diye resm ey-
lemekle ٌَّحاج [√âcc] lafzı müfred gibi ism-i 
cem¡ dahi olur imiş. İntehâ.

 [acc√] َحجٌّ (â’nın kesriyle√) [el-√icc] اَءأِحجُّ
ma¡nâsından ismdir.

ُة  (â’nın kesriyle√) [el-√iccet] اَءأِحبَّ
Binâ-i merredir, bir kerre hacc eylemek 
ma¡nâsınadır. Ve bu, kıyâsa muhâliftir, 
zîrâ kıyâs olan fethle olmaktır. Ve 

ٌة  Seneye ıtlâk olunur, hulûl [iccet√] ِطبَّ
¡alâkasına mebnî; yukâlu: ِحَجٍج َثالَُث   َمَضْت 
 gelir [icec√] ِحَجٌج İkisinin de cem¡i َكَواِمَل
√â’nın kesriyle. ِة اْلِحجَّ  ki [u’l-√iccet≠] ُذو 
şehr-i ma¡rûftur, gûyâ mecmû¡-ı şühûr-i 
senenin tamâmı olmakla müsemmâdır. Ve 

ٌة  ;Kulağın yumuşağına denir [iccet√] ِطبَّ
√â’nın fethiyle de câ™izdir; yukâlu: َضَرَب 
َتُه أَْي َشْحَمَة أُُذِنِه ِحجَّ
ُة  ¡Bir nev (â’nın fethiyle√) [el-√accet] اَءأَحبَّ
boncuk yâhûd inciye denir ki nisvân küpe 
edip kulaklarına âvîze ederler.

ُة  Delîl (â’nın zammıyla√) [el-√uccet] اَءأُحبَّ
ve burhâna denir, maksad-ı müstakîmi 
mübeyyin olduğu için, gerek ¡aklî ve naklî 
ve gerek iknâ¡î olsun, huccet-i kâdî bu 
ma¡nâdandır; yukâlu: أَِي ِة  ِباْلُحجَّ َعَلْيِه   َغَلَب 
اْلُبْرَهاِن
َباُج حأ ُِ  (mîm’in kesriyle) [el-mi√câc] اَءأ
Delâ™il ve berâhîn serdiyle ¡ilm-i cedelde 
mâhir olan kimseye denir; yukâlu: َرُجٌل 
 Ve ِمْحَجاٌج أَْي َجِدٌل
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Ve mihaffe tarzında nisvâna mahsûs bir 
merkûb adıdır. Cem¡i ُحُدوٌج [√udûc] gelir 
ve أَْحَداٌج [a√dâc] gelir.

اَجُة ََ ِح  (â’nın kesriyle√) [el-√idâcet] اَءأ
Bu dahi zikr olunan merkûba denir. Bu, 
zâhiren يٌَّة -dedikleri olacak [şiburiyye] ِشبُرِ
tır ki tarîk-i ◊icâz’da nisvân ve cevârî 
süvâr olurlar. Ba¡zılar ٌّاِري  ile [ammârî¡] َعمَّ
beyân eylemekle ٌة  olur. Ve [mihaffe] ِمَحفَّ
hâlen Rûm’da koçu dediklerine de ıtlâk 
olunur. Ve 

اَجٌة ََ  Merkûb-ı merkûmun [idâcet√] ِط
edevât-ı lâzımesine denir, kolan ve sâ™ir 
gibi.

ُج َأ َح -veznin [arb∂] َضْرٌب) [el-√adc] اَءأ
de) Deveye ِحْدٌج [√idc]-i mezbûru yük-
letmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَبِعيَر  َحَدَج 
ِل ِإَذا َشدَّ َعَلْيِه اْلِحْدَج -Ve vur َحْدًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َضَرَبُه ِإَذا   َحَدَجُه 
Ve bir kimseye vurmak için ok atmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَماُه ِإَذا  ْهِم  ِبالسَّ  َحَدَجُه 
 Ve bir kimseye töhmet-i gayr-i vâkı¡a ِبِه
isnâd eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَدَجُه 
 Ve müşterîye gabn ِبالتَُّهَمِة ِإَذا َحَمَلَها َعَلْيِه َوَرَماُه ِبَها
ve tagrîr ilzâm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َبْيًعا أَْلَزَمُه  ِإَذا  َسْوٍء  َوِبَمَتاِع  َسْوٍء  ِبَبْيِع   َحَدَجُه 
 [an@al√] َحْنَظٌل Esâs’ın beyânına göreَغَبَنُه ِفيِه
ma¡nâsında asldır, ma¡ânî-i sâ™ire ondan 
müteferri¡dir. Meselâ ِحْدٌج [√idc] ve ِحَداَجٌة 
[√idâcet] ki merkûb-ı mezkûrdur, deveye 
nisbet acı olmakla ıtlâk olunmuştur. Ve 

ٌج َأ  Bir kimseye (â’nın fethiyle√) [adc√] َط
 atmaktır, ba¡dehu hakîkî ve [an@al√] َحْنَظٌل
ma¡nevî nesne atmakta isti¡mâl olunmuş-
tur. Kezâlik vurmak ve gabn eylemek, 
merâretleri ¡alâkasıyla ahz olunmuşlardır.

اُج ََ طأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i√dâc] اَإلأ
Bu dahi deveye ِحْدٌج [√idc] yükletmek 

olur. Ve 

ِس ُأ ْمِس [acâcu’ş-şems√] َطَباُج اءشَّ  َحاِجُب الشَّ
[hâcibu’ş-şems] gibi güneş tulû¡ ederken 
en evvel zuhûr eden kenâr menzilinde 
cüz™-i mer™îsine ıtlâk olunur; yukâlu: َبَدا 
ْمِس أَْي َحاِجُبَها َحَجاُج الشَّ
َحُج -vez [πabπab] َغْبَغٌب) [el-√ac√ac] اَءأَحبأ
ninde) Denî ve nâkes ve bî-hayr u menfa¡at 
kimseye denir.

) [el-e√acc] اَألََطجُّ  (vezninde [ezecc] أََزجُّ
Pek ve saht ma¡nâsınadır; yukâlu: َُّرْأٌس أََحج 
َصْلٌب  Ve salâbet ve metânetinden nâşî أَْي 
aslâ terlemez olan ata denir; yukâlu: َفَرٌس 
أََحجُّ أَْي أََحقُّ

اٌج اٌد) [accâc◊] َطبَّ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Bir recül adıdır. Ve Beyha… nâhiyesinde 
bir karye ismidir.

 (muzâri¡ bünyesiyle) [Ya√uccu] َيُحجُّ
Fukahâ-i ¢ayrevân’den Ebû ¡İmrân Mûsâ 
b. Ebî ◊âcc el-Fâsî lakabıdır.

) [et-te√âcc] اَءتََّحاجُّ  (vezninde [te√abb] َتَحابٌّ
Husûmet ve nizâ¡ edişmek ma¡nâsınadır ki 
her biri ibrâz-ı huccet ederek mücâdeleden 
¡ibârettir; yukâlu: ا ِإَذا َتَخاَصَما َتَحاجَّ

]ح د ج[
ُج ََ َح  Ebûcehil (fethateynle) [el-√adec] اَءأ
karpuzuna denir, َحْنَظٌل [√an@al] gibi. Ve 
kavunun küçük tâze düvleğine denir ki 
kelek dahi derler. Ve tâzece olan ُقْطٌب 
[…u†b] ve ba¡zı nüshaya göre ُعْطٌب [¡u†b] 
nâm nebâtın dikenlerine denir. ُقْطٌب […u†b] 
pamuk ağacına denir ve ُعْطٌب [¡u†b] çoban 
tarağı dedikleri nebâttır ki ikisi de dikenli 
olur ve bunda √â’nın zammıyla da câ™izdir.

ُج َأ ِح -Yüke de (â’nın kesriyle√) [el-√idc] اَءأ
nir, ِحْمٌل [√iml] ma¡nâsına ki Fârisîde bâr 
denir; yukâlu: اْلِحْمَل أَِي  اْلِحْدَج  اْلَبِعيِر  َعَلى   َشدَّ 
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ğı müstelzim olmak mülâhazasıyladır; 
yukâlu: ْاِلْثِم أَِي  اْلَحَرِج  ِفي   Şârih der ki َوَقَع 
güneh-kâra َحاِرٌج [√âric] denir neseb üzere, 
zîrâ fi¡li yoktur. Pes َحَرٌج [√arec] ِإْثٌم [i&m] 
ma¡nâsında ism olur, lâkin Mi§bâ√’ta َحِرَج 
أَِثَم ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َحَرًجا  ُجُل   ibâretiyle¡ الرَّ
vürûdunu tasrîh eylemiştir. Ve 

ٌج ََ  Beli ince nâkaya denir. Ve [arec√] َط
yerden yapma gerimli nâkaya denir. Ve 
ölmüş cesedi kaldırdıkları tahtaya denir 
ki birbirine bağlayıp tâbût gibi meyyiti 
üzerine yükletip götürürler, teskere ta¡bîr 
eyledikleri olacaktır; ba¡zı diyâr-ı Türkiy-
yede ona salaca ta¡bîr ederler; yukâlu: َنَقَلُه 
 Ve ِباْلَحَرِج َوُهَو َخَشٌب يُْحَمُل ِفيِه اْلَمْوَتى

ٌج ََ  ¡lafzından cem [arecet√] َحَرَجٌة [arec√] َط
olur ki çatılkı ağaç koruluğuna denir. Ve 

َجٌة ََ  Deve sürüsüne denir. Ve [arecet√] َط
harâmlık, hurmet ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve َحَرَجٌة أَْي ُحْرَمٌة

ٌج ََ  Masdar olur, harâm olmak [arec√] َط
ma¡nâsına ki fi¡li dayyik olur; yukâlu: 
اِبِع الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َحَرًجا  اْلَحاِئِض  َعَلى  الَُة  الصَّ  َحِرَجِت 
 Ve أَْي َحُرَمْت

ٌج ََ  Şol nâkaya denir ki tavlı ve [arec√] َط
semiz bulunmak için kendisine binilme-
yip ve erkek deve çekilmeye. Ve 

ٌج ََ  Göz kamaşıp hîrelenmek [arec√] َط
ma¡nâsınadır ki menâfiz-i basar teng olur; 
yukâlu: َحاَرْت ِإَذا  اْلَعْيُن  -Ve her taraf َحِرَجِت 
tan toz ve talaz sıkışıp girişmek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; yukâlu: ََّحِرَج اْلُغَباُر ِإَذا اْنَضم
ُج َِ َح  Bu (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-√aric] اَءأ
dahi sık ağaçlığa denir ki darlığından ço-
ban vâsıl olmak mümkin olmaya. Ve şol 
dilîr ve bahâdıra denir ki harb ve kıtâlden 
aslâ münfekk ve mehzûm olmaya, gûyâ ki 
cenkten nükûl kendisine müzâyaka verir 

ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلْيِه ِإَذا َشدَّ  اْلَبِعيَر   أَْحَدَج 
اْلِحْدَج
َجُة ََ َح  ,Kuş adıdır (fetehâtla) [el-√adecet] اَءأ
bağırtlak kuşuna şebîh olur.

يأجب ََ ُط -vez [zubeyr] ُزَبْيٌر) [ebû √udeyc] أَبُو 
ninde) Leylek kuşunun künyesidir. Ve 

يأٌج ََ  &Esmâdandır: Ebû Şubâ [udeyc◊] ُط
◊udeyc b. Selâme ashâbdandır.

يُج َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√dîc] اَءتَّحأ
Hiddetle kıya kıya bakmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َقُه َجُه ِبَبَصِرِه أَْي َحدَّ َحدَّ
وٌج َُ ve [Ma√dûc] َمحأ

اٌج ََّ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [addâc◊] َط
Esâmî-i ricâldendir.

]ح د رج[
َرَجُة َأ َح  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-√adrecet] اَءأ
vezninde) Bir nesneyi muhkem bükmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفَتَلُه ِإَذا  اْلَحْبَل   َحْدَرَج 
َوأَْحَكَمُه
َرُج َأ َح ُُ  [muda√rec] ُمَدْحَرٌج) [el-mu√adrec] اَءأ
vezninde) Yüzü düpdüz ve emles nesneye 
denir; yukâlu: َشْيٌء ُمَحْدَرٌج أَْي أَْمَلُس Ve kam-
çıya denir.

ِرَجاُن َأ ِح  (â’nın kesriyle√) [el-√idricân] اَءأ
Kasîrü’l-kâme bodur kimseye denir. Ve 
bir recül adıdır.

َرُج َأ َح  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-√adrec] اَءأ
Kes ve kimse ma¡nâsınadır; yukâlu: اِر  َما ِبالدَّ
ِمْن َحْدَرٍج أَْي أََحٍد

]ح ر ج[
ُج ََ َح  Ağaçları (fethateynle) [el-√arec] اَءأ
sık ve firâvân olan dar yere denir ki ok 
işlemez orman gibi sıklığından çobanlar 
varmak mümkin olmaya; yukâlu: َدَخُلوا ِفي 
َجِر ِق اْلَكِثيِر الشَّ ّيِ  Ve اْلَحَرِج أَِي اْلَمَكاِن الضَّ

ٌج ََ -Günâha ıtlâk olunur, darlı [arec√] َط
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.Yemen’de bir mevzi¡dir [âric◊] َطاِرٌج

اِء َُ اءظَّلأ اُج  ََ  â’nın√) [™irâcu’@-@almâ√] ِط
kesriyle) Ziyâdesiyle kesîf ve müterâkim 
olan zulmete ıtlâk olunur. ِحَراٌج [√irâc] zikr 
olunan َحَرٌج [√arec]in cem¡idir ki sık ağaç-
lığa denir; yukâlu: أَْي الظَّْلَماِء  ِحَراِج  ِفي   َطَرُقوا 
َما َكثَُف ِمْنَها
ُجوُج َأ ُح  (â’nın zammıyla√) [el-√urcûc] اَءأ
Semiz olup yerden yapma gerimli nâkaya 
denir, ¡alâ-kavlin yavuz ve şedîd olanı-
na yâhûd ince belli yaranmış âteş yürek-
li işlek nâkaya denir. Ve bârid ve şedîd 
rüzgâra denir.

يُج َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√rîc] اَءتَّحأ
Sıkıştırmak ve müzâyakaya giriftâr eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َتْحِريًجا  َجُه   َحرَّ
َضيََّقُه
يٌج َِ -Semu (vezninde [emîr] أَِميٌر) [arîc◊] َط
re b. Cundeb b. Hilâl’in ceddi ismidir.

َجُة َأ ُح  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-√urcet] اَءأ
Küçük kovaya ıtlâk olunur. 

Şârih der ki mü™ellif َتَجنٌُّب [tecennub] 
ma¡nâsına dâll olan tefa¡¡ul bâbından 
ٌج َُّ  mâddesini ihmâl eyledi [ta√arruc] َتَح
ki meşhûrdur, günâhtan perhîz edip sa-
kınmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َزْيٌد  َج   َتَحرَّ
َتَجنََّب اْلَحَرَج أَِي ْاِلْثَم

]ح ر ب ج[
بُُج َأ ُح  (bâ-yı muvahhade ile) [el-√urbuc] اَءأ
vezninde) ve [u§fur¡] ُعْصُفٌر

َباُج َأ ِح -veznin [dirbâs] ِدْرَباٌس) [el-√irbâc] اَءأ
de) Mutlakan iri ve dızman şey™e denir.

]ح ر ز ج[
اِزُج ََ َح -â’nın fethi ve zâ√) [el-◊arâzic] اَءأ
yı mu¡cemenin kesriyle) Cu≠âm kabîlesi 
yurdunda bir niçe suya ıtlâk olunur.

ola; yukâlu: ُهَو َحِرٌج أَْي الَ َيَكاُد َيْبَرُح ِمَن اْلِقَتاِل
ُج َأ ِح  Bu dahi (â’nın kesriyle√) [el-√irc] اَءأ
günâha denir, ِإْثٌم [i&m] ma¡nâsına. Ve şol 
iplere denir ki şebeke tarzında edip onun-
la yırtıcı cânverleri sayd ederler. Ve ku-
rumak için ip üzere serilmiş sevbe denir. 
Cem¡i ِحَراٌج [√irâc] gelir, ِحَباٌل [√ibâl] vez-
ninde) Ve 

ٌج َأ  َوَدَعٌة ,Katır boncuğuna denir [irc√] ِط
[vede¡at] gibi. Ve sayyâdın tazıya şikârdan 
ta¡yîn eylediği hisse-i tu¡meye denir. Şârih 
der ki kelbin sayd eylediği şikârdan ken-
disine de hisse ver ki kanıksın diyecek 
yerde ْيِد .derler أَْحِرْج َكْلَبَك َفِإنَُّه أَْدَعى ِللصَّ

ُج َأ ُح  Bir (â’nın zammıyla√) [el-◊urc] اَءأ
mevzi¡ adıdır.

َجاِن َأ ِح -â’nın kesri ve tes√) [el-◊ircân] اَءأ
niye bünyesiyle) İki kimsedir ki biri Benî 
¡Amr b. el-◊âri& kabîlesindendir ve dîgeri 
gayr-i mezkûrdur.

ُج ََّ َح ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu√arrec] اَءأ
vezninde) Şol kelbe denir ki boynunda ka-
tır boncuğu dizilmiş hâlitası ola; yukâlu: 
ٌج أَْي ُمَقلٌَّد ِباْلِحْرِج َكْلٌب ُمَحرَّ
اُج ََ طأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i√râc] اَإلأ
Harâm eylemek ma¡nâsınadır; tekûlu: 
ْمُتَها َحرَّ أَْي  اْلَحاِئِض  َعَلى  الََة  الصَّ  Ve bir أَْحَرْجُت 
kimseyi günâha komak ma¡nâsınadır; 
tekûlu: آَثْمُتُه أَْي  ُفالًَنا  -Ve bir kimse أَْحَرْجُت 
yi bir nesneye muzdar ve nâçâr eyle-
mek ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْي ِإَلْيِه   أَْحَرْجُتُه 
 Cümlesi müzâyaka ma¡nâsından أَْلَجْأتُُه
me™hûzdur.

اُج ََ حأ ُِ  Pek (mîm’in kesriyle) [el-mi√râc] اَءأ
soğuk geceye ıtlâk olunur ki sıkı ve dar 
yerlere sokulmağa bâ¡is olur; yukâlu: َلْيَلٌة 
ِمْحَراٌج أَْي َشِديَدُة اْلُقّرِ
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ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَضَجُه ِإَذا أَْدَخَل َبْطَنُه َما 
َكاَد َيْنَشقُّ ِمْنُه
َضُج حأ ُِ -vez [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi√∂ac] اَءأ
ninde) Âteş ölçerecek kösegiye denir. Ve 
dâ™imâ yoldan sapıp ¡udûl eder olan kim-
seye ve hayvâna denir ki yolca gitmez 
olur; yukâlu: ُهَو ِمْحَضٌج أَْي َحاِئٌد َعِن الطَِّريِق
نأِحَضاُج ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in√i∂âc] اَإلأ
ninde) Nihâyet-i gazabdan pür-âteş olmak 
ma¡nâsınadır ki çatlayıp yırtılmağa müş-
rif olur; yukâlu: َغَضًبا اْلَتَهَب  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْنَحَضَج 
Ve yer yüzüne yayılıp münbasit olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَحَضَج أَِي اْنَبَسَط
 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-√idâc] اَءأِحَضاُج
Şol tuluma denir ki bir nesneye dayanmış 
ola.

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-√u∂âc] اَءأُحَضاُج
Şol kimseye denir ki beli arkasına doğru 
eğilip ve karnı taşra çıkık ola; yukâlu: َرُجٌل 
ُس الظَّْهِر اْلَخاِرُج اْلَبْطِن ُحَضاٌج أَِي اْلُمَتَقّوِ
ِضيُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√∂îc] اَءتَّحأ
de) Kelâmda َتْضِجيٌع [ta∂cî¡] gibidir, ya¡nî 
bir sözü tamâmıyla edâ eylemeyip bir 
tarafa yatımlı ve meyilli olarak eksik ve 
kâsır söylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
التَّْضِجيِع ِشْبُه  َوُهَو  َتْحِضيًجا  اْلَكالََم  َج   ,Ve bu َحضَّ
zikr olunan ِحْضٌج [√i∂c] ma¡nâsındandır ki 
nâhiyeye denir.

]ح ف ج[
نأَبى َّ َح -vez [alendâ¡] َعَلْنَدى) [el-√afencâ] اَءأ
ninde) Gevşek ve çolpa kimseye denir 
ki aslâ bir işe yaramaz ola; yukâlu: َرُجٌل 
َحَفْنَجى أَْي ِرْخٌو الَ َغَناَء ِعْنَدُه َيْعِني الَ َنْفَع ِفيِه

]ح ف ض ج[
ِضُج ّأ ِح  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [el-√if∂ic] اَءأ
Ve

َضاُج ّأ ِح -veznin [dirbâs] ِدْرَباٌس) [el-√if∂âc] اَءأ

]ح ش ر ج[
ُج ََ  şîn-i mu¡ceme ile) [el-√aşrec] اَءأَحشأ
 vezninde) Çakıllı yerde olan [ca¡fer] َجْعَفٌر
eşmelere denir. Ve şol bardağa denir ki 
Mekke bardağı gibi yufka ve nâzük ve 
latîf ve nazîf olmakla suyunu süzer ola; 
tekûlu: ِاْلَحاِرّي ِقيِق  الرَّ ِباْلُكوِز  أَْي  ِباْلَحْشَرِج   َسَقاِني 
Ve ba¡zı dağlarda olan hılkî oyma çuku-
ra denir ki yağmur suyu irkilip turna gözü 
gibi duru ve sâfî olur. Ve 

ٌج ََ اُن A¡lâm-ı nâstandır. Ve [aşrec◊] َطشأ  َكذَّ
 ma¡nâsınadır ki [∂ke≠≠ânu’l-ar] ْالَْرِض
küfeki ta¡bîr olunan gevşek taşlara denir; 
müfredi َحْشَرَجٌة [√aşrecet]tir hâ’yla. Ve 

َجٌة ََ  gibi [da√recet] َدْحَرَجٌة) [aşrecet√] َطشأ
masdar olur, muhtazar hasta mevt hâlinde 
gargara-i nefes eylemek ma¡nâsına; 
yukâlu: َد  َحْشَرَج اْلَمِريُض ِإَذا َغْرَغَر ِعْنَد اْلَمْوِت َوَردَّ
 Ve merkeb âvâzını boğazında terdîd النََّفَس
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َحْشَرَج 
َحْلِقِه ِفي  َصْوَتُه  َد  َردَّ ِإَذا   Mü™ellif bunları اْلِحَماُر 
müsâmahaten ism sûretinde resm eyle-
miştir, lâkin masdarlardır.

]ح ض ج[
ُج  â’nın kesri ve ∂âd-ı√) [el-√i∂c] اَءأِحضأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Deve suvar-
dıkları havuz içre bâkî kalan suya denir; 
√â’nın fethiyle de lügattir. Ve nâhiye 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي ِحْضٍج ِمْنُه أَْي َناِحَيٍة
ُج  (vezninde [arb∂] َضْرٌب) [el-√a∂c] اَءأَحضأ
Âteş yakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَضَج 
أَْوَقَدَها ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َحْضًجا  -Ve vur النَّاَر 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َضَرَبُه ِإَذا   َحَضَجُه 
Ve gark eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َغَرَقُه ِإَذا  اْلَماِء  ِفي  ْيَء  الشَّ  Ve yelmek َحَضَج 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َعَدا  Ve َحَضَج الرَّ
karına çatlayıp yırtılacak nesne sokmak 
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mü™ellif tefsîrinden sükût eyledi, lâkin 
Mi§bâ√’tan münfehim husûsan Zema«şerî 
Mu…addimetü’l-Edeb’de َحْلٌج [√alc] 
fel«amîden-i penbe ¡ibâretiyle ki pamuğun 
çekirdeğini çıkarmak ma¡nâsınadır beyân 
eylemekle o gûne terceme olundu. Ve pa-
muk atmağa َنْدٌف [nedf] denir. Bizim َحالٌَّج 
[√allâc] dediğimiz اٌف  .olacaktır [neddâf] َندَّ
Ve ba¡zen ehadühümâ âher makâmında 
isti¡mâl olunur. Ve bütün gece yâhûd bü-
tün gündüz durmayıp gitmek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur, gûyâ ki zamân-ı mezbûru 
hallâclamış olur; yukâlu: َحَلَج اْلَقْوُم َلْيَلَتُهْم ِإَذا 
 Ve horoz kanatlarını gerip yayarak َساُروَها
tavuğuna basmak kasdıyla üzerine yürü-
mek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
َفاِد يُك ِإَذا َنَشَر َجَناَحْيِه َوَمَشى ِإَلى أُْنَثاُه ِللّسِ  Ve َحَلَج الّدِ
ekmeği pişirirken oklava ile bir tarafa çe-
virmek ma¡nâsına isti¡mâl olunur, gûyâ ki 
 :ile pamuğu çevirir; yukâlu [mi√lâc] ِمْحالٌَج
ِباْلِمْحالَِج َرَها  َدوَّ ِإَذا  اْلُخْبَزَة   Ve vurmak َحَلَج 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur, takyîd ve ıtlâk 
¡alâkasıyla; yukâlu: ِبَها َضَرَبُه  ِإَذا  ِباْلَعَصا   َحَلَجُه 
Ve zartalamak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َحَبَق  Ve azca azca ya¡nî َحَلَج الرَّ
kesik kesik yürüyüp gitmek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َمَشى ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َحَلَج 
َقِليالً َقِليالً
 Pamuk hallâclayan [el-√allâc] اَءأَحالَُّج
ya¡nî çekirdeğini çıkaran üstâda denir. Bu 
diyârlarda hallâc dediğimiz اٌف  [neddâf] َندَّ
olacaktır ki pamuk atan kimsedir. 
¡Arabistân semtlerinde َحالٌَّج [√allâc] başka 
ve اٌف  başkadır, ve ehadühümâ [neddâf] َندَّ
âher mevki¡inde dahi zebân-zeddir.

َحِليُج ve [el-√alîc] اَءأ

ُلوُج حأ َُ  Hallâclanmış pamuğa [el-ma√lûc] اَءأ
denir.

de) ve

اِضُج َّ ُح -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-√ufâ∂ic] اَءأ
ninde) Şişman olup karnı salkı olan kim-
seye denir.

نأَضاُج ِّ ِح  â’nın ve fâ’nın√) [el-√ifin∂âc] اَءأ
kesriyle) ِحْفِضٌج [√if∂ic] ma¡nâsınadır.

َضَبُة ّأ َح  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-√af∂acet] اَءأ
vezninde) Semirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُهَو َمْعُصوٌب َما ُحْفِضَج َعَلى اْلِبَناِء ِلْلَمْجُهوِل 
أَْي َما َسِمَن

]ح ف ل ج[
لَُّج َّ َح -vez [amelles¡] َعَملٌَّس) [el-√afellec] اَءأ
ninde) ve

اِءُج َّ ُح -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-√ufâlic] اَءأ
de) Apışı ayrık kimseye denir ki ayakla-
rı birbirine yakın olup paçası ayrık olur, 
.ma¡nâsınadır [ef√ac] أَْفَحُج

ِليُج ّأ ِح  (vezninde [indîl…] ِقْنِديٌل) [el-√iflîc] اَءأ
Bodur kimseye denir.

اِءُج َّ َح  â’nın fethi ve lâm’ın√) [el-√afâlic] اَءأ
kesriyle) Hurde develere denir; َحَفلٌَّج 
[√afellec] müfredidir, َعَملٌَّس [¡amelles] 
vezninde.

َلُج ّأ َح  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-√aflec] اَءأ
Vücûdunu beri öte tahrîk edip salarak yü-
rür olan kimseye denir; yukâlu: ُهَو َحْفَلٌج ِإَذا 
ُك َجَسَدُه ِإَذا َمَشى َكاَن يَُحّرِ

]ح ف ن ج[
نَُّج َّ َح -amel¡] َعَملٌَّس nûn’la) [el-√afennec] اَءأ
les] vezninde) Bodur kişiye denir.

]ح ل ج[
ُج  â’nın fethi ve lâm’ın√) [el-√alc] اَءأَحلأ
sükûnuyla) Pamuğun çiğit ta¡bîr olunan 
dânesini çıkarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َخلََّص ِإَذا  َوالثَّاِني  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َحْلًجا  اْلُقْطَن   َحَلَج 
َعْنُه  Gerçi ma¡nâsı zâhir olduğundan اْلَحبَّ 
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ٌل) [et-te√alluc] اَءتََّحلُُّج -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Havâda sehâb-ı bârika leme¡ân ederek 
oynayıp hareket eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َق َواْضَطَرَب  Ve َتَحلََّج اْلَحُلوُج ِإَذا َتَبرَّ

 Halecân ve dagdaga-i kalb [te√alluc] َتَحلٌُّج
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; ve minhu kav-
lu ¡Adiy b. ◊âtim: َطَعاٌم َصْدِرَك  ِفي  َيَتَحلََّجنَّ   الَ 
 َضاَرْعَت ِفيِه النَّْصَراِنيََّة أَْي الَ َيْدُخَلنَّ َقْلَبَك ِمْنُه َشْيٌء َفِإنَُّه
َنِظيٌف
Şârih der ki Nihâye’de: َقاَل َعِدّيٍ   َوِفي َحِديِث 
الَُم -ibâretiyle mersûm olmak¡ َلُه النَِّبيُّ َعَلْيِه السَّ
la kelâm-ı merkûm hadîs olur. Ve ma¡nâ-
yı mezbûr zikr olunan hareket ve ıztırâb 
ma¡nâsından me™hûzdur; ve minhu yukâlu: 
َدْع َما َتَحلََّج ِفي َصْدِرَك أَْي َما َشَكْكَت ِفيِه َواْخَتَلْجَت
َلُج حأ ُُ -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mu√lec] اَءأ
ninde) Tîz elden hâzır ve derpîş olan şey™e 
denir, gûyâ ki dânesi çekilmiş pamuk 
menzilinde olur; yukâlu: ٌَّوِحي أَْي  ُمْحَلٌج   َنْقٌد 
َحاِضٌر
 Ekûl ve (zammeteynle) [el-√uluc] اَءأُحُلُج
pür-hûr kimselere denir. Zâhiren müfredi 
 dur; sehâb-ı bârikaya yâhûd[alûc√] َحَلوٌج
pamuktan dâne çekenlere teşbîh olunmuş-
tur; yukâlu: َقْوٌم ُحُلٌج أَْي َكِثيُروا ْالَْكِل
ِتالَُج طأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i√tilâc] اَإلأ
de) Bir kimsenin zimmetinde olan hakkını 
tahlîs ve ahz eylemek ma¡nâsınadır ki َحْلٌج 
[√alc]-i kutndan me™hûzdur; yukâlu: ِإْحَتَلَج 
ُه ِإَذا أََخَذُه ُفالٌَن َحقَّ

]ح م ج[
يُج ُِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√mîc] اَءتَّحأ
Bir nesneye şiddet ve dikkatle dike dike 
bakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ َج   َحمَّ
ٍة  Ve göz çukurlanıp içeriye ِإَلْيِه ِإَذا َنَظَر ِإَلْيِه ِبِشدَّ
batık olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َجْت  َحمَّ
َغاَرْت ِإَذا   Ve hışm ve gazabdan nâşî َعْينُُه 

َبُة َحلأ  â’nın fethi ve lâm’ın√) [el-√alcet] اَءأ
sükûnuyla) Mesîre ve mesâfe ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; tekûlu: ٌَبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َحْلَجٌة َبِعيَدة 
أَْي َمِسيَرةٌ
الَُج حأ ُِ -veznin [mi¡râc] ِمْعَراٌج) [el-mi√lâc] اَءأ
de) Ayağı çabuk eşkin eşeğe ıtlâk olunur, 
tîz tîz yürümekle gûyâ ki pamuk hallâclar. 
Ve yufka açacak oklavaya ıtlâk olunur, 
teşbîh tarîkiyle. Ve ◊armele b. Ma¡…il 
nâm kimsenin feresi ismidir. Ve pamuk 
hallâclayacak nesneye denir ki murâd pa-
muktan dâne çıkaracak âlettir. Anadolu’da 
ve bizim diyârlarda çırçır ta¡bîr olunur. Bir 
tarza çarhtır, dâneli pamuğu onun ağızına 
verip çevirirler, dâneleri beri tarafa dökü-
lüp öte tarafa hâlis pamuğu dökülür, işte 
.o çarh olacaktır [mi√lâc] ِمْحالٌَج

َلُج حأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi√lec] اَءأ
de) Bu dahi eşkin eşeğe ıtlâk olunur. Ve 
üzerinde pamuk hallâclayacak nesneye 
denir, tahta ve taş ve hasır gibi. Ve makara 
ve çarh iğine denir. 

َلَبُة حأ ُِ  Bu dahi (hâ’yla) [el-mi√lecet] اَءأ
üzerinde pamuk hallâclanacak şey™e denir, 
.ma¡nâsına َما يُْحَلُج َعَلْيِه

 (â’nın kesriyle√) [el-√ilâcet] اَءأِحالََجُة
Hallâclık hirfetine denir.

َحِليَبُة -vez [adîcet»] َخِديَجُة) [el-√alîcet] اَءأ
ninde) İçinde hurmâ ıslatılmış süte denir 
ki ekl ederler, ¡alâ-kavlin yayıkta çalkan-
mış ayran üzere olan yağa denir yâhûd 
yağ tulumunun sıkıntısına denir. Ve kına 
sıkıntısına denir, اْلِحنَّاِء -u§âratu’l¡] ُعَصاَرُة 
√ınnâ™] ma¡nâsına. Ve üzerine süt sağılmış 
kere yağına denir.

-veznin [abûr§] َصُبوٌر) [el-√alûc] اَءأَحُلوُج
de) Leme¡ân eden sehâba denir ki şems 
isâbetiyle iltimâ¡ eder.
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mâddesinden mezîdedir, ke-mâ yukâlu: 
َوَكأَنََّما َتْنُفُخ ِفي اْلِحْمالَِج َوُهَو اْلِمْنَفاُخ َكأَنَُّه َيْحِلُج النَّاَر

]ح ن ج[
َحنأُج  â’nın fethi ve nûn’un√) [el-√anc] اَءأ
sükûnuyla) Bir nesneyi bir tarafa eğmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َحْنًجا  ْيَء  الشَّ  َحَنَج 
أََماَلُه ِإَذا  الثَّاِني   Ve ipi muhkem bükmek اْلَباِب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحَنَج اْلَحْبَل ِإَذا َفَتَلُه َشِديًدا 
Ve bir kimseye bir hâcet ve mühimme 
¡ârız ve hâdis olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Ve bu, ma¡nâ-yı ev َحَنَجْتُه َحاَجُة أَْي َعَرَضْت َلُه
velden me™hûz olmak gâlibdir.

َناُج طأ ِ -hemzenin kesriy) [el-i√nâc] اَإلأ
le) Bu dahi bir şey™i bir cânibe eğmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََماَلُه ِإَذا   Ve أَْحَنَجُه 
bir tarafa eğilmek ma¡nâsına lâzım olur; 
yukâlu. ْيُء ِإَذا َماَل  Ve sükûn bulmak أَْحَنَج الشَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu. ْيُء ِإَذا َسَكَن  Ve أَْحَنَج الشَّ
gizlemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَخَبَر  أَْحَنَج 
أَْخَفاُه  ;Ve sür¡at eylemek ma¡nâsınadır ِإَذا 
yukâlu: أَْسَرَع ِإَذا  ُجُل  الرَّ -Ve hîn-i tekel أَْحَنَج 
lümde kelâmı muhannesler edâsı gibi bü-
rüp kıvırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْحَنَج 
َكالََمُه ِإَذا أَْلَواُه َكَما َيْلِويِه اْلُمَخنَُّث
ِحنأُج  Asl ve (â’nın kesriyle√) [el-√inc] اَءأ
esâs ve bünyâd ma¡nâsınadır; yukâlu: َعاَد 
ِإَلى ِحْنِجِه أَْي أَْصِلِه
َحنَّاُج  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [el-√annâc] اَءأ
Muhannes kimseye denir ki müzekker-i 
semâ¡î ta¡bîr olunur, puştunu puşt-ı kahbe 
imâle eder olduğu için ıtlâk olunmuştur.

ِتَناُج طأ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i√tinâc] اَإلأ
ninde) Bu dahi bir tarafa meyl eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء ِإَذا َماَل ِإْحَتَنَج الشَّ
َنَبُة حأ ُِ  [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-mi√necet] اَءأ
vezninde) Edevâttan bir nesnenin ismi-
dir. Zâhiren bir şey™i bir tarafa eğecek âlet 

çehre mütegayyir olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َج َوْجُهُه ِإَذا َتَغيََّر ِمَن اْلَغَضِب َحمَّ
Şârih der ki ba¡zılar bu ma¡ânî-i selâseyi 
ma¡nâ-yı vâhid ¡add eylemekle َتْحِميٌج 
[ta√mîc] gazabdan nâşî çehre mütegayyir 
ve göz içeriye gâ™ir olarak şiddetle dike 
dike bakmak ma¡nâsına olur. Mü™ellifin 
harf-i terdîd ile النََّظِر ِإَداَمُة   unvânı kavl-i¡ أَْو 
sânîyi te™yîd eder. Pes kavl-i evvele göre 
¡âdeti üzere teşvîş ve tahlît olur. İntehâ. 

Ve ¡inde’l-ba¡z َتْحِميٌج [ta√mîc] bir nesne-
den yâhûd bir kimseden havf ve feza¡ se-
bebiyle yâhûd bir adama tenbîh ve tehdîd 
sebebiyle gözlerinin siyâhını aktarıp çe-
virerek ve gözlerini belirtip ayırarak hay-
li zamân dike dike ve kıya kıya dikkatle 
bakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُج يَُحّمِ َزاَل   َما 
 ُفالٌَن أَْي يُِديُم النََّظَر َمَع َفْتِح اْلَعْيَنْيِن َوِإَداَرِة اْلَحَدَقِة َفَزًعا
 Ve أَْو َوِعيًدا

يٌج ُِ  Sonradan arıklayıp mehzûl [ta√mîc] َتحأ
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  َج الرَّ  َحمَّ
ُهِزَل
وُج ُُ َح  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-√amûc] اَءأ
Geyik ve sığın makûlesi hayvânın küçük 
yavrusuna denir. Şârihin beyânına göre 
ceyranın ve âhûnun ve sığının yavruları-
na mahsûstur, vech-i mezkûr üzere nazar 
eder oldukları hasebiyle.

]ح م ل ج[
َلَبُة ُأ َح  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-√amlecet] اَءأ
vezninde) İpi muhkem bükmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفَتَلُه ِإَذا  اْلَحْبَل   َحْمَلَج 
َشِديًدا
الَُج ُأ ِح  (â’nın kesriyle√) [el-√imlâc] اَءأ
Kuyumcu körüğüne denir, اِئِغ الصَّ  ِمْنَفاُخ 
[minfâ«u’§-§â™iπ] ma¡nâsına. Esâs’ın 
beyânına göre اْلُقْطِن  [alcu’l-…u†n√] َحْلُج 
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]ح ن ض ج[
ِحنأِضُج  ِزْبِرٌج âd-ı mu¡ceme ile∂) [el-√in∂ic] اَءأ
[zibric] vezninde) Şol gevşek ve süst-
tabî¡at çolpa ve mühmel kişiye denir ki 
aslâ bir işe yaramayıp ve elinden hayr ve 
menfa¡at gelmez ola; yukâlu: َرُجٌل ِحْنِضٌج أَْي 
ِرْخٌو الَ َخْيَر ِعْنَدُه

]ح و ج[
ُج  â’nın fethi ve vâv’ın√) [el-√avc] اَءأَحوأ
sükûnuyla) Selâmet ma¡nâsınadır ki 
âfât-ı zâhiriyye vü bâtiniyyeden sâlim 
olmaktan ¡ibârettir; yekûlûne: أَْي َلَك   َحْوًجا 
 Şârihin beyânına göre bu, lügat-ı َسالََمًة
Yemâniyyedir. Ve 

ٌج  ;Muhtâc olmak ma¡nâsınadır [avc√] َطوأ
yukâlu: َحاَج ِإَلْيِه َيُحوُج َحْوًجا ِبَمْعَنى اْحَتاَج Şârih 
der ki ba¡zılar أَْحَوَجُه  kelimesini ki fi¡l-i َما 
ta¡accübdür, şüzûza haml eylediler, gûyâ 
ki sülâsîden insiyâgı olmamakla ve ba¡zılar 
َواِئِد اْحَتاَج -mâddesinden savg te َبْعَد َحْذِف الزَّ
kellüfünü irtikâb eylediler; sülâsîden ise 
vech-i mezkûr üzere masûg olduğu vâki 
olmakla merkûmların kelâmları istikrâ-i 
nâkıstan nâşi olduğu zâhirdir.

ِتَياُج طأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i√tiyâc] اَإلأ
de) Muhtâc olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Ve bir nesne ِإْحَتاَج ِإَلْيِه ِإْحِتَياًجا أَْي َصاَر ُمْحَتاًجا َلُه
ye şevk ve ragbetle meyl ve muhabbet ey-
lemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
ِإْحَتاَج ِإَلْيِه أَِي اْنَعاَج
َواُج طأ ِ  Hemzenin kesriyle [el-i√vâc] اَإلأ
ki aslı üzeredir, bu dahi muhtâc olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِاْحَتاَج ِبَمْعَنى  ِإَلْيِه   أَْحَوَج 
Ve muhtâc eylemek ma¡nâsına müte¡addî 
olur; tekûlu: أَْحَوْجُتُه أََنا أَْي َجَعْلُتُه ُمْحَتاًجا
 Fakr ve (â’nın zammıyla√) [el-√ûc] اَءأُحوُج
fâka ma¡nâsınadır.

olacaktır, bâgçevânların keke dedikleri 
âletleri gibi.

]ح ن ب ج[
ِبُج ِحنأ -veznin [zibric] ِزْبِرٌج) [el-√inbic] اَءأ
de) Bite denir ki pirenin birâderidir, َقْمٌل 
[…aml] gibi.

ُبُج ُحنأ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-√unbuc] اَءأ
ve

ُحَناِبُج -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-√unâbic] اَءأ
de) Yumru ve vücûdu dolgun kunt insân 
ve hayvâna denir, sâ™ir eşyâya da vasf 
olur; yukâlu: َرُجٌل َوِحَماٌر َوَشْيٌء ُحْنُبٌج َوُحَناِبٌج أَْي 
َضْخٌم ُمْمَتِلٌئ
َحَناِبُج -Hur (â’nın fethiyle√) [el-√anâbic] اَءأ
de karıncalara denir, النَّْمِل -iπârü’n§] ِصَغاُر 
neml] ma¡nâsına. Müfredi mersûm ol-
mamakla zâhiren ُحْنُبٌج [√unbuc]dür, 
 vezninde yâhûd müfredi [≠unfu…] ُقْنُفٌذ
nâ-mesmû¡dur.

ِبُج ُحَنيأ -musaggar bünye) [el-◊uneybic] اَءأ
siyle) ∏aniyy kabîlesi yurdunda bir su 
adıdır.

]ح ن د ج[
ٌج َُ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [unduc◊] ُطنأ
Bir recül adıdır. Ve 

ٌج َُ  Şol pâkîze ve münbit [unduc√] ُطنأ
kumsala denir ki türâb-ı tayyib gibi elvân 
nebât inbât eder ola.

َحَناِديُج  [serâbîl] َسَراِبيُل) [el-√anâdîc] اَءأ
vezninde) Tûlânî olan kum yığınları-
na, ¡alâ-kavlin kısa kısa olan kumluklara 
denir. Müfredi ُحْنُدٌج [√unduc] ve ُحْنُدوَجٌة 
[√undûcet]tir √â’ların zammıyla.

َحَناِدُج  (â’nın fethiyle√) [el-√anâdic] اَءأ
¡Azîmü’l-cüsse olan develere denir.



940اَءأَحاَجُة BÂBU’L-CÎM 

tekûlu: َما ِلي ِفيِه ُحَوْيَجاُء َوالَ لَُوْيَجاُء ِبِصيَغِة التَّْصِغيِر 
َحاَجٌة  kelimesi [™levcâ] َلْوَجاُء Burada أَْي 
de hâcet ma¡nâsına müsta¡meldir, niteki 
mâddesinde mübeyyendir. Ve ¡Arablar َما 
 الَ ِمْرَيٌة َوالَ َشكٌّ ,derler ِفي َصْدِري َحْوَجاُء َوالَ َلْوَجاُء
ma¡nâsını murâd ederler, zîrâ derûna ¡ârız 
olan rîbe ve gümân muhtâcü’l-izâle ol-
makla mübâlagatan ona ıtlâk eylediler; ve 
yekûlûne: َكلَّْمُتُه َفَما َردَّ َحْوَجاَء َوالَ َلْوَجاَء أَْي َكِلَمًة 
َحَسَنًة َوالَ  َردَّ :Ke-mâ yekûlûne َقِبيَحًة  َفَما   َكلَّْمُتُه 
 Mü™ellifin burada tefsîri َعَليَّ َبْيَضاَء َوالَ َسْوَداَء
leff ü neşr-i müşevveştir.

 Bir (vezninde [sâc] َساٌج) [el-√âc] اَءأَحاُج
nev¡ dikenlik adıdır, Türkîde deve dikeni 
dedikleridir ki üzerine kudret helvâsı ya-
ğar; müfredi َحاَجٌة [√âcet]tir hâ’yla.

ُج ٌل) [et-te√avvuc] اَءتََّحوُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Muhtâc olduğu hâcet ve mühimme 
talebinde olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا َطَلَب اْلَحاَجَة َج الرَّ  َخَرَج ُفالٌَن :ve yukâlu َتَحوَّ
ُج أَْي َيَتَطلَُّب َما َيْحَتاُجُه َيَتَحوَّ
ِويُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta√vîc] اَءتَّحأ
Sâliki sülûk eylediği tarîkten sarf ve tahvîl 
ile saptırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َج  َحوَّ
َجُه َعوَّ ِإَذا  الطَِّريِق  َعِن  ِإَلى Bu mâdde ِبِه   ِإْضِطَراٌب 
ْيِء  ma¡nâsına mevzû¡ olmakla ma¡ânî-i الشَّ
mezkûre bi’l-cümle ona mübtenîdir. Pes 
İşbu َتْحِويٌج [ta√vîc] tarîk-i âhere muhtâc 
kılmak ma¡nâsını mutazammındır yâhûd 
binâsı izâle için olmakla muhtâc-ı sülûk 
olduğu tarîkten hâcetini selb eylemek 
olur; ve tekûlu: َتَرْكُت أَْي  ِلُفالٍَن  أَْي  َلُه  ْجُت   َحوَّ
َطِريِقي ِفي َهَواُه
َباُء ُحَويأ -musaggar bün) [™el-√uveycâ] اَءأ
yesiyle) َحْوَجاُء [√avcâ™] kelimesinden 
tasgîrdir, niteki zikr olundu. Ve 

َباُء -Câddeye muhâlif bur [™uveycâ√] ُطَويأ
gaç yola ıtlâk olunur ki hîn-i iktizâda ona 

 (cîm’in fethiyle) [el-hâcet] اَءأَحاَجُة
Ma¡lûmdur ki kişinin muhtâc olduğu 
şey™e denir, Fârisîde bâyeste ve Türkîde 
gerekli ta¡bîr olunur; cem¡-i cinsi َحاٌج 
[√âc] gelir hâ’sız ve cem¡-i sîgı َحاَجاٌت 
[√âcât] ve ِحَوٌج [√ivec] gelir √â’nın kesri 
ve vâv’ın fethiyle ve َحَواِئُج [√avâ™ic] ge-
lir, gayr-i kıyâs üzere yâhûd bu lügat-ı 
müvellededir yâhûd takdîr-i müfred üze-
re, ya¡nî gûyâ ki َحاِئَجٌة [√â™icet]ten cem¡ 
eylediler. Şârih ٌُمَولََّدة kavlini tahti™e ey-
lemiştir, zîrâ işbu: ِلَحَواِئِج َخَلَقُهْم  ِعَباًدا  هلِل   “ِإنَّ 
 hadîsinde vârid olmuştur. Ve İmâm النَّاِس”
»alîl, kitâbında ”راح“ faslında: َراٌح  “يَُقاُل: 
ُفوا َخفَّ َكَما  اْلَهْمَزُة  َفطُِرَح  “َراِئح”  ِمْن  التَّْخِفيِف   َعَلى 
 اْلَحاَجَة ِمَن “اْلَحاِئَجِة” أاَلَ َتَراُهْم َجَمُعوَها َعَلى َحَواِئَج”
¡ibâretiyle sıhhatini isbât eylemiştir. Mü-
tercim der ki ◊arîrî, Durre’de ٌَحاَجة [√âcet] 
lafzının cem¡inde َحَواِئُج [√avâ™ic] dedikle-
rini tevhîm eyleyip Şihâb şerhinde ezyed-i 
itâle ile demiştir ki َحاَجٌة [√âcet] lafzının 
¡inde’l-»alîl aslı َحاِئَجٌة [√â™icet] olmakla 
cem¡inde َحَواِئُج [√avâ™ic] denir, ve َحاِئَجٌة 
[√â™icet] ¡unvânı ¡Arabdan mesmû¡dur, 
lâkin isti¡mâli nâdirdir. Ve İbn Cinnî 
mesmû¡iyyetini inkâr ile َحاِئَجٌة [√â™icet]i 
takdîren müfred i¡tibâr eyledi. Ve ba¡zılar 
 lafzının ki [™avcâ√] َحْوَجاُء [avâ™ic√] َحَواِئُج
 ma¡nâsınadır, cem¡i olmasına [âcet√] َحاَجٌة
zâhib oldu. Buna göre kıyâs cem¡i َحَواِجي 
[√avâcî] olup lâkin kalb olunmakla ya¡nî 
yâ™ takdîm olunup َحَواِئُج [√avâ™ic] olur. el-
Hâsıl akvâl-i selâse-i mezkûre üzere َحَواِئُج 
[√avâ™ic] sahîh ve fusahâ™ kelâmında vârid 
olmuştur; ve minhu’l-hadîsu: أُْطُلُبوا اْلَحَواِئَج“ 
ِعْنَد ِحَساِن اْلُوُجوِه”
َجاُء -veznin [™a√râ§] َصْحَراُء) [™el-√avcâ] اَءأَحوأ
de) Bu dahi hâcet ve lâzıme ma¡nâsınadır; 
ve minhu tekûlu: َما ِلي ِفيِه َحْوَجاُء َوالَ َلْوَجاُء Ve 
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FASLU’L-»Â™İ’L-MU¡CEME 
)َفْصُل اْلَخاِء اْلُمْعَجَمِة(

]خ ب ج[
ُج َببأ  â’nın fethi ve bâ’nın») [el-«abc] اَءأ
sükûnuyla) Vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإَذا َضَرَبُه ِل  اْلَباِب ْالَوَّ ِمَن  -Ve zartala َخَبَجُه َخْبًجا 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َحَبَق  َخَبَج الرَّ
Ve cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َخَبَجَها ِإَذا َجاَمَعَها
َبَباَجاُء  â’nın fethi ve elifin») [™el-«abâcâ] اَءأ
meddiyle) Kesîrü’d-dırâb olan ya¡nî pek 
kuvvetli ve mâyeli olmakla dişiye çok 
aşar olan aygıra ve erkek deveye denir. Ve 
ahmak ve sebük-magz kişiye denir.

َبِبُج  Bu (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-«abic] اَءأ
dahi ahmak adama denir.

ُبَبُة ُبنأ -vez [unfu≠et…] ُقْنُفَذةٌ) [el-«unbucet] اَءأ
ninde) Küpe denir, ٌَّدن [denn] ma¡nâsına. 
Ve bu, mu¡arrebdir, ya¡nî humçe-i 
Fârisîden yâhûd hunb lafzının musaggarı 
olan hunbekten mu¡arrebdir. Pes küçük 
küpe ıtlâk olunmak muktezâ-yı mâddedir.

]خ ب ر ن ج[
َنُج َأ َبَب  bâ-yı muvahhade ve) [el-«abernec] اَءأ
râ-i mühmele ve nûn’la َسَفْرَجٌل [sefercel] 
vezninde) Nerm ve nâzük bedene denir, 
َناِعٌم  :ma¡nâsına; yukâlu [cism nâ¡im] ِجْسٌم 
َناِعٌم أَْي  َخَبْرَنٌج   nüshaları ِبَبائَْيِن Burada ِجْسٌم 
galattır, savâb olan vech-i mezkûr üzere-
dir, niteki ¡Ubâb ve Mu√kem’de öylece 
mukayyeddir.

َنَبُة َأ َبَب  Gıdâ (hâ’yla) [el-«abernecet] اَءأ
güzel olmak, ya¡nî me™kûl ve meşrûbu 
dâ™imâ hoş ve nefîs olmak ma¡nâsınadır.

sülûk olunur; tekûlu: ُخْذ ُحَوْيَجاَء ِمَن ْالَْرِض أَْي 
َطِريًقا ُمَخاِلًفا ُمْلَتِوًيا
ِن اءأَحاَجَتيأ  Mu√ammed [u’l-◊âceteyn±] ُذو 
b. İbrâhîm b. Mun…i≠ nâm kimsenin la-
kabıdır ki evvel-i hulefâ-i ¡Abbâsiyye 
olan ¡Abdullâh es-Seffâ√ cenâbına ibtidâ 
o bey¡at eylemiştir. Her gün iki hâcetini 
revâ eylemek bâbında ¡ahd eylemeleriyle 
merkûm onunla mülakkab olmuştur.

]ح ي ج[
ُج َحيأ  â’nın fethi ve yâ’nın√) [el-√ayc] اَءأ
sükûnuyla) َحْوٌج [√avc] lafzında lügattir ki 
vâvî ve yâ™î olur; yukâlu: َيِحيُج ُجُل  الرَّ  َحاَج 
ِبَمْعَنى َحاَج َيُحوُج
 Deve (vezninde [sâc] َساٌج) [el-√âc] اَءأَحاُج
dikenine denir, niteki ânifen zikr olundu. 
Ve bu yâ™iyyedir. 

Şârih der ki pes vâviyyede zikri mütedâfi¡ 
olmuş olur.

َياُج طأ ِ  hemzenin kesriyle ki) [el-i√yâc] اَإلأ
asl üzeredir) ve

َطاَجُة ِ  (vezninde [i…âmet] ِإَقاَمٌة) [el-i√âcet] اَإلأ
Yer, zikr olunan dikenlik inbât eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْحَيَجِت ْالَْرُض َوأََحاَجْت 
ِإَذا أَْنَبَتِت اْلَحاَج
ُج ُحَييأ -veznin [zubeyr] ُزَبْيٌر) [el-√uyeyc] اَءأ
de) Zikr olunan َحاٌج [√âc] kelimesinden 
musaggardır.
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çökertmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َخْجَخُجوا 
َسِريًعا أََناُخوَها  ِإَذا  -Ve derûnda muz ْاِلِبَل 
mer olan kavl ve endîşeyi ketm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َلْم يُْبِد  َخْجَخَج الرَّ
 ;Ve cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır َما ِفي َنْفِسِه
yukâlu: َخْجَخَج اْلَمْرأََة ِإَذا َجاَمَعَها
اَجُة  el-«accâcet («â’nın fethi ve] اَءأَببَّ
cîm’in teşdîdiyle) ve

َباَجُة  [er&âret&] َثْرَثاَرةٌ) el-«ac«âcet] اَءأَببأ
vezninde) Ahmak, lâ-ya¡kil kişiye denir ki 
söylediğini ve âherin sözünü idrâk eyle-
mez ola; yukâlu: اَجٌة َوَخْجَخاَجٌة: أَْحَمُق  َرُجٌل َخجَّ
الَ َيْعِقُل
َجى  â’nın ve cîm’in») [el-«acevcâ] اَءأَبَبوأ
fethiyle) Ayakları pek uzun olan kimseye 
denir ki yukarısı kısa olmakla taslak ve 
nâ-zîbâ olur; yukâlu: َرُجٌل َخَجْوَجى أَِي الطَِّويُل 
ْجَلْيِن َيْعِني اْلُمْفِرُط ِفي الطُّوِل الّرِ

]خ د ج[
اُج ََ ِب  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-«idâc] اَءأ
Nâka günü tamâm olmazdan mukaddem 
köşeğini düşürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل َوالثَّاِني ِإَذا أَْلَقْت  َخَدَجِت النَّاَقُة ِخَداًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
َوَلَدَها َقْبَل َتَماِم ْالَيَّاِم
Şârih der ki işbu ِخَداٌج [«idâc] mâddesi 
hâsâyisten değildir, belki her zât-ı zılf ve 
hâfirde ¡âmm olmakla mü™ellif ابَِّة الدَّ  ِإْلَقاُء 
¡unvânıyla zikr eylemek evlâ idi, nite-
ki Mu√kem’de öylece mersûmdur. ِخَداٌج 
[«idâc] ki sülâsîdir, vech-i mezkûr üzere 
kable tamâmi müddeti’l-haml ilkâ-i vele-
de mahsûstur gerek tâmmü’l-hilkat ve ge-
rek nâkısü’l-halîkat olsun. O nâkaya َخاِدٌج 
[«âdic] ve o velede َخِديٌج [«adîc] denir. Ve 
 ki mezîddir, nâkısü’l-hilkat [i«dâc] ِإْخَداٌج
veled ityânına mahsûstur, gerek tamâmü’l-
müddet ve gerek nâkısü’l-müddet olsun, 
niteki mü™ellif dahi tasrîh eylemiştir. O 

]خ ب ع ج[
َعَبُة َببأ  â’nın fethi ve») [el-«ab¡acet] اَءأ
bâ’nın sükûnuyla ٌَدْحَرَجة [da√recet] veznin-
de) Sülûk eylediği tarîkte şekk ve iştibâh 
eden adamın yürüyüşü gibi adımları sık 
sık atarak âhestece gider gitmez yürümek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي يَُخْبِعُج  ُفالٌَن   َذَهَب 
َيْمِشي ِمْشَيًة ُمَتَقاِرَبًة َكِمْشَيِة اْلُمِريِب

]خ ج ج[
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-«acûc] اَءأَبُبوُج
Ziyâdesiyle serd ve şedîd esen rüzgâra de-
nir ki uğradığı nesneyi şakk veyâ def¡ eder 
ola, ¡alâ-kavlin doğru bir düzeye esmeyip 
burulu burulu dolaşık eser ola; yukâlu: 
ِفي اْلُمْلَتِوَيُة  أَِو  اْلَمّرِ  ِديَدُة  الشَّ يُح  الّرِ أَِي  اْلَحُجوُج   َتُهبُّ 
ُهُبوِبَها
َجاُة  â’nın ve») [el-«acevcât] اَءأَبَبوأ
cîm’in fethiyle) Bu dahi َخُجوٌج [«acûc] 
ma¡nâsınadır.

) [el-«acc] اَءأَبجُّ  vezninde) Öte [acc√] َحجٌّ
kakmak, def¡ ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّخج 
ا ِإَذا َدَفَعُه ْيَء َخجًّ  ;Ve yarmak ma¡nâsınadır الشَّ
yukâlu: ُه َشقَّ ِإَذا  اْلَحَطَب   Ve burulmak َخجَّ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَتَوى ِإَذا  َساِعُدُه   َخجَّ 
Ve cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َجاَمَعَها ِإَذا  َها   Ve ishâlle çımkırmak َخجَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَسْلِحِه َرَمى  ِإَذا   Ve َخجَّ 
toprak savurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َخجَّ ِبِرْجِلَها ِإَذا َنَسَف ِبَها التَُّراَب
َبَبُة  [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-«ac«acet] اَءأَببأ
vezninde) Gam ve havf makûlesi ¡ârıza 
sebebiyle bozulup melûl ve münkabız ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل   َخْجَخَج الرَّ
 :Ve gizlenmek ma¡nâsınadır; yukâlu اْنَقَبَض
اْسَتْخَفى ِإَذا  ُفالٌَن   Ve zikr olunan rîh-i َخْجَخَج 
 :esmek ma¡nâsınadır; yukâlu [acûc»] َخُجوٌج
يُح تَُخْجِخُج أَْي َتُهبُّ َخُجوًجا  Ve deveyi çabuk اَلّرِ
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[∂ay¡at] çiftliğe denir.

ُج َِ بأ ُُ  [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mu«dic] اَءأ
vezninde) Nâkısü’l-hilkat köşek doğu-
ran nâkaya denir, gerek müddet-i hamli 
tamâm ve gerek noksân olsun.

ُج ََ بأ ُُ -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mu«dec] اَءأ
ninde) Nâkısü’l-hilkat doğan deve köşeği-
ne denir, gerek günü tâm ve gerek nâkıs 
olsun. Ve 

ٌج ََ  ma¡nâsına [§nâ…i] َناِقٌص [mu«dec] ُمبأ
isti¡mâl olunur; yukâlu: أَْي اْلَيِد  ُمْخَدُج   َرُجٌل 
 Ve َناِقُصَها

ٌج ََ  .Esâmîdendir: Mu«dec b [Mu«dec] ُمبأ
el-◊âri&, Kinâne kabîlesinden bir batn pe-
derinin ismidir. Muhaddisînden Refî¡ el-
Mu«decî onlardandır.

]خ د ل ج[
ءََّبُة ََ َب  â’nın ve dâl’ın») [el-«adellecet] اَءأ
ve lâm-ı müşeddedenin fethiyle) Kolları 
ve baldırları kabak dolması gibi dolgun 
olan hatuna denir; yukâlu: أَْي َخَدلََّجٌة   ِإْمَرأَةٌ 
اَقْيِن َراَعْيِن َوالسَّ ُمْمَتِلَئُة الّذِ

]خ رج[
وُج َُ ُب  (vezninde [du«ûl] ُدُخوٌل) [el-«urûc] اَءأ
ve

ُج ََ بأ َُ -Mîm’in ve râ’nın fet [el-ma«rec] اَءأ
hiyle ki masdar-ı mîmîdir, bir mekândan 
taşra çıkmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َخَرَج ِمْن 
ِمْنُه َبَرَز  ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَمْخَرًجا  ُخُروًجا   َمْوِضِعِه 
Ve َمْخَرٌج [ma«rec] kelimesi ism-i mekân 
olur; yukâlu: َخَرَج َمْخَرًجا َلِطيًفا
Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre ُخُروٌج 
[«urûc] ki بُُروٌز [burûz] ma¡nâsınadır, gerek 
hâric olan makarrından ve gerek hâlinden 
olsun, ve makarrı dahi gerek dâr ve belde 
ve gerek sevb olsun ve hâli dahi gerek fi-
nefsihi ve gerek fî-esbâbihi’l-hârice hâli 

nâkaya ُمْخِدٌج [mu«dic] ve o velede ُمْخَدٌج 
[mu«dec] denir ve mu¡tâde olan nâkaya 
 ِخَداٌج denir. Her hâlde [mi«dâc] ِمْخَداٌج
[«idâc] ve ِإْخَداٌج [i«dâc] noksâna dâll ol-
makla bi’l-isti¡âre mutlakan noksânda 
isti¡mâl olunurlar. İntehâ. Ve 

اٌج ََ  Noksân ma¡nâsına isti¡mâl [idâc»] ِخ
olunur; ve minhu: نُْقَصاٌن أَْي  ِخَداٌج   َصالَتُُه 
Mü™ellif misâl-i mezbûr ile işbu: ُكلُّ َصالٍَة“ 
 ُكلُّ َصالٍَة َلْم يُْقَرْأ ِفيَها ve َلْيَس ِفيَها ِقَراَءةٌ َفِهَي ِخَداٌج”
ِخَداٌج” اْلِكَتاِب  -hadîslerine işâret eyle َفاِتَحُة 
miştir. ِخَداٌج [«idâc] lafzı vech-i mezkûr 
üzere masdar olmakla hazf-i muzâf ile َذاُت 
 te™vîlinde olup yâhûd mübâlagaten ِخَداٍج
masdar ile vasf olmuştur.

-veznin [âric»] َخاِرٌج) [el-«âdic] اَءأَباِدُج
de) Şol nâkaya denir ki müddet-i hamli 
tamâm olmazdan mukaddem köşeğini ilkâ 
eylemiş ola. Ve bu, evsâf-ı muhtassadan-
dır yâhûd fâ¡il-i nesebîdir.

يُج َِ َب  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-«adîc] اَءأ
Müddet-i hamli tamâm olmazdan mukad-
dem zuhûr eden deve köşeğine denir.

اُج ََ خأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i«dâc] اَإلأ
Nâka nâkısü’l-hilkat köşek ilkâ eylemek 
ma¡nâsınadır, her ne kadar müddet-i hamli 
tamâm ise de; yukâlu: أَْخَدَجِت النَّاَقُة ِإَذا َجاَءْت 
ًة  [i«dâc] ِإْخَداٌج Gerçi ِبَوَلٍد َناِقٍص َوِإْن َكاَنْت أَيَّاُمُه َتامَّ
lafzından vech-i mesrûd üzere bu ma¡nâ 
hakîkî ve ma¡nâ-yı âtî mecâzî olup lâkin 
teşvîş-i ezhân için mecâzîyi takdîm eyle-
miştir, niteki ıztırâb ¡âdetleridir. Ve ¡Arab-
lar işbu “Mevsim-i sayfın yağmuru kalîl 
ve nâkıs oldu” diyecek yerde ْيَفُة  أَْخَدَجِت الصَّ
derler ki ma¡nâ-yı mezbûrdan müste¡ârdır. 
Bu misâli Ebû ¡Ubeyde: ْتَوُة الشَّ  أَْخَدَجِت 
¡unvânıyla zikr eylemiştir. Ve Esâs’ta 
ْيَعُة الضَّ  َضْيَعٌة .ibâretiyle mersûmdur¡ أَْخَدَجِت 
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mekânında mîm mazmûm olmak muttari-
dedir, ke-mâ yukâlu: َهَذا ُمَدْحَرُجَنا
ُج َأ َب  â’nın fethi ve râ’nın») [el-«arc] اَءأ
sükûnuyla) ve

اُج ََ َب -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [el-«arâc] اَءأ
de ve «â’ların zammıyla câ™izdir) ٌِإَتاَوة 
[itâvet] ma¡nâsınadır ki emvâl-i nâstan 
cibâyet olunan meblagdır. َخَراٌج [«arâc] 
kelimesinin cem¡i أَْخَراٌج [a«râc] gelir, ve 
 أَْزَماٌن ,a«ricet gelir] أَْخِرَجٌة ve [e«ârîc] أََخاِريُج
[ezmân] ve أَْزِمَنٌة [ezminet] gibi; zâhiren 
 .cem¡ü’l-cem¡dir [a«ârîc] أََخاِريُج

¡Acîbdir ki mü™ellif َخَراٌج [«arâc]ı ٌِإَتاَوة 
[itâvet] ile ki tefsîr bi’l-ahfâdır, ve ٌِإَتاَوة 
[itâvet]i َخَراٌج [«arâc] ile ki devri muta-
zammındır ve ِجْزَيٌة [cizyet]i harâc-ı arzla 
ve resm-i rü™ûs-i ehl-i zimmetle tefsîr edip 
vech-i iknâ¡ üzere tebyîn eylememiştir. 
Esâs’ta أَِي ْاِلَتاَوُة  َعَلْيِهُم  َوُضِرَبْت  أَْرِضِه  ِإَتاَوَة   أَدَّى 
 ِإَتاَوةٌ ibâretiyle mersûm olmakla¡ اْلِجَباَيُة
[itâvet] ”أََتى-َيْأِتي“ mâddesinden münşa¡ib 
 kelimesinden ki rey¡ ve fazl ve [™itâ] ِإَتاٌء
feyz ma¡nâsınadır, me™hûz olmakla fi’l-asl 
rey¡ ve fazl-ı mâl ma¡nâsına olup ba¡dehu 
hasbe’l-mersûm taraf-ı sultâna edâ olunan 
harâc ve cizyede isti¡mâl olunmuştur. Ve 
 vech-i mezkûr [arâc»] َخَراٌج ve [arc»] َخْرٌج
üzere bir ma¡nâyadır, َنْوٌل [nevl] ve َنَواٌل 
[nevâl] gibi. Ve ¡inde’l-ba¡z َخْرٌج [«arc] 
 [arc»] َخْرٌج dan ahasstır ki[arâc»] َخَراٌج
resm-i re™se mahsûstur ve َخَراٌج [«arâc] 
resm-i re™s ve resm-i arzdan e¡ammdır. 
Ve ¡inde’l-ba¡z ¡ale’l-¡aksdir yâhûd vazîfe 
cihetiyle taraf-ı sultândan arz üzere darb 
olunan beher sene cânib-i mîrîye me™hûz 
olan resm-i mersûme kezâlik ehl-i zimmet 
rü™ûsuna vaz¡ olunan cizyeye ıtlâk olundu; 
fe-yukâlu: ِة َخَراَج مَّ  أَدَّى َخَراَج أَْرِضِه َوأَدَّى أَْهُل الّذِ

olsun. Ve ِإْخَراٌج [i«râc] ki taşra çıkarmak 
ma¡nâsınadır, ekserî cevâhir ve a¡yânda 
müsta¡meldir, ke-kavlihi ta¡âlâ: ِإنَُّكْم﴿ 
 Ve tekvîn mevki¡inde isti¡mâl ُمْخَرُجوَن﴾
olunur ki sıfat-ı fi¡liyyedir, ke-kavlihi 
ta¡âlâ: ﴾َشتَّى َنَباٍت  ِمْن  أَْزَواًجا  ِبِه   Ve ﴿َفأَْخَرْجَنا 
 dir, ekserî[tef¡îl] َتْفِعيٌل ki [ta«rîc] َتْخِريٌج
¡ulûm ve sına¡âtta müsta¡meldir. Ve َخْرٌج 
[«arc] ve َخَراٌج [«arâc] ki َثْلٌج [&elc] ve 
 veznindedir, galle-i arzdan [se√âb] َسَحاٌب
ve istiglâl olunan ¡abd ve gulâm gallesin-
den hâric ve hâsıl olan nesneye denir ki 
 ,ismiyle tesmiye olunmuştur [âric»] َخاِرٌج
ba¡dehu arz-ı harâciyye üzere darb olu-
nan darîbede ya¡nî resm-i zemînde gâlib 
olmuştur. Bu münâsebetle ehl-i zimmet 
rü™ûsuna vaz¡ olunan cizyeye dahi ıtlâk 
olunmuştur; fe-yukâlu: َوأَدَّى أَْرِضِه   أَدَّى َخَراَج 
ِة َخَراَج َرْأِسِه مَّ  İntehâ. Ve أَْهُل الّذِ

وٌج َُ  Yevm-i kıyâmetin ismidir ki [urûc»] ُخ
murâd َيْوُم اْلُخُروِج [yevmu’l-«urûc] olacak-
tır, ke-mâ kâle’l-Bey∂âvî fî tefsîri kavlihi 
ta¡âlâ: ِمْن َوُهَو  اْلُقُبوِر  ِمَن  أَْي  اْلُخُروِج﴾  َيْوُم   ﴿َذِلَك 
 Ve أَْسَماِء َيْوِم اْلِقَياَمِة َوَقْد يَُقاُل ِلْلِعيِد

وٌج َُ  Şi¡rde ya¡nî ¡arûziyyûn [urûc»] ُخ
ıstılâhında sıladan sonra melfûz olan elif 
harfine ıtlâk olunur, meselâ: َياُر الّدِ  “َعَفِت 
 mısrâ¡ında kâfiye mîm ve sıla َمَحلَُّها َفُمَقاُمَها”
hâ™ ve hurûc eliftir, zîrâ revî harflerinden 
onunla hurûc olunur. Ve ¡inde’l-A«feş 
 ™hurûf-ı lînedir ki vâv ve yâ [urûc»] ُخُروٌج
ve eliftir.

ُج ََ بأ ُُ  mîm’in zammı ve) [el-mu«rec] اَءأ
râ’nın fethiyle) Gâh olur ki if¡âl bâbından 
masdar-ı mîmî olur, çıkarmak ma¡nâsına; 
yukâlu: َوُمْخَرًجا ِإْخَراًجا   ve gâhî ism-i أَْخَرَجُه 
mef¡ûl olur ve gâhca ism-i mekân olur, 
zîrâ fi¡l-i sülâsîden mütecâviz olsa ism-i 
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le hâsıl olan galle ve menfa¡at müşterînin 
olur.” Tasvîr-i mes™ele budur ki bir kim-
se âherden bir ¡abd iştirâ edip bir müddet 
onu istiglâl ya¡nî i¡mâlle bir mikdâr gal-
le ve menfa¡at istihsâl eyledikten sonra 
¡abd-i mezbûrun şer¡an reddi mûcib bir 
¡ayb-ı kadîmine ki onu bâyi¡i setr ve ihfâ 
edip yâhûd ona muttali¡ değil idi, müşterî 
o ¡ayba vâkıf oldukta, ¡abd-i mezbûru 
tamâm-ı semeniyle bâyi¡ine redd ve rücû¡ 
ya¡nî geri verip verdiği akçeyi tamâmen 
istirdâd eder ve ¡abd-i mezbûrun vech-i 
mezkûr üzere ¡ameliyle istihsâl olunan 
galle bi’l-cümle müşterînin olur. Bâyi¡ onu 
talebe kâdir olmaz, zîrâ ¡abd müşterî ye-
dinde olduğu müddette telef ve helâk olsa, 
damânında olmakla kendi mâlından olmuş 
olup bâyi¡ üzere bir nesne terettüb eylemez 
idi. Ve hadîs-i merkûm: ”اَْلُغْرُم ِباْلُغْنِم“ hadîsi 
gibi cevâmi¡ü’l-kelim aksâmındandır, 
َماِن -kavlinde bâ™ sebebiyyedir, mukad ِبالضَّ
der ٌُّمْسَتِحق kelimesine müte¡allik olmakla 
َماِن ِبالضَّ ُمْسَتِحقٌّ   takdîrindedir. Yâhûd اَْلَخَراُج 
bâ™ mukâbele içindir ve muzâf mahzûftur, 
َماِن الضَّ ُمَقاَبَلِة  ِفي  اْلَخَراِج   takdîrindedir ki َبَقاُء 
ُمَقاَبَلِة ِفي  ِلْلُمْشَتِري  َتْبَقى  اْلَقْبِض  َبْعَد  اْلَمِبيِع   َمَناِفُع 
اْلَمِبيِع ِبَتَلِف  َعَلْيِه  الالَِّزِم  َماِن   sebkindedir. Ve الضَّ
bunda ¡abd temsîl tarîkiyledir; emet ve 
sâ™ir a¡yân-ı emlâkta cârîdir. Ve fukahâ-i 
¡izâm hükm-i mezbûr üzere fürû¡-ı kesîre 
binâ eylemişlerdir. Hülâsa gerek harâc ve 
gerek arâzî-i mezkûre ve cizye ve sâ™ir 
mezkûrâtın mahalli kütüb-i fıkhiyye olup 
tafsîl ve ahkâmı onda meşrûh olmakla bu-
rada istitrâden bu kadarca icmâl olunmuş-
tur, men râme fe’l-yurâci¡ semmete.

ُج َأ َب  َخَراٌج (vezninde [serc] َسْرٌج) [el-«arc] اَءأ
[«arâc] ma¡nâsınadır ki zikr olundu. Ve 

ٌج َأ  Henüz zuhûr ve neş™et eylediği [arc»] َخ

-Ve Tâtâr«âniyye’de meşrûh oldu ُرُؤوِسِهْم
ğu üzere arâzî üç kısmdır, arz-ı memleket 
ve arz-ı ¡öşriyye ve arz-ı harâciyyedir. 
Kısm-ı evvel mülk-i pâdîşâhtır. Sânî 
mülk-i müslimîndir. Sâlis mülk-i ehl-i 
zimmettir. Ahîreynde bey¡ ve hibe ve 
vakf ve vasiyyet ve irs makûlesi tasarrufât 
bi’l-cümle câ™izdir. Kısm-ı evvelde câ™iz 
değildir. Ve arâzî-i ¡öşriyye arz-ı ¡Arab-
dır, kezâlik ehl ve sükkânı tav¡an Müslim 
olan yâhûd ¡anveten feth olunup beyne’l-
guzât taksîm olunan arzdır. Ve arâzî-i 
harâciyye Ba§ra’dan mâ-¡adâ sevâd-ı 
¡Irâ…’tır. Kezâlik Mekke’den mâ-¡adâ 
feth olunup ehl ve sükkânı onda takrîr 
olunan yâhûd ahâlîsiyle imâmın ¡akd-i 
musâlaha eylediği arzdır. Ve َخَراٌج [«arâc] 
iki nev¡dir. Biri harâc-ı mu…âsemedir ki 
nısf ve hums ve süds gibi ba¡zı hâricdir 
ki arzın tâkat ve tahammülüne göredir. 
Ve biri harâc-ı vazîfedir ki vâcib olan 
arz-ı mezkûreden intifâ¡-ı temekkünü-
ne ta¡allukladır, ¡uhde-i zimmet olandır, 
niteki Hazret-i ¡Ömer radıyallâhu ¡anhu 
su bâlig olan bir dönüm tarlaya hinta ve 
şa¡îrden bir sâ¡ ve bir dirhem vaz¡ eylemiş-
tir. Ve ٌِجْزَية [cizyet] lafzı ¡inde’l-ba¡z Fârisî 
olan gizyet mu¡arrebidir ve ¡inde’l-ekser 
¡Arabîdir, َطاِئَفٌة [†â™ifet] ma¡nâsına olan ُجْزٌء 
[cuz™] yâhûd َقَضاٌء […a∂â™] ve ِكَفاَيٌة [kifâyet] 
ma¡nâlarına olan َجَزاٌء [cezâ™] mâddesinden 
me™hûzdur, «arâc-ı arza ve ehl-i zimmet 
rü™ûsuna darb olunan kesime ıtlâk olun-
muştur. Lâkin َخَراٌج [«arâc] darîbe-i arza 
ve ِجْزَيٌة [cizyet] darîbe-i rü™ûsta müte¡âref 
olmuştur. İntehâ. 

Ve kavluhu sallallâhu ¡aleyhi ve selleme: 
أَنَُّه ِبَسَبِب  ِلْلُمْشَتِري  اْلَعْبِد  َغلَُّة  أَْي  َماِن”  ِبالضَّ  “اَْلَخَراُج 
-Ya¡nî “¡Abd-i müşterânın ¡ameliy ِفي َضَماِنِه
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olup ve ba¡zı yerleri açık ola, gûyâ ki ara-
lıklarından kıt¡a kıt¡a ihrâc olunmuş ola; 
yukâlu: ُدوَن َمَكاٍن  ِفي  َنْبُتَها  َصاَر  ِإَذا  َجٌة  ُمَخرَّ  أَْرٌض 
َمَكاٍن
يُج َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta«rîc] اَءتَّبأ
Bir nesneyi taşra çıkarmak ma¡nâsınadır, 
ba¡dehu mecâzen ba¡zı ef¡âl ve ahvâlde 
isti¡mâl olunmuştur, ez-cümle ânifen 
zikr olunan ma¡nâda isti¡mâl olunmuştur. 
Kezâlik bir nesne zarfında hem ucuzluk ve 
bolluk ve hem kıtlık olmakta isti¡mâl olu-
nur, gûyâ ki aralıktan hâleteynin biri tahrîc 
olunur; yukâlu: َعاٌم ِفيِه َتْخِريٌج أَْي ِخْصٌب َوَجْدٌب 
ve yukâlu: ٌج ُمَخرَّ  Ve mevâşî mer¡ânın َعاٌم 
bir mikdârını ekl ve bir mikdârını terk ve 
ibkâ eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: ِمْنُه َبْعًضا  أََكَلْت  ِإَذا  اْلَمْرَعى  اِعَيُة  الرَّ َجِت   َخرَّ
-Ve üstâd kendi şâkirdini hirfe َوَتَرَكْت َبْعًضا
tinde destûr verip başka çıkarmak kezâlik 
hoca efendi, tâlibine ba¡de-tekmîli’n-
nüsha izn ve icâzet verip kendi gibi hoca 
eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur. Bunlar 
her biri ¡ilm ve san¡atında üstâd-ı kâmil ol-
duktan sonra olur; yukâlu: ْالََدِب ِفي  َجُه   َخرَّ
يًجا ِخّرِ َفَجَعَلُه  َوَعلََّمُه  َبُه  َدرَّ -Ve gulâm-ı mek ِإَذا 
teb yazboz ta¡bîr olunan meşk ve ders 
levhinin ba¡zı yerini yazıp ve ba¡zı yerini 
terk eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur. 
Etfâl-i mekteb husûsan ¡Arabistân’da bi-
rer levha ittihâz edip derslerini ve meşk-
lerini ona yazıp ba¡de’t-ta¡allüm onu silip 
ders-i âtîlerini ketb ederler. Nev-âmûzlara 
hocaları terkîm ederler; yukâlu: َج اْلُغالَُم  َخرَّ
َبْعًضا َوَتَرَك  َبْعًضا  َكَتَب  ِإَذا   Esâs’ta der kiاللَّْوَح 
bir kitâbın fusûl ve ebvâbı kayd olun-
mayıp yerleri açık kalsa, o kitâba ٌج  ُمَخرَّ
[mu«arrec] ıtlâk olunur. Pes َتْخِريٌج [ta«rîc] 
bu ma¡nâya da isti¡mâl olunur. Ve 

يٌج َِ  Amel ve san¡atı yek-renk¡ [ta«rîc] َتبأ

hînde sehâba ıtlâk olunur. Ve keseden çı-
kan masrafa ıtlâk olunur ki َدْخٌل [da«l] ve 
 mukâbilidir. Lisânımızda dahı [îrâd] ِإيَراٌد
harc ıtlâk olunur; yukâlu: أَْي َكِثيٌر  َخْرٌج   َلُه 
ْخِل  Ve ِخالَُف الدَّ

ٌج َأ .Yemâme’de bir mevzi¡ adıdır [arc«] َخ

ُج َأ ُب  Ma¡rûf (â’nın zammıyla») [el-«urc] اَءأ
kaptır ki Fârisîde hurcîn ve Türkîde dahi 
hurc ile müte¡âreftir; heybeden büyük 
olur. Cem¡i ِخَرجٌة [«irecet] gelir «â’nın 
kesri ve râ’nın fethiyle, ُجْحٌر [cu√r] ve 
 gibi. Ve [ci√aret] ِجَحَرةٌ

ٌج َأ  Diyâr-ı Temîm’de bir vâdî [urc«] ُخ
ismidir.

ُج ََ َب -Bir nes (fethateynle) [el-«arec] اَءأ
ne aklı karalı alaca olmak ma¡nâsınadır; 
ekserî hayvânda müsta¡meldir, gûyâ ki 
aralıktan levn-i vâhid hâric olur. Mü™ellif 
bunu ism sûretinde resm edip lâkin mas-
dar olmak gâlibdir.

ُج ََ َخأ -veznin [a√mer] أَْحَمُر) [el-a«rec] اَألأ
de) Aklı karalı alaca olan hayvâna denir; 
mü™ennesinde َخْرَجاُء [«arcâ™] denir; yukâlu: 
 :ve yukâlu َكْبٌش أَْو َظِليٌم أَْخَرُج أَْي ِبِه َبَياٌض َوَسَواٌد
َخْرَجاُء  Lisânımızda dahi o tonda olan َنَعاَمٌة 
ata ahrec ta¡bîri şâyi¡dir. Ve 

ُج ََ -Çoban aldankıcı ta¡bîr olu [a«rec] أَخأ
nan kuşa denir, ُمكَّاٌء [mukkâ™] gibi.

َجاُج َِ خأ ِ -vez [i√mirâr] ِإْحِمَراٌر) [el-i«ricâc] اَإلأ
ninde) ve

يَباُج َِ خأ ِ  [i√mîrâr] ِإْحِميَراٌر) [el-i«rîcâc] اَإلأ
vezninde) Hayvân aklı karalı alaca olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َوِاْخَراجَّ  الظَِّليُم   ِإْخَرجَّ 
َكاَن أَْخَرَج
َجُة ََّ َب ُُ َشٌة) [el-mu«arrecet] اَءأ  ُمَنقَّ
[muna……aşet] vezninde) Şol arza ıtlâk 
olunur ki câ-be-câ ba¡zı yerlerinde nebât 
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sine hurûc eylemiş ise ve zemîme olur 
menzile-i ednâya hurûc eylemiş ise.

ِة اءأَباِرِجيَّ  Arabdan¡ [Benu’l-»âriciyyet] َبنُو 
bir batn-ı ma¡rûftur; nisbetinde ٌَّخاِرِجي 
[»âriciyy] denir.

َخاِرَجَة  Câhiliyye’de [Umm »âricet] أُمُّ 
Becîle kabîlesinden bir hatun idi ki أَْسَرُع“ 
 meselinin menşe™i idi, katı ِمْن ِنَكاِح أُّمِ َخاِرَجَة”
vâfir kabîle ondan tevellüd eylemiştir; 
nikâhı be-gâyet esra¡ idi, hemân bir kimse 
gelip kendisine edât-ı nikâh-ı Câhilî olan 
 [√nik] ِنْكٌح dese kendisi dahi [itb»] ِخْطٌب
deyip ona teslîm olur idi. İktinâ eylediği 
»ârice, mezbûrenin sadrı oğludur, lâkin 
kimin eser-i nutfesi olduğu ma¡lûm değil-
dir. ¡Alâ-kavlin pederi Bekr b. Yeşkur b. 
¡Advân b. ¡Amr b. ¢ays ¡Aylân’dır.

وُج َُ َب  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-«arûc] اَءأ
Şol ata ıtlâk olunur ki boynu uzun olmakla 
dâ™imâ boynunu kuvvetle gerip uzatarak 
dizgine sürmekle dizgini fersûde ve muz-
mahil eder olu. Bu takrîble dâ™imâ dizgin-
den hurûcu bâ¡is-i tesmiyedir. Ve 

وٌج َُ  Dâ™imâ sâ™ir develerden [arûc»] َخ
başkaca alarga mahalde çöküp yatar olan 
nâkaya ıtlâk olunur. Cem¡i ُخُرٌج [«uruc] 
gelir (zammeteynle) ve bu fa¡ûl bi-ma¡nâ 
fâ¡il olmakla tezkîri ve te™nîsi müsâvîdir.

َبَواِرُج  in[âricet»] َخاِرَجٌة [el-«avâric] اَءأ
cem¡idir ki çıkıcı ve çıkmak şânından olan 
nesnedir; te™nîsi mevsûf i¡tibârıyladır. Bu 
ma¡nâdandır ki ¡Arablar bir tâze civânın 
zâtında merkûz olan mâye-i necâbeti 
ve vâye-i rüşd ü reviyyeti zuhûr edip 
¡âkılâne re™y ve tedbîre ve retk u fetk-ı 
umûra şürû¡ ve ibtidâr eyledikte َخَرَجْت 
ْالُُموِر ,derler َخَواِرُجُه ِلْبَراِم  َه  َوَتَوجَّ َنَجاَبُتُه   َظَهَرْت 
ma¡nâsına ve cem¡iyyeti hasâ™il ve ef¡âl 

ve yek-üslûb eylemeyip birbirine muhâlif 
gûnâgûn işlemek ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur; yukâlu: َوأَْلَواًنا ُضُروًبا  َجَعَلُه  ِإَذا  اْلَعَمَل  َج   َخرَّ
َيْعِني يَُخاِلُف َبْعُضُه َبْعًضا
يُج َِ َب  (vezninde [atîl…] َقِتيٌل) [el-«arîc] اَءأ
Etfâl-i ¡Arab beynlerinde bir la¡ib adıdır. 
Onda ehadühümâ âhere َقَطاِم […atâmî] vez-
ninde َخَراِج  derler. Vech-i tesmiye َخَراِج 
dahi budur; birisi elinde bir nesne ahz edip 
âhere ihrâcıyla emr eder.

اُج ََ ُب -veznin [πurâb] ُغَراٌب) [el-«urâc] اَءأ
de) Mutlakan bedende çıkan kurhalara 
ve çıbanlara denir, ya¡nî verem-i hârrın 
mâddesi mütehallel olmayıp irin bağla-
sa ona ُخَراٌج [«urâc] ıtlâk olunur. Ve ba¡zı 
ta¡lîkâtta mü™ellifin burada اَْلُقُروُح  اَْلُخَراُج 
¡ibâretine müfredi cem¡ ile tefsîr eyle-
mekle ~i√â√’ın bu makâmda ¡ibâresi on-
dan evlâdır diye harf-endâzlık eylemiştir. 
Mi§bâ√’ta musarrah olduğu üzere ُخَراٌج 
[«urâc] cem¡ ve müfredi ُخَراَجٌة [«urâcet] 
olmakla cem¡i cem¡ ile tefsîr olmuş olur.

َجُة ََ ُب  ُهَمَزةٌ â’nın zammıyla») [el-«urecet] اَءأ
[humezet] vezninde) Makarrında ârâm ey-
lemeyip kapıcılar kethüdâsı gibi ekserî gi-
rip çıkar olan kimseye denir; yukâlu: َرُجٌل 
َواْلُولُوِج اْلُخُروِج  َكِثيُر  أَْي   Duhûl, hurûcun ُخَرَجٌة 
lâzımıdır, lâkin sâ™ir ümmehâtta ُوَلَجٌة 
[vulecet] kelimesi dahi munzam ve mül-
haktır ve muktezâ-yı mâdde dahi öylece 
olmaktır.

-Şol kimseye de [el-«âriciyy] اَءأَباِرِجيُّ
nir ki asl ve zâtında şeref ve siyâdet yok 
iken ya¡nî fürû-mâye iken bi-nefsihi şân 
ve siyâdet peydâ eylemiş ola. Bi-zâtihi 
ahvâl-i akrânından hurûcu bâ¡is-i tesmiye-
dir. Ve vasf-ı mezkûr gâh olur ki medîha 
olur eğer kendiden a¡lâ kimsenin rütbe-
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اُج ََ خأ ِ -Taş (hemzenin kesriyle) [el-i«râc] اَإلأ
ra çıkarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْخَرَجُه 
أَْي أَْبَرَزُه
Ma¡lûm ola ki Durretu’l-∏avvâ§’ta 
meşrûh olduğu üzere harf-i ta¡diye 
olan bâ™ ile hemzenin farkı husûsunda 
nahviyyûn ihtilâf eylediler. Ekserî ittihâda 
zâhib oldular, meselâ أَْخَرْجُت َزْيًدا ve َخَرْجُت 
 kavlleri mutlakan “Zeyd’i yerinden ِبَزْيٍد
taşra çıkardım” ma¡nâsınadır, gerek mü-
tekellim berâber çıksın, gerek çıkmasın 
dediler. Lâkin İmâm Muberred farkına 
zâhib olmakla أَْخَرْجُت َزْيًدا kavlini َحَمْلُتُه َعَلى 
-ile tefsîr eyledi ki “Ben Zeyd’i taş اْلُخُروِج
ra çıkardım” demektir. Def¡ yâ tard yâhûd 
sâ™ir ¡amel ile olur, mütekellimin bi’l-
ma¡iyyet hurûcu medlûl ve mefhûmdan 
hâricdir. Ammâ ِبِه  dedikte “Benim َخَرْجُت 
hurûcuma mukârin ve mülâbis çıkardım” 
ma¡nâsınadır ki “Ben berâberce olarak 
çıkarıp ilettim” demektir. Lâkin kavl-i 
evvel asahhtır, zîrâ الية ِبنُوِرِهْم﴾،  اهللُ   ﴿َذَهَب 
kerîmesinde ma¡nâ sahîh olmaz. Ve Şihâb 
ba¡zılardan hemzenin e¡ammiyetini nakl 
eylemiştir. Ve minhu’l-meselu: َمْن  “ُكلُّ 
َفَقْد َشْيًئا  أَْذَهَب  َمْن  ُكلُّ  َوَلْيَس  أَْذَهَبُه  َفَقْد  ِبَشْيٍء   َذَهَب 
ِبِه”  ™Ve Zema«şerî ve Bey∂âvî bâ َذَهَب 
ile ta¡diyenin hemzeden eblag olduğuna 
zâhiblerdir, istishâb ve istimsâk ma¡nâsını 
mutazammın olduğu için, niteki âyet-i 
merkûmenin tefsîrinde tasrîh eylemişler-
dir. İntehâ. Ve 

اٌج ََ خأ ٌِ  [i«râc] Harâc vermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َخَراَجُه أَدَّى  إََذا  ُفالٌَن   Ve aklı أَْخَرَج 
karalı alaca devekuşu sayd eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْصَطاَد ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أَْخَرَج 
 Ve levni siyâha müşrib beyâz اْلُخْرَج ِمَن النََّعاِم
olan hatun tezevvüc eylemek ma¡nâsınadır, 

ve âsâr i¡tibârıyladır. Ve ¡Arablar, kısrak 
at ve câriye ve kancık eşek makûlesi mâla 
اْلَماِل  ,ıtlâk ederler [avâricu’l-mâl»] َخَواِرُج 
bey¡ ve isti¡mâl eylememeleriyle, gûyâ ki 
mülk ve mâllarından hâric ¡add ve i¡tibâr 
ederler. Ve 

 Ehl-i ehvâ™ ve bid¡atten [avâric«] َخَواِرُج
kavm-i ma¡rûftur ki nâstan ya¡nî cemâ¡at-i 
müslimînden hurûc eylediler. Mezheb 
cihetinde kendilerine mahsûs makâle-i 
hezeyân-âmîzleri vardır. Ma¡lûm ola ki 
üzerine cemâ¡at ittifâk ettikleri imâm-ı 
hakkın üzerine hurûc eden kimseye ٌَّخاِرِجي 
[«âriciyy] derler, gerek o hurûc sahâbe 
vaktinde ve gerek tâbi¡în zamânında ve 
gerek her vaktte olsun. Ve o tâ™ifeye َخاِرَجٌة 
[«âricet] ve tavâ™ifine َخَواِرُج [«avâric] ıtlâk 
olunur. Ve onlar yedi fırkadır: Fırka-i 
ûlâ َمٌة  tir ki vakt-i[Mu√akkimet] ُمَحّكِ
tahkîmde İmâm ¡Alî kerremallâhu vec-
hehu üzere hurûc eylediler. Ve fırka-i 
sâniye ٌة  tir ki Beyhes[Beyhesiyyet] َبْيَهِسيَّ
b. el-Hey§am ve tevâbi¡idir. ◊accâc onun 
dest ve pâlarını kat¡ ve katl eylemiştir, 
bu husûsta ¡adli vâki¡ olmuştur. Fırka-i 
sâlise أََزاِرَقُة [Ezâri…at]tır. Ve bunlar Nâfi¡ 
b. el-Ezra… nâm şahsın etbâ¡ıdır. Fırka-i 
râbi¡a َنَجَداٌت [Necedât]tır ki Necdet b. 
¡Âmir el-◊anefî tevâbi¡idir. Ve bunların 
ba¡zına َعاِذِريٌَّة [¡Â≠iriyyet] ıtlâk ederler ki 
fürû¡un cehâletinde nâsı ma¡zûr ¡add eder-
ler. Fırka-i hâmise ٌأَْصَفِريَّة [A§feriyyet]tir ki 
Ziyâd b. el-A§fer etbâ¡ıdır. Fırka-i sâdise 
ٌة  ∂tir ki ¡Abdullâh b. İbâ[İbâ∂iyyet] ِإَباِضيَّ
etbâ¡ıdır. Fırka-i sâbi¡a ٌَعَجاِرَدة [¡Acâridet]
tir ki ¡Abdulkerîm b. ¡Acred tevâbi¡idir. Ve 
bunlardan her biri niçe fırkaya münşa¡ib 
olmuşlardır. Tafsîli Milel ve Ni√al nâm 
kitâbda meşrûhtur.
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bi-ma¡nâ mef¡ûldür.

َجُة َِ َت بأ ُُ  den[ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-mu«tericet] اَءأ
ism-i fâ¡il bünyesiyle) Şol nâkaya ıtlâk 
olunur ki erkek deve hilkatinde zuhûr ey-
lemiş ola; yukâlu: ِإَذا َخَرَجْت َعَلى  َناَقٌة ُمْخَتِرَجٌة 
 “ِإنَّ َناَقَة َصاِلٍح :Ve minhu’l-hadîsu ِخْلَقِة اْلَجَمِل
الَُم َكاَنْت ُمْخَتِرَجًة” َعَلْيِه السَّ
َجاِن ََ َخأ -tesniye bünye) [el-A«recân] اَألأ
siyle) Benû ¡Âmir diyârında iki cebel-i 
ma¡rûftur.

َجُة ََ -hemzenin ve râ’nın fet) [A«recet] أَخأ
hiyle) Bir ma¡rûf kuyu ismidir ki bir dağın 
dibinde mahfûrdur.

اِج ََ -Cu (vezninde [a†âmi…] َقَطاِم) [arâci«] َخ
reybe b. el-Eşyem nâm kimsenin feres-i 
mü™ennesi ismidir.

َباَرَجُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu«ârecet] اَءأ
vezninde) ُمَساَهَمٌة ِبالََصاِبِع [musâhemet bi’l-
e§âbi¡] ma¡nâsınadır ki parmak hisâbıyla 
bir nesneyi bölüşmektir, meselâ beynle-
rinde ma¡hûd olan nesneden birisi parmak 
hisâbıyla bir mikdârını kendiye ihrâc edip 
dîgeri dahi o hisâb üzere ifrâz eylemek-
tir, ٌُمَناَهَدة [munâhedet] dahi bu ma¡nâyadır. 
Mütercim der ki evâ™ilde ¡Arabda husûsan 
¡ale’d-devâm tâ™ife-i A¡râbda kitâbet olma-
makla hisâb ve kısmet makûlesi nesneleri 
beynlerinde ma¡hûd olan parmak hisâbıyla 
muhâsebe ederler. Ve hisâb-ı merkûm bir-
kaç gûne olur, esâbi¡-i yümnâyı âhâd ve 
yüsrâyı ¡aşerât i¡tibâr ve vaz¡-ı ma¡hûd 
üzere darb-ı muhâzât tarîkiyle darb edip 
ondan ¡aded-i matlûb istihrâc ederler. Ve 
bir tarîkî kütüb-i nahviyyede zikr ettik-
leri devâl-i erba¡ın bir kısmı olan ¡ukûd 
cihetidir ki esâtize-i kesîreye bu hakîr 
su™âl edip beyânından sükût eylemişler-
dir. Ba¡de-zamânin mahsûs risâlesine 

evebeynin biri beyâz ve biri siyâh olduk-
ta o gûne olur. Ve ba¡zen siyâh, ¡Arablar-
da dahi vâki¡ olur ki bir sınf-ı mahsûstur, 
¡Arabîde ona ٌة  ,denir [ilâsiyyet»] ِخالَِسيَّ
gûyâ ki beyâzdan bir mâye ihtilâs eyle-
miştir. Istılâhımızda ona ◊abeşî ta¡bîr olu-
nur, خطايي ta¡bîr olunan bikr dâ™imî onlar-
da bulunur, be-gâyet makbûldür; yukâlu: 
ٍة ِبِخالَِسيَّ َج  َتَزوَّ ِإَذا  ُفالٌَن   Ve bir kimse bir أَْخَرَج 
mikdârı ucuzluk ve bir mikdârı kıtlık olan 
seneye uğramak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َتْخِريٍج ُذو  َعاٌم  ِبِه  َمرَّ  ِإَذا  ُفالٌَن   Ve mevâşî أَْخَرَج 
otlağın bir mikdârını ekl ve bir mikdârını 
terk eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْخَرَجِت 
اِعَيُة ِإَذا أََكَلْت َبْعَض اْلَمْرَتِع َوَتَرَكْت َبْعَضُه الرَّ
اُج ََ ِتبأ اأ ِ ve [el-isti«râc] اَإلأ

اُج ََ ِت خأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i«tirâc] اَإلأ
de) İçeriden bir nesneyi kendiye doğ-
ru çıkarmak ma¡nâsınadır; mahsûs ve 
ma¡kûlda zebân-zeddir, kuyudan su ve 
toprak ve kitâbdan ma¡ânî çıkarmak gibi; 
yukâlu: ِإْسَتْخَرَجُه َواْخَتَرَجُه ِإَذا اْسَتْنَبَطُه Sîn’i taleb 
için dahi olur.

ُج َُّ ٌل) [et-te«arruc] اَءتََّب -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Şâkirdi üstâd başka çıkarmak 
ma¡nâsına olan َتْخِريٌج [ta«rîc]-i mezkûrdan 
mutâvi¡dir ki fenn ve hirfetinde tahsîl-i 
kemâl eylemekle üstâdı izn ve destûr 
vermeğin başka çıkmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َج َجُه ِفي ْالََدِب َفَتَخرَّ َخرَّ
يُج َِّ ِب يٌن) [el-«irrîc] اَءأ -veznin [innîn¡] ِعنِّ
de) Vech-i mezkûr üzere başka çıkmış 
şâkirde denir. Ve bu, bi-ma¡nâ mef¡ûldür, 
niteki يٌق  kelimesi dahi ¡âşık […işşî¡] ِعّشِ
ve ma¡şûka ıtlâk olunur; yukâlu: يُج ِخّرِ  ُهَو 
ُجُه ُمَخرَّ أَْي  -Mübâlaga ile ta¡bîri vasfın ُفالٍَن 
da kemâle mebnîdir. Ve fenn-i isnâd-ı 
hadîste mütedâvil olan يٌج  dahi [irrîc»] ِخّرِ
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yetmişte ibhâmın tırnağı ucunu vasat-ı 
sebbâbenin bâtınından orta mafsala sıkça 
zamm edip sebbâbenin ucunu üzerine aşırı 
tutar. Ve seksende ibhâmı sebbâbe üzere 
gereği gibi aşırır, şöyle ki ibhâmın ucunun 
iç tarafı sebbâbenin taşra tarafından çak 
dibine doğru gelmekle sebbâbe yumul-
muş kalır. Kırktan farkı bu cihetledir. Ve 
doksanda sebbâbenin ucunu dibine doğru 
gereği gibi büküp zamm eder. Ve bunlara 
âhâd dahi zamm olunur. Meselâ otuz üç 
¡aded irâdesinde otuzda zikr olunan vech 
üzere yerden iğne alır gibi bâtın taraf-ı 
ibhâmı bâtın taraf-ı sebbâbeye gevşek-
çe zamm eyledikten sonra üç işâreti olan 
hınsır ve bınsır ve vustâyı avucu içre kabz 
eder. Âhâd-ı sâ™ire dahi bu kıyâs üzeredir. 
Ve ¡akd-i mi™ât, esâbi¡-i yüsrânın sebbâbe 
ve ibhâmına mahsûstur. Yümnâda on 
¡aded şimâlde yüz olur ki sebbâbenin tır-
nağı ucunu ibhâmın ucunun iç tarafına 
iliştirip halka şeklinde irâ™et eder. Kezâlik 
yümnâda yirmi, yüsrâda iki yüz olur. Do-
kuz yüze kadar o kıyâs üzeredir. Ve ¡akd-i 
ulûf, yüsrânın hınsır ve bınsır ve vustâsına 
mahsûstur ki yümnâda âhâd mahalli-
dir. Pes yümnâda bir ¡aded, yüsrâda bin 
olup ve yümnâda iki yüsrâda iki bin olur. 
Hâkezâ dokuz bine kadar ve ondan ziyâde 
olur ise ¡aşerât ve mi™ât ¡ukûdundan isti¡âre 
ve istidmâm olunur. İşte nahviyyûnun 
 ,ıtlâk ettikleri bu olacaktır [u…ûd¡] ُعُقوٌد
fa’hfazhâ ve kun mine’ş-şâkirîne ve’d¡u 
li-men beyyenehâ ¡ale’l-vechi’l-mubîn.

-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te«âruc] اَءتََّباُرُج
ninde) Çıkışmak ma¡nâsınadır ki murâd 
şürekânın ba¡zı hâne ve ba¡zı arz üzere 
kezâlik veresenin kimi nukûd ve kimi 
¡urûd üzere sulh ve kabz ile çıkışmaktır. 

zafer-yâb olunmuştur. Mücmeli budur ki 
yed-i yümnâ esâbi¡inden hınsır ve bınsır 
ve vustâ ¡akd-i âhâda mahsûstur; sebbâbe 
ve ibhâmı ¡akd-i ¡aşerâta ve yed-i yüsrâ 
esâbi¡inden sebbâbe ve ibhâm ¡akd-i mi™âta 
ve hınsır ve bınsır ve vustâ ¡akd-i ulûfa 
mahsûstur. Pes ¡aded-i vâhid irâdesinde 
yed-i yümnânın cemî¡-i esâbi¡ini bast edip 
yalnızca hınsırı avucu içre zamm eder, 
ya¡nî yumar. Ve isneyn irâdesinde bınsı-
rı dahi yumup ve sâlis irâdesinde vustâyı 
dahi yumar ki bu üçün zammı üç ¡adede 
işâret olur. Ve râbi¡ irâdesinde bınsır ve 
vustâyı mazmûmen terk edip hemân hın-
sırı ref¡ eder. Ve hâmiste vustâyı zamm ve 
hınsır ve bınsırı ref¡ eder. Ve sâdiste fakat 
bınsırı zamm ve hınsır ve vustâyı ref¡ eder. 
Ve sâbi¡ de bınsır ve vustâ merfû¡ olup 
hınsırın ¡akd-i esfelini ya¡nî aşağı mafsa-
lını zamm ve ucunu avucu içre medd eder, 
vâhid ile farkı bu cihetledir. Ve sâminde 
bınsırı dahi vech-i mezkûr üzere eder. 
Ve tâsi¡de vustâyı dahi öylece eder. Ve 
evvel-i ¡aşerât olan onda sebbâbenin tır-
nağı ucunu ibhâmın ucunun iç tarafına 
iliştirip halka şeklinde gösterir ve yirmide 
ibhâmın ucunu sebbâbe ile vustâ aralığı-
na kıstırıp lahm-ı zâ™id-i ferc hey™etinde 
gösterir. Ve otuzda sebbâbenin ucunun iç 
tarafını ibhâmın ucunun iç tarafına zamm 
edip yerden iğne alır gibi olur. Ve kırkta 
ibhâmı sebbâbe üzere bir mikdârca aşırır, 
şöyle ki sebbâbenin ucu ibhâmın yesârı 
tarafından köküne doğru gelir. Ve elli-
de ibhâmı bâtın-ı sebbâbeye doğru medd 
eder. Ve altmışta ibhâm ve sebbâbeyi 
medd edip ¡akd-i evvellerinin bâtınlarını 
birbirine zamm eder, şöyle ki tîr-endâz ok 
attığı vaktte oku tuttuğu şeklde olur. Ve 
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ِفيُج َأ ِب  َرَغُد (â’ların kesriyle») [el-«irfîc] اَءأ
 ma¡nâsınadır ki vüs¡at [reπadu’l-¡ayş] اْلَعْيِش
ve refâh üzere olan hoş dirliğe denir. Ve 

ِفيٌج َأ  Ter ü tâze ve nerm ve nâzük [irfîc»] ِخ
olan şey™e denir; yukâlu: َنْبٌت أَْو ِجْسٌم ِخْرِفيٌج 
أَْي َغضٌّ َناِعٌم
َفُج َأ َب ُُ  [muda√rec] ُمَدْحَرٌج) [el-mu«arfec] اَءأ
vezninde) Bol nesneye denir; yukâlu: ِوَعاٌء 
أَْو َعْيٌش ُمَخْرَفٌج أَْي َواِسٌع
ِفُج ََ ُب -veznin [†ulebi¡] ُعَلِبٌط) [el-«urefic] اَءأ
de) Semiz insân ve hayvâna denir; yukâlu: 
َخُروٌف ُخَرِفٌج أَْي َسِميٌن
َفَبُة َأ َب  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-«arfecet] اَءأ
vezninde) Bir nesneyi kesret üzere almak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََخَذُه ِإَذا  ْيَء  الشَّ  َخْرَفَج 
أَْخًذا َكِثيًرا

]خ ز ج[
ُج َْ َب  â’nın ve zâ-yı») [el-»azec] اَءأ
mu¡cemenin fethiyle) Zeyd b. ¡Âmir nâm 
kimsenin lakabıdır. Mezbûr ashâbdan 
Di√ye b. »alîfe’nin silsile-i nesebi 
ricâlindendir. Asl َخَزٌج [«azec] ¡azîmü’l-
cüsse olmak ma¡nâsınadır. Merkûmun 
cüssesi pek ¡azîm olmakla onunla telkîb 
eylediler.

اُج َْ بأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mi«zâc] اَءأ
ninde) Şol nâkaya denir ki semirip tavlan-
dıkta derisi gûyâ ki verem-nâk olmuş gibi 
ola.

]خ ز رج[
َرُج ْأ َب  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-«azrec] اَءأ
Bir nev¡ yelin, ¡alâ-kavlin cenûb yelinin 
ismidir ki lodos aksâmından bu diyârlarda 
kıble yeli ta¡bîr ettikleridir. Ve 

َرٌج ْأ  Arslana denir. Ve Ensâr-ı [azrec»] َخ
kirâmdan bir kabîlenin ismidir, nite-
ki Evs dahi onlardan bir kabîledir. İkisi 

Kütüb-i fıkhiyyede husûsan Hidâye’de 
fasl-ı mahsûs ile ahkâm-ı kesîresi 
meşrûhtur; yukâlu: أَْن َوُهَو  ِبالتََّخاُرِج   ِإْقَتَسُموا 
اَر َوَبْعُضُهُم ْالَْرَض َرَكاِء الدَّ َيْأُخَذ َبْعُض الشُّ
اُج ََّ َب اٌد) [el-«arrâc] اَءأ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) ُخُروٌج [«urûc]dan mübâlaga-i fâ¡ildir. 
¡Arablar ona َوالٌَّج [vellâc] kelimesini ki 
 dan mübâlagadır, damm edip[vulûc] ُولُوٌج
mutasarrıf-ı umûr u ahvâl ve kesîrü’z-zarf 
ve’l-ihtiyâl olan kimseye ıtlâk ederler, 
hayâ ve mübâlât eylemeyip her mahalle 
duhûlün tarîkini bulmakla duhûl ve hurûc 
ile umûrunu tanzîm eylediği için; yukâlu: 
ْحِتَياِل اٌج َوالٌَّج أَْي َكِثيُر الظَّْرِف َواْلِ َرُجٌل َخرَّ
-veznin [sârûc] َساُروٌج) [el-»ârûc] اَءأَباُروُج
de) Bir ma¡rûf hurmâlık adıdır.

َجُة ََ .Bir su adıdır (fetehâtla) [arecet«] َخ

َجُة َأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [urcet«] ُخ
Esâmîdendir: ¡Ömer b. A√med b. »urce 
muhaddisîndendir.

َجاُء َأ َب -veznin [™a√râ§] َصْحَراُء) [™el-»arcâ] اَءأ
de) Mekke ile Ba§ra beyninde bir menzil 
adıdır ki ak ve kara taşlıktır, bâ¡is-i tesmi-
ye budur.

َجاُن َأ -â’nın fethi ve zammıy») [arcân«] َخ
la) I§fahân’da bir mahalle adıdır.

]خ ر ز ج[
َزنأُج  (râ’nın sükûnuyla) [ârzenc«] َخارأ
Neysâbûr eyâletinde bir beldedir; İmâm 
»alîl te™lîf-kerdesi olan Kitâbu’l-¡Ayn 
tekmilesinin sâhibi A√med b. Mu√ammed 
el-Buştî el-»ârzencî oradandır.

]خ ر ف ج[
ُفُج َأ ُب ve [el-«urfuc] اَءأ

اِفُج ََ ُب ve (â’ların zammıyla») [el-«urâfic] اَءأ

َفاُج َأ ِب ve [el-«irfâc] اَءأ
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ninde) Bir nesne bir tarafa doğru çarık 
gibi eğilip meyl eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه ِإَذا َزاَغ ِإْنَخَضَع ُخفُّ
َضاُج خأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i«∂âc] اَإلأ
Bozmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْخَضُجوا 
ْالَْمَر ِإَذا َنَقُضوُه

]خ ض ر ج[
يُج َِ -vez [indîl…] ِقْنِديٌل) [el-«i∂rîc] اَءأِبضأ
ninde) Kavun bostânına denir, َمْبَطَخٌة 
[meb†a«at] ma¡nâsına. Ba¡zı nüshada 
 unvânında mersûm olmakla o dahi¡ َمْطَبَخٌة
sahîhtir, zîrâ يٌخ يٌخ ve [»bi††î] ِبطِّ  [»ibbî†] ِطّبِ
ikisi de bir ma¡nâyadır.

]خ ف ج[
ُج َّ َب -â’nın ve fâ’nın fethiy») [el-«afec] اَءأ
le) Deve kısmına mahsûs bir marazdır. 
Şârihin beyânına göre kalkarken ayakları 
lerze-nâk olur ki za¡fdan nâşîdir. Ve َخَفٌج 
[«afec] bu ma¡nâda masdar olur; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا أََصاَبُه اْلَخَفُج  Ve َخِفَج اْلَبِعيُر َخَفًجا ِمَن اْلَباِب الرَّ

ٌج َّ  Bir nev¡ akçıl nebât ismidir [afec»] َخ
ki rebî¡ mevsiminde nâbit olur; müfredi, 
-tir. Müfredâtta yaban harda[âfecet»] َخَفَجٌة
lı ile mübeyyendir. Ve 

ٌج َّ  ;Cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır [afec»] َخ
yukâlu: َجاَمَعَها ِإَذا  اْلَمْرأََة  -Ve yorgunluk َخِفَج 
tan incikler ağrımak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِخِفَج ُفالٌَن ِإَذا اْشَتَكى َساَقُه َتَعًبا
اَجُة َّ  Benî (â’nın fethiyle») [afâcet«] َخ
¡Âmir kabîlesinden bir batn adıdır.

يُج ِّ َب  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-«afîc] اَءأ
Şol suya denir ki ne tatlı ve ne acı ola, 
kuyu suları gibi يٌب  [mâ™un şirrîbun] َماٌء ِشّرِ
ma¡nâsına. Ve za¡îf ve zebûn adama denir.

ُج ُّّ ٌل) [et-te«affuc] اَءتََّب -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir tarafa doğru eğilmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيُء ِإَذا َماَل َج الشَّ َتَخفَّ

birâderlerdir. Vâlideleri ¢ayle nâm ha-
tundan ◊âri&e b. ¿a¡lebe’nin oğullarıdır, 
vâlidelerine nisbetle İbnâ ¢ayle diye 
şöhret-yâftelerdir.

َرَجُة ْأ َب  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-«azrecet] اَءأ
vezninde) Aksamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اُة ِإَذا َخَمَعْت َخْزَرَجِت الشَّ

]خ ز ل ج[
ءُُج ْأ  َتَدْحُرٌج lâm’la) [et-te«azluc] اَءتََّب
[teda√ruc] vezninde) Sür¡atle yürümek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَخْزَلَج ِفي َمْشِيِه ِإَذا أَْسَرَع

]خ س ج[
 أَِميٌر sîn-i mühmele ile) [el-«asîc] اَءأَبِسيُج
[emîr] vezninde) Yün ipinden dokunmuş 
alaçığa yâhûd ¡abâya ve kilime denir ki 
kavî ve muhkem olur.

]خ س ف ج[
وُج ُّ َس َبيأ  َحْيَزبُوٌن sîn ve fâ ile) [el-«aysefûc] اَءأ
[√ayzebûn] vezninde) اْلُقْطِن -abbu’l√] َحبُّ 
…u†n] ya¡nî pamuk çekirdeğine denir ki 
çiğit ta¡bîr olunur. Ve çürük ağaç keres-
tesine denir, ¡alâ-kavlin şecer-i ُعَشٌر [¡uşer] 
kerestesine mahsûstur. Ve ُعَشٌر [¡uşer] 
 vezninde ◊icâz ve Yemen’de [zufer] ُزَفُر
nâbit bir şecerdir ki sükkerü’l-¡uşer ondan 
hâsıl olur.

وَجُة ُّ َس َبيأ  (hâ’yla) [el-«aysefûcet] اَءأ
Gemi dümenine denir, sükkân-ı sefîne 
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَخْيَسُفوَجِة ِعْنَد  اْلَمالَُّح   َقَعَد 
ِفيَنِة أَْي ُسكَّاِن السَّ

]خ ض ج[
ُج  âd-ı mu¡ceme∂) [et-ta«a∂∂uc] اَءتََّبضُّ
ile ٌل  vezninde) Aksamak [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اُة  الشَّ َجِت   َتَخضَّ
َعِرَجْت َوَخَمَعْت
نأِبَضاُج ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in«i∂âc] اَإلأ
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Ve cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإَذا َجاَمَعَها  Bu iki ma¡nâ, lâzım-ı cezb َخَلَجَها 
olmak münâsebetiyledir. Ve veledini 
yâhûd nâkasının köşeğini sütten kesmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخَلَج ُفالٌَن ِإَذا َفَطَم َوَلَدُه أَْو 
 َخَلَجِت اْلَمْرأَُة َوَلَدَها َفَطَمْتُه َكَما يَُقاُل Esâs’taَوَلَد َناَقِتِه
 ibâretiyle mersûm olmakla kezâlik¡ َجَذَبْتُه
mecâziyyetini müş¡irdir.

 (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-«ulûc] اَءأُبُلوُج
Göz ve sâ™ir a¡zâ seğrimek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل  َخَلَجْت َعْينُُه ُخُلوًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َوالَوَّ
ِإَذا َطاَرْت
ِتالَُج خأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i«tilâc] اَإلأ
de) Bu dahi a¡zâ seğrimek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْخَتَلَجْت َعْينُُه ِبَمْعَنى َخَلَجْت
 Bir kimsenin (fethateynle) [el-«alec] اَءأَبَلُج
vücûdu kemikleri çok işlemekten yâhûd 
uzun uzadı yürümekle yorulmaktan nâşî 
ağrıyıp sızlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا اْشَتَكى ِعَظاَمُه ِمْن ُجُل َخَلًجا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َخِلَج الرَّ
 Ve bir nesne fâsid َعَمٍل أَْو ِمْن طُوِل َمْشٍي َوَتَعٍب
ve tebâh olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َخَلَج 
ْيُء ِإَذا َفَسَد الشَّ
-veznin [abûr§] َصُبوٌر) [el-«alûc] اَءأَبُلوُج
de) Şol nâkaya denir ki köşeği kendisin-
den fatm yâhûd zebh ve helâk sebebiyle 
nez¡ olunmakla sütü çekilmiş ola; yukâlu: 
َلَبنَُها َفَقلَّ  َوَلُدَها  َعْنَها  اُْخُتِلَج  أَْي  َخُلوٌج   Ve şol َناَقٌة 
nâkaya denir ki be-gâyet cüst ve revende 
olmakla yürürken gûyâ ki yürümeyi cezb 
ve nez¡ eder ola; yukâlu: َكاَنْت ِإَذا  َخُلوٌج   َناَقٌة 
ُسْرَعِتَها ِمْن  ْيَر  السَّ -Ma¡nâ-yı evvelde bi َتْخِلُج 
ma¡nâ mef¡ûl ve sânîde bi-ma¡nâ fâ¡ildir. 
Ve 

 Perâkende ¡alâ-kavlin suyu [alûc»] َخُلوٌج
çok buluta denir; yukâlu: أَْي َخُلوٌج   َسَحاٌب 
ٌق أَْو َكِثيُر اْلَماِء ُمَتَفّرِ
َبِليُج -Ir (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-«alîc] اَءأ

ُج ُّ ُبنأ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-«unfuc] اَءأ
ve

ُبَناِفُج -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-«unâfic] اَءأ
de) Vücûdu ziyâdesiyle etli tenû-mend 
adama denir; yukâlu: أَْي َوُخَناِفٌج  ُخْنُفٌج   َرُجٌل 
َكِثيُر اللَّْحِم
نأَبى َّ َب -vez [aben†â√] َحَبْنَطى) [el-«afencâ] اَءأ
ninde) Şol kimseye denir ki süst ve sölpük 
ve çolpa olmakla aslâ hayr ve şerre yara-
maz ola.

]خ ف ر ج[
َجُة ََ ّأ َب  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-«afrecet] اَءأ
vezninde) Gıdâ hûb ve nefîs olmak 
ma¡nâsınadır.

َنُج َأ َّ َب  [sefercel] َسَفْرَجٌل) [el-«afernec] اَءأ
vezninde) Nerm ve nâzük şey™e denir; 
yukâlu: ُغْصٌن َخَفْرَنٌج أَْي َناِعٌم

]خ ل ج[
ُج  â’nın fethi ve lâm’ın») [el-«alc] اَءأَبلأ
sükûnuyla) Bir nesneyi kendiye doğ-
ru çekmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َخَلَج 
َجَذَبُه ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َخْلًجا  ْيَء  -Ve gözü الشَّ
nü yâ kaşını oynatarak işâret eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َحاِجِبِه أَْو  ِبَعْيِنِه   َخَلَجُه 
َغَمَزُه  Ve bir nesneyi yerinden çekip ِإَذا 
koparmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َخَلَج 
اْنَتَزَعُه ِإَذا  ْيَء   Esâs’ın beyânına göre cezbالشَّ
ve nez¡ ma¡nâsında hakîkat olup gamz 
ve sâ™ir ma¡ânî birer mülâyemetle ondan 
müteferri¡dir. Ve 

ٌج  ;Tahrîk eylemek ma¡nâsınadır [alc»] َخلأ
yukâlu: َكُه َحرَّ ِإَذا  ْيَء  الشَّ -Ve bir nes َخَلَج 
ne ile meşgûl kılmak ma¡nâsınadır ki 
meşgaleye cezb eylemekten ¡ibârettir; 
yukâlu: َشَغَلُه ِإَذا  ُفالًَنا   َخَلَجْتُه :ve yukâlu َخَلَج 
َشَغَلْتُه أَْي  ْنَيا  الدُّ  Ve dürtmek ve sançmak أُُموُر 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َطَعَنُه ِإَذا  ْمِح  ِبالرُّ  َخَلَجُه 
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Fârû…-ı a¡zam radıyallâhu ¡anhu onları 
◊ari& b. Mâlik b. en-Na∂r b. Kinâne’ye 
ilhâk eyledi. ¡Advân’dan müntezi¡ olduk-
ları için ُخُلٌج [»uluc] ile tesmiye olundu-
lar. Ve 

 Bedenleri ra¡şe-dâr olan [uluc»] ُخُلٌج
kimselere denir; َخِليٌج [«alîc] müfredidir. 
Ve asl ve nesebleri meşkûk ve müştebih 
olan gürûh ve cemâ¡ate denir, nesebleri 
husûsunda münâza¡a olduğu için.

-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te«âluc] اَءتََّباءُُج
ninde) Çekiştirmek ma¡nâsınadır. Bu 
münâsebetle bir mâdde zımnında şekk ve 
şübheye düşmek ma¡nâsında isti¡mâl olu-
nur ki ¡acabâ bu böyle midir yoksa şöyle 
midir diye kalbi beri öte çekiştirmekten 
¡ibârettir; tekûlu: أَْي َشْيٌء  َصْدِري  ِفي   َتَخاَلَج 
 Şârih der ki “Bir kimseyi gumûm َشَكْكُت ِفيِه
ve hümûm her taraftan istî¡âb etti” diye-
cek yerde َتَخاَلَجْتُه اْلُهُموُم derler, gûyâ ki ga-
mın biri bir tarafa ve biri bir tarafa çeker.

َتِلُج بأ ُُ -İsm-i mef¡ûl bünye [el-mu«telic] اَءأ
siyle, kalîlü’l-lahm olan veche vasf olur, 
gûyâ ki eti müntezi¡dir; yukâlu: َوْجٌه ُمْخَتِلٌج 
أَْي َقِليُل اللَّْحِم

) [el-«ilicc] اَءأِبِلجُّ  (vezninde [filizz] ِفِلزٌّ
Ba¡îd mahalle ıtlâk olunur.

ٌل) [ullec«] ُخلٌَّج  vezninde) Bir [dummel] ُدمَّ
recül ismidir. Ve ¡Abdulmelik b. »ullec 
etbâ¡-ı tâbi¡îndendir.

-İki lü (vezninde [ketif] َكِتٌف) [alic«] َخِلٌج
gate göre de zebân-zeddir ki dîgeri «â-yı 
meksûre ile olur, bir şâ¡ir lakabıdır.

ُج  .ays b¢ (â’nın zammıyla») [el-»ulc] اَءأُبلأ
◊âri& nâm kimsenin lakabıdır.

 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-«ilâc] اَءأِبالَُج
Bir gûne kalemli kumaş adıdır.

mağa denir, nehr ma¡nâsına; uzun uzadı 
çekilip gittiği için ıtlâk olunmuştur. Ve 
nehr şeklinde deryâdan çekilip ayrılmış 
kıt¡aya denir ki körfez ta¡bîr olunur, halîc-i 
İzmir ve halîc-i İstanbul gibi; yukâlu: َعَبَر 
 Ve اْلَخِليَج َوُهَو النَّْهُر َوَكَذا َشْرٌم ِمَن اْلَبْحِر

 ,Ağaçtan olan çanağa denir [alîc»] َخِليٌج
murâd büyük çanaktır ki mâ-i kesîr cezb 
eder. Ve ipe denir, َحْبٌل [√abl] ma¡nâsına, 
cezb şânından olmak hasebiyle. Ve 

-ta¡bîr olu [adevliyy¡] َعَدْوِليٌّ [alîc»] َخِليٌج
nan gemiden küçükçe bir nev¡ gemiye 
denir. Ve ٌَّعَدْوِلي [¡adevliyy] (fethateynle), 
Ba√reyn’de َعَدْوٌل [¡Adevl] nâm karyeye 
mensûb bir gûne küçük gemiye ıtlâk eder-
ler. Ve َخِليٌج [«alîc]in cem¡i ُخْلٌج [«ulc] ge-
lir «â’nın zammıyla. Ve 

.Mekke’de bir dağın adıdır [alîc«] َخِليٌج

َلُج َخأ  (vezninde [a¡rec] أَْعَرُج) [el-a«lec] اَألأ
Bu dahi ipe ıtlâk olunur.

ٌل) [et-te«alluc] اَءتََّبلُُّج -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Gâh sağa ve gâh sola eğilerek ve boca-
layarak zahmetle yürümek ma¡nâsınadır, 
gûyâ ki bir sakîl nesneyi cezb ve nez¡ eder 
gibi; yukâlu: َتَفكََّك أَْي  ِمْشَيِتِه  ِفي  اْلَمْفُلوُج   َتَخلََّج 
يُْسَرًة ًة  َوَمرَّ يُْمَنًة  ًة  َمرَّ َشْيًئا  َيْجَتِذُب  َكأَنََّما  َيْعِني   َوَتَماَيَل 
Ve beri öte hareket ve ıztırâb eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء ِإَذا اْضَطَرَب  َتَخلََّج الشَّ
َك َوَتَحرَّ
ِليُج خأ ِ  Cüst (hemzenin kesriyle) [el-i«lîc] اَإلأ
ve çabuk soy ata ıtlâk olunur. Ve 

ِليٌج خأ ٌِ  [i«lîc] Bir nebât adıdır. Murâd 
râvendek nebâtıdır ki muhaddirdir, ُمَخّلٌِج 
[mu«allic] dahi derler.

 Arabdan¡ (zammeteynle) [el-»uluc] اَءأُبُلُج
bir kavmdir ki ¡Advân b. ¢ays-ı ¡Aylân 
gürûhundan idiler. Emîrü’l-mü™minîn 
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bi fâsid ve tebâh olmakta isti¡mâl olunur; 
yukâlu: َخِمَج ِدينُُه أَْو ُخُلُقُه ِإَذا َفَسَد Ve bir kimse-
yi sû™-bi’z-zikr ile zemm ve kadh eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِذْكَرُه ِإَذا أََساَء   َخِمَج ُفالًَنا 
Ve 

ٌج َُ .Bir recülün ismidir [amac«] َخ

ايأَباُن َُ  (â’nın zammıyla») [umâycân«] ُخ
Fâriste Kârezîn kazâsında bir karye ve 
Şîrâz kurbünde bir mevzi¡ adıdır.

َبُة ُِ َب -veznin [feri√at] َفِرَحٌة) [el-«amicet] اَءأ
de) Şol nâkaya denir ki bir ¡illetten nâşî 
kat¡â su içmez ola; yukâlu: َما أَْي  َخِمَجٌة   َناَقٌة 
َتُذوُق اْلَماَء ِلِعلٍَّة
ُج َُّ َب ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu«ammec] اَءأ
vezninde) Fâsid ve tebâh olmuş nesneye 
denir; yukâlu: ُج ْالَْخالَِق أَْي َفاِسُدَها َرُجٌل ُمَخمَّ

]خ ن ج[
-veznin [πurâb] ُغَراٌب nûn’la) [unâc«] ُخَناٌج
de) Bir kabîle adıdır.

-Fârs ül (vezninde [ufl…] ُقْفٌل) [unc«] ُخنأٌج
kesinde bir beldedir.

]خ ن ز ج[
َجُة َْ َبنأ  zâ-yı mu¡ceme ile) [el-«anzecet] اَءأ
 vezninde) Kibr ve dimâg [da√recet] َدْحَرَجٌة
eylemek, tekebbür ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َر َخْنَزَج َعَلْيَنا ِإَذا َتَكبَّ
ٌج َْ  Bir (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [anzec«] َخنأ
mevzi¡dir, ona َخْيَزٌج [»ayzec] dahi derler 
yâ-yı tahtiyye ile.

]خ و ج[
 (â’nın zammıyla») [ûcân«] ُخوَجاُن
Neysâbûr nevâhîsinden Estuvâ nâm 
nâhiyenin kasabası ismidir; Neysâbûr’da 
Şeyhü’l-◊anefiyye olan Ebû ¡Amr el-
¡Ferrânî ve ~â¡id b. Mu√ammed el-
Estuvâ™î el-»ûcâniyyân oradandır.

َباَءَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu«âlecet] اَءأ
vezninde) Hâtırı bir nesnenin fikr ve 
endîşesi beri öte çekiştirmek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َخاَلَج َقْلِبي أَْمٌر أَْي َناَزَعِني ِمْنُه ِفْكٌر
َبِليِج -veznin [emîr] أَِميٌر) [Ebu’l-»alîc] أَبُو اءأ
de) Tâbi¡înden ¡Â™i≠ b. Şurey√ el-◊a∂ramî 
künyesidir. Ve »alîc el-¡U…aylî, Hârûn-ı 
Reşîd fusahâlarındandır.

َبَلنأُج -veznin [semend] َسَمْنٌد) [el-«alenc] اَءأ
de) Bir şecer adıdır. Ve bu mu¡arrebdir. 
Cem¡i َخالَِنُج [«alânic] gelir. Bu şecer, bir 
nev¡ çam ağacıdır ki ondan çanak ve ka-
vata makûlesi düzülür. Ilgın ağacına şebîh 
olur, demircilerin ekseri kömürü ondan 
olur. Ve bu haleng-i Fârisî mu¡arrebidir.

ُلوَجُة بأ َُ -mîm’in fet) [el-ma«lûcet] اَءأ
hiyle) Sağa ve sola mızrakla dürtmek 
ma¡nâsınadır. Ve bu, ismdir. Ve râst ve 
musîb olan re™y ve fikr ve tedbîre dahi 
 َجاَء :denir; yukâlu [ma«lûcet] َمْخُلوَجٌة
ُمِصيٍب َرْأٍي  أَْي   Bunda hâ™ ismiyye ِبَمْخُلوَجٍة 
yâhûd mübâlaga içindir. Ve bu mecâzdır, 
gûyâ ki ârâ™ ve efkâr cümlesinden sıhhat 
ve ahkâm ve isâbeti sebebiyle halc ve 
nez¡ olunmuş, re™y ve fikr-i sâ™ibdir de-
mektir yâhûd maslahatın sağına ve solu-
na darb-ı endîşe ile sûret-pezîr eyledikleri 
münâsebetine mebnîdir.

]خ م ج[
ُج َُ َب  Marazdan (fethateynle) [el-«amec] اَءأ
yâhûd ta¡bdan nâşî süst ve fâtir olmak 
ma¡nâsınadır ki fersiz olmak ta¡bîr olu-
nur; yukâlu: اِبِع الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َخَمًجا  ُجُل  الرَّ  َخِمَج 
َتَعٍب أَْو  َمَرٍض  ِمْن  َيْعِني  َفَتَر   Ve et kokmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخِمَج اللَّْحُم ِإَذا أَْنَتَن Ve 
hurmâ bozulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َفَسَد ِإَذا  التَّْمُر   Kezâlik bir kimsenin dîn َخِمَج 
ve ¡akîde ve mezhebi yâhûd hûy ve meşre-
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olan mevâdd mecâzdır, meselâ; yekûlune: 
ّمِ َوَدبََّجَها َتْبِديًجا ِإَذا َزيََّنَها  َدَبَج اْلَمَطُر ْالَْرَض َيْبُدُج ِبالضَّ
َياِض  lafzının [dîbâc] ِديَباٌج İntehâ. Ve ِبالّرِ
cem¡i َدَياِبيُج [deyâbîc] gelir yâ-yı tahtiyye 
ile ve َدَباِبيُج [debâbîc] gelir bâ-yı muvah-
hade ile. Zikr olunan ihtilâfa mebnîdir. Ve 

 Genç ve tâze nâkaya ıtlâk [dîbâc] ِديَباٌج
olunur, tüyleri yumuşak ve endâmı 
latîf olmakla kumaş-ı mezkûre teşbîh 
olunmuştur.

بَُّج ََ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mudebbec] اَءأ
vezninde) Dîbâclanmış ya¡nî dîbâcla 
tezyîn olunmuş nesneye denir; yukâlu: 
يَباِج  Ve başı ve hilkat َطْيَلَساٌن ُمَدبٌَّج أَْي ُمَزيٌَّن ِبالّدِ
ve bünyesi çirkîn ve kabîh olan insân ve 
hayvâna denir; yukâlu: أَْي ُمَدبٌَّج  َوَبِعيٌر   َرُجٌل 
ْأِس َواْلِخْلَقِة  Zâhiren bunun binâsı izâle َقِبيُح الرَّ
içindir yâhûd zıddıyla müsemmâdır. Ve 

بٌَّج ََ  Baykuş envâ¡ından bir [mudebbec] ُم
nev¡e ıtlâk olunur ki başı büyük olur, 
Türkîde yapalak dedikleridir. Ve bir nev¡ 
su kuşuna denir ki yelekleri müntefih ve 
başı çirkîn olur.

بِّيُج َِّ يٌن) [ed-dibbîc] اَء -veznin [sikkîn] ِسّكِ
de) Ehad, ferd ma¡nâsınadır. Ve bu, ِديَباٌج 
[dîbâc] lafzından me™hûzdur, zîrâ efrâd-ı 
insânî, bilâd ve diyârın medâr-ı zînetleridir. 
Ve bu makâm, nefye mahsûstur; yukâlu: 
اِر ِدبِّيٌج أَْي أََحٌد َما ِفي الدَّ
Şârih der ki mü™ellif ِديَباَجٌة [dîbâcet] laf-
zından sükût eylemiştir. Esâs’ın ve 
şürrâh-ı Ma…âmât’ın beyânlarına göre 
 gibi hûb ve [dîbâc] ِديَباٌج [dîbâcet] ِديَباَجٌة
dil-keş olan ruhsâra ıtlâk olunur. İkisine 
 denir. Ba¡dehu kitâb [dîbâcetân] ِديَباَجَتاِن
ve kasîdenin ru«sâr mevki¡inde olan 
mahallerine ِديَباَجٌة [dîbâcet] ıtlâk olun-
muştur; sanâyi¡-i bedâyi¡ ile muhabber 

FASLU’D-DÂLİ’L-MÜHMELE 
اِل اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الدَّ

]د ب ج[
بأُج ََّ  dâl’ın fethi ve bâ’nın) [ed-debc] اَء
sükûnuyla) Nakş ve tezyîn eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َدْبًجا   َدَبَجُه 
ِل ِإَذا َنَقَشُه ْالَوَّ
يَباُج َِّ  (vezninde [dînâr] ِديَناٌر) [ed-dîbâc] اَء
Kumaş-ı ma¡rûf ismidir. Ve bu dîbâ-yı 
Fârisî mu¡arrebidir ki Türkîde dahi dîbâ 
ta¡bîr olunur, arış ve argacı ipek olur. Ve 
mu¡arrebâtta asl-ı Fârisîsi dîvbâf olup 
ba¡dehu ihtisâr ile dîbâ ba¡dehu ta¡rîble 
dîbâc olmak üzere mersûmdur. Ve ¡Arab-
lar ba¡de’l-ahz aslını bâ-yı müşeddede ile 
اٌب tahayyül edip ba¡dehu [dibbâc] ِدبَّاٌج  ِكذَّ
[ki≠≠âb] vezninde olan masdara ¡adem-i 
iltibâs için gûyâ ki bâ-yı ûlâyı yâ’ya kalb 
eylediler, niteki ِديَناٌر [dînâr] kelimesinde 
dahi bu resme beyân ederler. 

Ve Mi§bâ√’ın beyânına göre ِديَباٌج [dîbâc] 
vech-i mezkûr üzere mu¡arreb olup 
ba¡dehu kesret-i isti¡mâlle ¡Arab tasarruf 
edip ondan sîga ittihâz ve nakş ve tezyîn 
ma¡nâsına isti¡mâl eylediler. Meselâ bâb-ı 
sânîden olarak َدَبَج اْلَغْيُث ْالَْرَض َدْبًجا dediler, 
“Yağmur yeri saky edip ezhâr-ı muhtelife 
inbât ya¡nî gûnâ gûn şükûfeler ile yeri pür-
nakş u nigâr eyledi” ma¡nâsına. Ve veznin-
de ihtilâf olunmuştur. ¡İnde’l-ba¡z vezni 
fî¡âldir ki yâ™ zâ™idedir. Ve ¡alâ-kavlin aslı 
-dır, taz¡îfle; bâ-yı muvahha[dibbâc] ِدبَّاٌج
denin biri yâ’ya ibdâl olunmuştur. Evvele 
göre cem¡i َدَياِبيُج [deyâbîc]dir yâ-yı tahtiy-
ye ile. Sânîye göre َدَباِبيُج [debâbîc]dir bâ-yı 
muvahhade ile. Kezâlik Esâs’ın beyânına 
göre ِديَباٌج [dîbâc] mâddesinden mutasarrıf 
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اَجُة ََ جأ ََّ ve [ed-decdâcet] اَء

ُجوِجيُّ ََّ  dâl’ın fethi) [ed-decûciyy] اَء
ve yâ-yı nisbetle) Karanlık ve muzlim 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَدْجَداَجٌة َدْيُجوٌج   َلْيَلٌة 
ُمْظِلَمٌة ُمْظِلٌم :ve yukâlu أَْي  أَْي  َدُجوِجيٌّ   ve َلْيٌل 
yukâlu: َبْحٌر َدْجَداٌج َعَلى التَّْشِبيِه أَْي ُمْظِلٌم
َجاُة َجوأ ََّ  dâl’ın ve cîm’in) [ed-decevcât] اَء
fethiyle) Yerden yapma gerimli nâkaya 
ıtlâk olunur, ِإْرَخاُء ِسْتٍر [ir«â™u sitr] ma¡nâsına 
olan َدِجيٌج [decîc]den me™hûzdur; yukâlu: 
َناَقٌة َدَجْوَجاةٌ أَْي ُمْنَبِسَطٌة َعَلى ْالَْرِض
ُج ّجِ ََ ُُ ٌث) [el-mudeccic] اَءأ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) ve

ُج جَّ ََ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mudeccec] اَءأ
vezninde) Silâhla ârâste olan kişiye ıtlâk 
olunur; yukâlu: ٌج أَْي َشاكٌّ ِفي ٌج َوُمَدجَّ  َرُجٌل ُمَدّجِ
الَِح َوْهٍب :Kâle fi’n-Nihâye الّسِ َحِديِث   “َوِفي 
الَِح” أَْي َعَلْيِه ِسالٌَح َتامٌّ ًجا ِفي الّسِ  “َخَرَج َجالُوُت ُمَدجَّ
َي ِبِه ِلَنَُّه َيِدجُّ أَْي َيْمِشي ُرَوْيًدا ِلِثَقِلِه َوِقيَل ِلَنَُّه َيَتَغطَّى  ُسّمِ
َماُء ِإَذا َتَغيََّمْت َجِت السَّ  Ve ِبِه ِمْن َدجَّ

ٌج ّجِ ََ  ve [mudeccic] ُم

ٌج جَّ ََ  Kirpi ta¡bîr olunan [mudeccec] ُم
cânvere ıtlâk olunur.

ُج جُّ ََ ٌل) [et-tedeccuc] اَءتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Silâhlanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِتِه ِإَذا َدَخَل ِفي ِسالَِحِه َج ِفي ِشكَّ َتَدجَّ
ُج َُ جأ ََ  [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [et-tedecduc] اَءتَّ
vezninde) Karanulanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيُل ِإَذا أَْظَلَم َتَدْجَدَج اللَّ
َجُة ََ جأ ََّ -zelze] َزْلَزَلٌة) [ed-decdecet] اَء
let] vezninde) Bu dahi karanulanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْظَلَم ِإَذا  ْيُل  اللَّ  َدْجَدَج 
Ve َدْج َدْج [dec dec] diye decâce çağırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصاَح ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َدْجَدَج 
َجاَجِة ِبَدْج َدْج ِبالدَّ
َجاَجُة ََّ  dâl’ın fethiyle) [ed-decâcet] اَء
ve müselles olur, ya¡nî dâl’ın harekât-ı 

ve müzeyyen oldukları için. Ve ıtlâk ve 
takyîd ¡alâkasıyla mutlakan ruhsârda dahi 
isti¡mâl ederler; yukâlu: ِديَباَجَتْيِه َيُصوُن   ُفالٌَن 
اُه َخدَّ َحَسَنٌة :ve yukâlu َوُهَما  ِديَباَجٌة  اْلِكَتاِب   ِلَهَذا 
َرًة ِإَذا َكاَنْت ُمَحبَّ

]د ج ج[
ِجيُج ََّ  Yapça (dâl’ın fethiyle) [ed-decîc] اَء
yapça yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّدج 
ْيِر َدِجيًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َدبَّ ِفي السَّ
Şârih der ki İbn Sikkît rivâyeti üzere 
 cemâ¡ate mahsûstur, vâhidde [decîc] َدِجيٌج
isti¡mâl olunmaz; fe-yukâlu: وَن  َمرَّ اْلَقْوُم َيِدجُّ
 İntehâ. Ve َدِجيًجا

-Bir kimse bâzirgânlık eyle [decîc] َدِجيٌج
mek ma¡nâsınadır ki seyr ü seferi müstel-
zimdir; yukâlu: َتَجَر ِإَذا  ُفالٌَن   Ve perdeyi َدجَّ 
salıvermek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  َدجَّ الرَّ
ْتَر ِإَذا أَْرَخى الّسِ

جُّ ََّ ) [ed-decc] اَء -veznin [acc√] َحجٌّ
de) Hânenin sathı yağmurdan akmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ا ِإَذا َوَكَف َدجَّ اْلَبْيُت َدجًّ
ُجُج َُّ  (zammeteynle) [ed-ducuc] اَء
Ziyâdesiyle karanlık, şiddet-i zulmet 
ma¡nâsınadır ki ismdir. Ve

 Taşı ve toprağı siyâh olan [ducuc] ُدُجٌج
dağlara denir. Buna göre َدُجوٌج [decûc] laf-
zından cem¡ olur.

ُة جَّ َُّ  dâl’ın zammı ve cîm’in) [ed-duccet] اَء
teşdîdiyle) Bu dahi be-gâyet karanlık, 
şiddet-i zulmet ma¡nâsınadır.

ُج َُ جأ َُّ -vez [hudhud] ُهْدُهٌد) [ed-ducduc] اَء
ninde) ve

َجاِجيُّ َُّ  (dâl’ın zammıyla) [ed-ducâciyy] اَء
Be-gâyet siyâh olan şey™e denir, te™kîd-i 
sevâd için îrâd olunur; yukâlu: ُدْجُدٌج  أَْسَوُد 
َوُدَجاِجيٌّ أَْي َحاِلٌك
يأُبوُج ََّ ve (dâl’ın fethiyle) [ed-deycûc] اَء
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ya¡nî kirâcılara ve huccâc ve tüccârın 
hadem ve a¡vânına ve seyr ü sefer üzere 
olan tüccâra ıtlâk eylediler; ve minhu’l-
hadîsu; ya¡nî hadîsu İbn ¡Ömer: َرأَى  “أَنَُّه 
اجُّ الدَّ َهُؤالَِء  َفَقاَل  أَْنَكَرَها  َهْيَئٌة  َلُهْم  اْلَحّجِ  ِفي   َقْوًما 
” اجُّ اَْلُمكَّاُروَن :Kâle’l-mü™ellif َوَلْيُسوا ِباْلَحاّجِ  “اَلدَّ
اُر” اجُّ :Ve kâle fi’n-Nihâye َوالَْعَواُن َوالتُّجَّ  “اَلدَّ
وَن اِليَن ِلَنَُّهْم َيِدجُّ  أَْتَباُع اْلَحاّجِ َكاْلَخَدِم َوالَُجَراِء َواْلَجمَّ
ا َما َقاَل َفِر َوأَمَّ  َعَلى ْالَْرِض أَْي َيِدبُّوَن َوَيْسَعْوَن ِفي السَّ
ٍة َداجَّ َوالَ  اَجٍة  حَّ ِمْن  َتَرْكُت  َما  اهلِل  َرُسوَل  “َيا  َرُجٌل   َلُه 
ِمَن َنْفِسي  ِإَلْيِه  َدَعْتِني  َشْيًئا  َتَرْكُت  َما  َفَمْعَناُه  أََتْيُت”   ِإالَّ 
ِفي َوَجاَء  ٍة  ِلَحاجَّ ِإْتَباٌع  ٌة  َوَداجَّ َرِكْبُتُه  َوَقْد  ِإالَّ   اْلَمَعاِصي 
اْلَبْيَت اَْلَقاِصُدوَن  ُة  اَْلَحاجَّ اْلَخطَّاِبيُّ  َقاَل  ِبالتَّْشِديِد   ِرَواَيٍة 
اِجُعوَن َواْلَمْشُهوُر ِبالتَّْخِفيِف” ُة اَلرَّ اجَّ َوالدَّ
 (vezninde [heyûlâ] َهُيوَلى) [Decûcâ] َدُجوَجى
¡Arabistân’da bir mevzi¡ adıdır.

ِجيُج َأ -vez [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tedcîc] اَءتَّ
ninde) Gök yüzü kablayı bulutlanmak 
ma¡nâsınadır ki zulmeti müstelzimdir; 
yukâlu: َماُء َتْدِجيًجا ِإَذا َغيََّمْت َجِت السَّ َدجَّ
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [Decûc] َدُجوٌج
¢ays kabîlesi yurdunda bir dağ adıdır.

َجاُن ََ يأ ََّ -dâl’ların fethiy) [ed-deydecân] اَء
le) Yük devesine denir, َحُموَلٌة [√amûlet] 
ma¡nâsına.

]د ح ج[
ُج طأ ََّ -dâl’ın fethi ve √â-yı müh) [ed-da√c] اَء
melenin sükûnuyla) Bir nesneyi yer üzere 
çekip sürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: َدَحَج 
َسَحَبُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َدْحًجا  ْيَء   ¡Ve cimâ الشَّ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َدَحَج اْلَجاِرَيَة 
ِإَذا َجاَمَعَها

]د ح ر ج[
َجُة ََ طأ ََّ  ve (dâl’ın fethiyle) [ed-de√recet] اَء

اُج ََ طأ َِّ -Yu (dâl’ın kesriyle) [ed-di√râc] اَء
varlamak ma¡nâsınadır.

ُج َُ طأ ََ -Yu (tâ’nın fethiyle) [et-teda√ruc] اَءتَّ

selâsıyla da lügattir) Ma¡rûf hânegî kuşa 
denir; erkeğine ve dişisine ıtlâk olunur. 
Türkîde erkeğine horoz ve dişisine ta-
vuk ta¡bîr olunur. Pes tâ’yı vahdet için-
dir, َحَماَمٌة [√amâmet] ve َبطٌَّة [ba††at] gibi 
ki müfred ile cem¡-i cinsiyi fark içindir. 
Şârihin beyânına göre cem¡i ُدُجٌج [ducuc] 
gelir, َعَناٌق [¡anâ…] ve ُعنٌُق [¡unu…] gibi ve 
 gibi. Ve ba¡zen [kutub] ُكُتٌب ve [kitâb] ِكَتاٌب
 ,dahi gelir. Ve bu mâdde [decâ™ic] َدَجاِئُج
âheste yürümek ma¡nâsından me™hûzdur. 
Ve 

 Bir yumak ipliğe ıtlâk [decâcet] َدَجاَجٌة
olunur. Ve kişinin ¡ayâline ıtlâk olunur ki 
rızk ve nafakaları vazîfe-i lâzımesi olan 
eşhâstan ¡ibârettir; yukâlu: أَْي َدَجاَجٌة   ِلُفالٍَن 
 Ve ِعَياٌل

.Bir kimsenin ismidir [Decâcet] َدَجاَجٌة

َجاِج ََّ اء  &Beni’l-◊âri [u’d-Decâc±] ُذو 
cemâ¡atinden bir şâ¡irin lakabıdır. 
Ve Ebu’l-∏anâ™im İbnu’d-Decâcî ve 
Sa¡dullâh b. Na§r ve oğulları Mu√ammed 
ve ◊asan ve hafîdi ¡Abdul√a…… b. el-
◊asan ve ¡Abduddâ™im b. ¡Abdulmu√sin 
ed-Decâciyyûn muhaddisîndendir.

َجَباُن ََّ  [rama∂ân] َرَمَضاُن) [ed-dececân] اَء
vezninde) Mevâşîden şol süt emer yav-
ruya denir ki anasının ensesinde yapça 
yapça yürüyüp gider ola; mü™ennesi ٌَدَجَجاَنة 
[dececânet]tir hâ’yla.

اجُّ ََّ ) [ed-dâcc] اَء  (vezninde [âcc√] َحاجٌّ
Aslı َداِجٌج [dâcic] idi, َدِجيٌج [decîc] laf-
zından ism-i fâ¡ildir ki âheste yürümek 
ma¡nâsınadır, ba¡dehu mutlakan yürümek-
te isti¡mâl olunmakla ٌَّداج [dâcc] seyr ve 
sa¡y eden kimseye ıtlâk olunur. Ba¡dehu 
¡Arablar bunu ٌَّحاج [√âcc] kelimesi gibi 
cem¡ ma¡nâsında isti¡mâlle mekkârûn 
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vaz¡-ı haml eylemeyip imsâk eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجاَزِت ِإَذا  النَّاَقُة   َدَرَجِت 
تُْنَتْج َوَلْم  َنَة   Ve tûmâr ve sevb makûlesi السَّ
nesneyi dürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َطَواُه ِإَذا  اْلِكَتاَب   Lâkin usûl-i sâ™irede bu َدَرَج 
ma¡nâ َدْرٌج [derc] ¡unvânıyla mersûmdur ki 
dâl’ın fethi ve râ’nın sükûnuyladır. Hattâ 
o dürülen şey™e dahi َدْرٌج [derc] ıtlâk eyle-
diler ki tesmiye bi’l-masdardır.

َراُج َِ نأ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-indirâc] اَإلأ
ninde) Bu dahi inkırâz ma¡nâsınadır ki 
bir kavm ve kabîle bi’l-cümle geçip aslâ 
a¡kâb ve ahlâfları kalmamaktan ¡ibârettir, 
hulefâ-i ¡Abbâsiyye gibi; yukâlu: ِإْنَدَرَج 
اْلَقْوُم أَِي اْنَقَرُضوا
ُج رأ ََّ  dâl’ın fethi ve râ’nın) [ed-derc] اَء
sükûnuyla) Bu dahi bir kimse doğru yolu-
na geçip gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َدِرَج 
اِبِع ِإَذا َمَضى ِلَسِبيِلِه ُجُل َدْرًجا ِمَن اْلَباِب الرَّ -Ve yük الرَّ
sek derece ve mertebelere su¡ûd eylemek 
ma¡nâsınadır; gerek hissî olsun nerdübân 
pâyeleri gibi ve gerek ma¡nevî olsun 
merâtib-i ¡aliyye gibi; yukâlu: ِإَذا ُفالٌَن   َدِرَج 
 Ve dîn ve mezhebden yâhûd َصِعَد ِفي اْلَمَراِتِب
kelâmdan tarîk-i vâzıha mülâzemet eyle-
mek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
اْلَكالَِم أَِو  يِن  الّدِ ِمَن  َة  اْلَمَحجَّ َلِزَم  ِإَذا  ُفالٌَن   Ve َدِرَج 
dâ™imâ dürrâc eti yemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِج رَّ الدُّ أَْكِل  َعَلى  َداَم  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve َدِرَج 
yel bir nesne üzere şiddetle esip uğramak 
ma¡nâsınadır; şöyle ki o nesneyi havâya 
kaldırmayıp önünde vech-i arz üzere ge-
çip gider kıla; yukâlu: ِباْلَحَصى يُح  الّرِ  َدَرَجِت 
ِل ِإَذا َجَرْت َعَلْيِه َجْرًيا َشِديًدا  Ve َدْرًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ

ٌج  Hattâtların ve sâ™ir kâtiblerin [derc] َدرأ
yazı yazdıkları tomara denir dürüldü-
ğü için ve bunda fethateynle câ™izdir. 
Râπıb’ın beyânına göre َدْرٌج [derc] kitâb 

varlanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َدْحَرَج 
ْيَء َدْحَرَجًة َوِدْحَراًجا َفَتَدْحَرَج أَْي َتَتاَبَع ِفي ُحُدوٍر الشَّ
ُج ََ طأ ََ ُُ -ism-i mef¡ûl bün) [el-muda√rec] اَءأ
yesiyle) Yuvalak nesneye denir ki yuvar-
lanmak şânındandır, top yuvalağı gibi; 
yukâlu: ٌر َشْيٌء ُمَدْحَرٌج أَْي ُمَدوَّ
وَجُة َُ طأ َُّ  (dâl’ın zammıyla) [ed-du√rûcet] اَء
Osurgan böceğinin fındık tarzında yuvar-
layıp götürdüğü yuvalağa denir.

]د ر ج[
ُروُج َُّ ve (dâl’ın zammıyla) [ed-durûc] اَء

َرَجاُن ََّ -Yürü (fetehâtla) [ed-derecân] اَء
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ُدُروًجا  َدَرَج الرَّ
ِل ِإَذا َمَشى َوَدَرَجاًنا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
Şârih der ki Esâs’ın ve Râπıb’ın beyânına 
göre bu mâdde dereceye, ya¡nî nerdübân 
pâyesine su¡ûd eder gibi âheste âheste yü-
rümeğe mevzû¡dur; onun için sıbyân ve 
şüyûhun yürümesine tahsîs eylediler ki 
emekleyerek yürümekten ¡ibârettir. Vâkı¡a 
Mi§bâ√’ta dahi bu resme mersûmdur. 
İntehâ. Ve 

 ve [durûc] ُدُروٌج

 Bir kavm ve cemâ¡at [derecân] َدَرَجاٌن
münkarız olmak ya¡nî geçip tükenmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْنَقَرُضوا ِإَذا  اْلَقْوُم   َدَرَج 
Ve bir kimse geride aslâ nesl ve zürriyyeti 
kalmayarak vefât eylemek ma¡nâsınadır. 
Ve ¡inde’l-ba¡z bir kimse meslûkü olan 
yoluna kat¡â tevakkuf ve ¡udûl eylemeye-
rek doğru savuşup gitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمَضى أَْو  َنْسالً  يَُخّلِْف  َلْم  ِإَذا  ُفالٌَن   َدَرَج 
 Şârih der ki ümmehât-ı sâ™irede ِلَسِبيِلِه
bunların her biri ma¡nâ-yı mahsûs ola-
rak mersûmdur. Pes burada أَْو kelimesin-
de hemze tugyân-ı kaleme mahmûl olur. 
Ve gebe nâka senesi güzerân edip henüz 
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cânvere ıtlâk olunur. Ve 

اٌج .Bir mevzi¡ adıdır [Derrâc] َدرَّ

اُج رَّ َُّ اٌن) [ed-durrâc] اَء -veznin [rummân] ُرمَّ
de) Türkîde tahrîfle turaç ta¡bîr olunan 
kuş ismidir. Cüssede kekliğe karîb ve hoş-
manzar ve eti nâzük bir kuştur ve bu sü-
lün dedikleri değildir, sülüne müşâbihtir. 
Fârisîde durrâca turâc ve sülüne tezerv 
ve ¡Arablar mu¡arreb olarak َتْدُرٌج [tedruc] 
derler. Ve اٌج اَجٌة da[durrâc] ُدرَّ  [durrâcet] ُدرَّ
dahi lügattir hâ’yla, َحَماٌم [√amâm] ve ٌَحَماَمة 
[√amâmet] gibi, erkeğine ve dişisine ıtlâk 
olunur.

ُروُج ََّ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [ed-derûc] اَء
Be-gâyet sür¡atle esip güzerân eden yele 
denir; yukâlu: ِِريٌح َدُروٌج أَْي َسِريَعُة اْلَمّر
َرُج َأ َُ -vez) [ma«rec] َمْخَرٌج) [el-medrec] اَءأ
ninde ism-i mekândır) Meslek ve tarîka 
ma¡nâsınadır.

ُج رأ َُّ  (vezninde [burc] بُْرٌج) [ed-durc] اَء
Nisvânın hurdevât vaz¡ eyledikleri kutuya 
denir, َساِء  .ma¡nâsına [™ifşu’n-nisâ√] ِحْفُش النِّ
Müfredi ٌُدْرَجة [durcet]tir hâ’yla. Cem¡i ٌِدَرَجة 
[direcet]tir, ٌِعَنَبة [¡inebet] vezninde) ve أَْدَراٌج 
[edrâc] gelir, أَْتَراٌس [etrâs] vezninde.

َرُج ََّ -Yola de (fethateynle) [ed-derec] اَء
nir, tarîk ma¡nâsına. Cem¡i أَْدَراٌج [edrâc] 
gelir, َسَبٌب [sebeb] ve أَْسَباٌب [esbâb] gibi. 
Bu ma¡nâdandır ki ¡Arablar “Filân gel-
diği yoldan yine dönüp gitti” diyecek 
yerde أَْدَراَجُه  derler. Bunda ba¡zılar َرَجَع 
hemzenin kesriyle rivâyet ettiler. Fetha-
ya göre vech-i mezkûr üzere َدَرٌج [derec]
in cem¡idir, mübâlaga yâhûd her cüz™ü bir 
tarîk i¡tibârına mebnî cem¡ olmuştur ve 
kesreye göre hazf-i muzâf i¡tibâr olunup 
 unvânıyla mü™evvel¡ َرَجَع ِمْثَل أَْدَراِجِه أَْي َمِجيِئِه
olur. Lâkin fetha efsahtır; yukâlu: َرَجَع 

ve sevb makûlesini dürmek ma¡nâsınadır; 
dürülmüş nesneye ıtlâk olunur, niteki ٌَّطي 
[†ayy] dahi böylecedir, ismle masdar bey-
nini fark için ba¡zen tahrîk ederler. Pes 
hâliyen hattâtların َدْرٌج [derc] ta¡bîr eyle-
dikleri, muhâfaza için âher kâğıd içre vaz¡ 
ve tayy olunduğuna mebnîdir.

َراُج دأ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-idrâc] اَإلأ
dahi gebe nâka senesini geçirip henüz do-
ğurmayıp imsâk eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َنَة َوَلْم تُْنَتْج  Ve أَْدَرَجِت النَّاَقُة ِإَذا َجاَزِت السَّ
kâğıd ve sevb makûlesi nesneyi dürmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْدَرَج الطُّوَماَر ِإَذا َطَواُه
Şârihin beyânına göre َدْرٌج [derc] ve ِإْدَراٌج 
[idrâc] dürmek ma¡nâsında mecâzdır, zîrâ 
bir nesneyi dürmek derece derece olur. 
İntehâ. Ve 

َراٌج دأ ٌِ  [idrâc] Kuyudan kova ile suyu âheste 
âheste te™ennî ile çekmek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َمَتَح ِإَذا  ْلَو  الدَّ  أَْدَرَج 
-Ve nâkanın memesi uçlarını sa ِبَها ِفي ِرْفٍق
rıp bağlamak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: أَْدَرَج ِبالنَّاَقِة ِإَذا َصرَّ أَْخالََفَها
ِريُج َأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tedrîc] اَءتَّ
Bu dahi dürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإَذا َطَواُه َتْدِريًجا  اْلِكَتاَب  َج  -ve bir kimseyi be َدرَّ
gâyet sıkıştırmakla bî-tâb u tüvân eyle-
mek ma¡nâsınadır, gûyâ ki derece derece 
nihâyet-i tâkat ve gâyet-i mihnete iblâg 
eylemektir; tekûlu: أَْي ْالَْمُر  أَِو  الطََّعاُم  َجِني   َدرَّ
َذْرًعا ِبِه   Ve bir şey™i yâ bir adamı bir ِضْقُت 
nesneye derece derece te™ennî ile vardır-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َكَذا  ِإَلى  َجُه   َدرَّ
أَْدَناُه ِمْنُه
اُج رَّ ََّ -veznin [kettân] َكتَّاٌن) [ed-derrâc] اَء
de) Koğucuya ıtlâk olunur, nemmâm 
ma¡nâsına, meclis be-meclis gezip nakl-i 
makâl eylediği için. Ve kirpi ta¡bîr olunan 
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tır. Ve ¢â∂î Ebu’l-Velîd el-Bâcî fetehâtla 
zabt eylemiştir, lâkin vehm zann olunur.

اَجُة رَّ ََّ اَنٌة) [ed-derrâcet] اَء  [cebbânet] َجبَّ
vezninde) Çocuk arabasına denir ki ye-
nice yürümeğe başladıkta onunla ta¡lîm 
ederler. 

Şârih der ki gerçi nüshalarda اَْلَحاُل 
¡unvânıyla mersûmdur, lâkin Mu√kem’de 
 ibâretiyle merkûmdur. Mütercim¡ اَْلَعَجَلُة
der ki şârih gâlibâ çocuk arabasına َحاٌل 
[√âl] ıtlâk olunduğundan zühûl eylemiştir. 
Ve 

اَجٌة  e denir ki[debbâbet] َدبَّاَبٌة [derrâcet] َدرَّ
selefte hisâr cenginde onun altına gizlenip 
yapça yapça sürerek hisâr dibine varırlar 
idi, niteki mâddesinde beyân olundu.

َجُة رأ َُّ ve (dâl’ın zammıyla) [ed-durcet] اَء

َرَجُة ََّ ve (fetehâtla) [ed-derecet] اَء

َرَجُة َُّ  dâl’ın zammıyla) [ed-durecet] اَء
 vezninde, bunda cîm’in [humezet] ُهَمَزةٌ
teşdîdiyle câ’izdir) ve

ُرَجُة ُدأ -vez [uskufet] أُْسُكَفٌة) [el-udrucet] اَألأ
ninde) Nerdübâna denir, ٌِمْرَقاة [mir…ât] 
ma¡nâsına. 

Şârih der ki tesmiyetu’l-kulli bi’smi’l-
ba¡z kabîlindendir.

ُج رَّ َُّ  (vezninde [sukker] ُسكٌَّر) [ed-durrec] اَء
Zahmetli, meşakkatli umûr-ı ¡azîmeye 
ıtlâk olunur; derece derece nihâyet-i cehd 
ü tâkata bülûg mülâhazasına mebnîdir; 
yukâlu: َة اقَّ الشَّ اْلَعِظيَمَة  ْالُُموَر  أَِي  َج  رَّ الدُّ  َرِكَب 
Mü™ellif bunu ُسكٌَّر [sukker] vezniyle takyîd 
eyledi, lâkin ُركٌَّع [rukka¡] ile takyîd eylese 
enseb idi, zîrâ bu َداِرٌج [dâric]in cem¡idir.

يُج ّرِ َِّ يٌن) [ed-dirrîc] اَء -veznin [sikkîn] ِسّكِ
de) Tanbûra şebîh bir nev¡ sâzın ismidir, 
¡Arablara mahsûstur.

 Kezâlik أَْدَراَجُه َويُْكَسُر أَْي ِفي الطَِّريِق الَِّذي َجاَء ِمْنُه
¡Arablar َياِح الّرِ أَْدَراَج  َدُمُه   derler, “Demi َذَهَب 
heder ve telef olup gitti” diyecek yerde.

َواِرُج ََّ -vez [avâric»] َخَواِرُج) [ed-devâric] اَء
ninde) Davarın kavâ™imine ya¡nî ayakları-
na ıtlâk olunur; müfredi َداِرَجٌة [dâricet]tir. 

َجُة رأ َُّ  Şol (dâl’ın zammıyla) [ed-durcet] اَء
paçavradan dertop dürülmüş kundağa de-
nir ki onu nâkanın fercine ve dübürüne 
idhâl ederler, bir müddet gözü ve burnu 
bağlı olarak o hâl üzere terk ederler, tâ ki 
nâkayı vilâdet burusu gibi buru tutmakla 
o hînde gözünün ve burnunun bendlerini 
çözüp ve o paçavrayı ihrâc ettikten sonra 
bir âher nâkanın yavrusunun gövdesine 
gereği gibi sürüp o nâkaya işmâm ederler 
ondan kendi veledinin râyihasını hiss ile 
kendi veledi kıyâs edip ona yakılır. Bu 
¡ameli nâkanın yavrusu zâyi¡ olup bir âher 
yavruya kendisini yakmak murâd eyledik-
te ederler, tâ ki bu cihetle sütünü çekmeyip 
ke-mâ fi’l-evvel idrâr üzere olur. Ağızına 
bağladıkları bağa ِغَماَمٌة [πimâmet] ve bur-
nuna bağladıklarına ِصَقاٌع [§i…â¡] derler. Ve 
¡inde’l-ba¡z ُدْرَجٌة [durcet] şol paçavradır 
ki nâkanın dâhil-i fercinde derd ve veca¡ 
zuhûr eyledikte içine edviye-i münâsibe 
vaz¡ edip nâkanın fercine idhâl ederler. 
Cem¡i ُدَرٌج [durec] gelir, ُصَرٌد [§urad] vez-
ninde; ve mâ câ™e fi’l-hadîsi: َيْبَعْثَن  “ُكنَّ 
ًة َمْحُشوَّ اْلَحاِئُض  ِبَها  َتْحَتِشي  اْلِخَرَق  َشبَُّهوا  ْرَجِة   ِبالدُّ
 Ya¡nî hâ™izin pamuk ile ِباْلُكْرُسِف ِبُدْرَجِة النَّاَقِة”
mahşuvve olarak tutundukları ِخْرَقٌة [«ir…
at]ı, zikr olunan durce-i nâkaya teşbîh 
eylediler. Ve lafz-ı mezbûr ِعَنَبٌة [¡inebet] 
vezninde ِدَرَجٌة [direcet] ¡unvânıyla da 
mervîdir ki ma¡nâsı ânifen zikr olundu; 
ya¡nî nisvânın hurdevât kutuları olacak-
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eylemekten ¡ibârettir. Âhiretten kat¡-ı na-
zar, dünyâda dahi eseri müşâhede olunur. 
Ve ¡inde’l-ba¡z o bendeyi kalîlen kalîlen 
tedrîc ile ahz ve ihlâk edip bagteten ahz 
eylememekle imhâl eylemekten ¡ibârettir, 
derece derece nerdübâna is¡âd eylemek 
gibi. Mü™ellif Ba§â™ir’de ُه  َواْسِتْدَراُج اهلِل اْلَمْرَء َجرُّ
-ibâretiyle de beyân eyle¡ َقِليالً َقِليالً ِإَلى اْلَعَذاِب
miştir, me™âl birdir. Ve Râπıb ba¡zılardan 
اْلِكَتاِب َطيَّ  -ibâretiyle müfesser ol¡ َسَنْطِويِهْم 
duğunu nakl eylemiştir ki igfâllerinden 
¡ibâret olur. Ve 

َراٌج َأ ِت اأ ٌِ  [istidrâc] Yel bir kimseye yâ bir 
nesneye şiddetle arkasından dokunmakla 
önüne katıp yiterek bi-nefsihi yürür gibi 
sürütüp yürütmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َيْعِني َعَلى ِبَنْفِسِه  َيْدُرُج  ِإَذا َجَعَلْتُه َكأَنَُّه  يُح   ِإْسَتْدَرَجْتُه الّرِ
َوْجِه ْالَْرِض ِمْن َغْيِر أَْن َتْرَفَعُه ِإَلى اْلَهَواِء
-hu] ُهَمَزةٌ dâl’ın zammıyla) [durecet] ُدَرَجٌة
mezet] vezninde) Bir kuş adıdır.

اِج رَّ َُّ اء َماَنُة   [avmânetu’d-Durrâc◊] َطوأ
(√â’nın fethi ve اٌج انٌ [durrâc] ُدرَّ  [rummân] ُرمَّ
veznindedir, ba¡zen َكتَّاٌن [kettân] vezninde 
zebân-zeddir) Tarîk-i Ba§ra’da bir mevzi¡ 
adıdır.

ٌج رَّ ََ -vez [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [Muderrec] ُم
ninde) ±âtu ¡İr… ile ¡Arafât beyninde bir 
mevzi¡dir.

اجب اٌن) [Ebû Durrâc] أَبُو ُدرَّ -vez [rummân] ُرمَّ
ninde) ¡Alî b. Mu√ammed nâm muhaddis-i 
meşhûrun künyesidir.

ُج رَّ َُّ  Şol (dâl’ın zammıyla) [ed-durrec] اَء
umûr-ı ¡azîme-i müşkileye denir ki teşeb-
büs edenleri ¡âciz ve fürû-mânde eyleye. 
Mü™ellif bunu tekrâr eylemiştir.

َرُج ََّ  (vezninde [cebel] َجَبٌل) [ed-derec] اَء
Şol elçiye ıtlâk olunur ki sulh ve salâh için 
iki adam yâhûd iki fırka beynine mütevas-

َراُج َأ ِت اأ ِ -vez [istif¡âl] ِإْسِتْفَعاٌل) [el-istidrâc] اَإلأ
ninde) Bir kimseyi reng ve hud¡a ile firîfte 
eylemek ma¡nâsınadır ki o kimseyi tertîb 
eylediği mekr ve dâma derc yâhûd takrîb 
eylemekten ¡ibârettir; yukâlu: ُفالًَنا  ِإْسَتْدَرَج 
َخَدَعُه -bir kimse [istidrâc] ِإْسِتْدَراٌج Asl ِإَذا 
yi âheste âheste bir dereceden derece-i 
uhrâya is¡âd kezâlik bir şey™e şey™en fe-
şey™en takrîb eylemek ma¡nâsınadır. Pes 
burada reng ve mekr ile tahyîl ve tesvîl 
eylediği rütbe-i hasâr u helâka is¡âd yâhûd 
kalbini âheste âheste ihtilâsla varta-i mü-
rettebeye takrîbden ¡ibâret olur. Esâs’ta 
ba¡zılardan helâkini murâd eylemek 
ma¡nâsına menkûldür ki mevt ve helâk 
ma¡nâsına olan َدْرٌج [derc]den me™hûz olur. 
Ve 

َراٌج َأ ِت اأ ٌِ  [istidrâc] Bir kimseyi bir nesne-
ye nerdübân pâyeleri gibi derece dere-
ce takrîb eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِمْنُه أَْدَناُه  ِإَذا  َكَذا  ِإَلى   Ve bir kimseyi ِإْسَتْدَرَجُه 
muztarib ve bî-karâr eylemekle serâsime 
olarak câ-be-câ geşt ü güzâra muztarr kıl-
mak ma¡nâsınadır ki meşy ma¡nâsından 
me™hûzdur; yukâlu: ِإْسَتْدَرَجُه ِإَذا أَْقَلَقُه َحتَّى َتَرَكُه 
 Ve yeni doğurmuş hayvân َيْدُرُج َعَلى ْالَْرِض
yavrusunu ensesine düşürüp âheste âheste 
yürütmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتْدَرَجِت 
َبْطِنَها ِمْن  أَْلَقْتُه  َما  َبْعَد  َوَلَدَها  اْسَتْتَبَعْت  ِإَذا   Ve النَّاَقُة 
َد َلُه َد َخِطيَئًة َجدَّ ِإنَُّه ُكلََّما َجدَّ  ِإْسِتْدَراُج اهلِل َتَعاَلى اْلَعْبَد، 
 ِنْعَمًة َوأَْنَساُه ْاِلْسِتْغَفاَر أَْو أَْن َيْأُخَذُه َقِليالً َقِليالً َوالَ يَُباِغَتُه
Ya¡nî işbu: ﴾َيْعَلُموَن الَ  َحْيُث  ِمْن   ﴿َسَنْسَتْدِرُجُهْم 
kerîmesinde vâki¡ istidrâc-ı ilâhî, bir ben-
de cürm ve hatî™esini tecdîd eyledikçe 
Hazret-i Hak celle ve ¡alâ ona idâme-i 
sıhhat ve ikbâl ve devlet makûlesi ni¡met 
ve ihsânını tecdîd edip şükr ve tevbe ve 
istigfârını unutturmakla ma¡âzallâhi ta¡âlâ 
gazab ve ¡azâbına derece derece takrîb 
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-Ve but™ ve sür¡atsiz sükûnet üze َرِئَمْت َوَلَدَها
re yürüyüp gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َدْرَبَجِت النَّاَقُة ِإَذا َدبَّْت َدِبيًبا
َراِبُج َُّ -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [ed-durâbic] اَء
de) Kibr ve edâ ile salını salını yürüyen 
kişiye denir; yukâlu: ُهَو ُدَراِبٌج أَْي ُمْخَتاٌل ُمَتَبْخِتٌر 
ِفي َمْشِيِه

]د ر د ج[
َدَجُة رأ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ed-derdecet] اَء
vezninde) Nâka kendi yavrusuna yakıl-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: النَّاَقُة  َدْرَدَجِت 
َوَلَدَها َرِئَمْت  -Ve iki kimse muhabbet ci ِإَذا 
hetinde birbirine muvâfakat eylemek 
ma¡nâsınadır ki yekdîgeri sıdk ve safvetle 
sevmekten ¡ibârettir; ِتِهَما يَُقاُل  َفِإَذا َتَواَفَقا ِفي َمَودَّ
َقْد َدْرَدَجا

]د ر م ج[
َمَبُة رأ ََّ -der] َدْرَبَجٌة (mîm’le) [ed-dermecet] اَء
becet] vezninde ve mürâdifidir ki zikr 
olundu; yukâlu: َدْرَمَجِت النَّاَقُة ِبَمْعَنى َدْرَبَجْت
َراِمُج َُّ -vez [durâbic] ُدَراِبٌج [ed-durâmic] اَء
ninde ve mürâdifidir ki zikr olundu.

اُج ِرمَّ دأ ِ  hemzenin kesri) [el-idrimmâc] اَإلأ
ve mîm’in şeddesiyle) Bir yere icâzetsiz 
küstâhâne girmek ma¡nâsınadır ki hilâf-ı 
edebdir; yukâlu: ِإْذٍن ِبَغْيِر  َدَمَر  ِإَذا  َعَلْيِهْم  َج   ِإْدَرمَّ
Ve َج  ُدُروٌج idi ki ِإْدَرْنَمَج kelimesinin aslı ِإْدَرمَّ
[durûc] mâddesindendir ve bir nesne içre 
etrâftan gizlenip pinhân olarak sokulmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َج ِفيِه ِإَذا َدَخَل ُمْسَتِتًرا  ِإْدَرمَّ
ِفيِه

]د ر س ن ج[
َواَانأُج رأ ََّ  dâl’ın ve sîn’in) [ed-dervâsenc] اَء
fethiyle) Dervâze-gâh-ı Fârisî mu¡arrebidir 
ki at eyerinin ön kaşından boynuna varın-
ca yere denir ki iki taraflı eyerin tefesinin 
fazla eteğidir.

sıt ola; yukâlu: َجاَء ُفالٌَن َدَرًجا أَْي َسِفيًرا َبْيَن اْثَنْيِن 
ْلِح ِللصُّ
َرَجاُت ََّ  Pâye ve (fetehâtla) [ed-derecât] اَء
mertebelerden tabakâta ıtlâk olunur ki 
nerdübân kademeleri gibi ba¡zı ba¡zından 
bülend olur. Mü™ellifin Ba§â™ir’de 
beyânına göre َدَرَجاٌت [derecât] َدَرَجٌة [de-
recet]in cem¡idir fetehâtla, nerdübân 
pâyesine denir, ba¡dehu menzile-i refî¡a 
ve mertebe-i ¡âliyede isti¡mâl olunmuştur, 
niteki felekte derecât-ı nücûm dahi ona 
teşbîh olunmuştur. Ehl-i hey™et medâr-ı 
nücûmu üç yüz altmış kısma taksîm ve 
her birine َدَرَجٌة [derecet] ıtlâk eylediler ve 
onları dahi on iki burca tevzî¡ eylediler ki 
her burc otuzar derece ve her derece alt-
mışar dakîka ve her dakîka altmışar sâniye 
ve her sâniye altmışar sâliseden ¡ibârettir. 
Hâkezâ ile’l-¡âşireti. Mütercim der ki 
derecât-ı mezkûrenin felek-i a¡zamda 
ki lisân-ı şer¡de َعْرٌش [¡arş] ıtlâk olunur, 
mu¡teberdir, niteki ehl-i tahkîk işbu َرِفيُع﴿ 
اْلَعْرِش﴾ ُذو  َرَجاِت   kerîmesinde ona işâret الدَّ
olduğunu tasrîh eylediler, zîrâ َرِفيٌع [refî¡] 
hisâbda üç yüz altmıştır.

اِرُج ََّ  (vezninde [âric»] َخاِرٌج) [ed-dâric] اَء
Şol toza toprağa ıtlâk olunur ki şedîd 
rüzgâr, âsâr ve rüsûm hâne üzere savurup 
tamâm bürüyüp ihâta eyledikten sonra 
berâberce önüne katıp yürüte; yukâlu: تَُراٌب 
َياِر َوتُِثيُرُه َوَتْدُرُج ِبِه َياُح ُرُسوَم الّدِ يِه الّرِ َداِرٌج ِإَذا َصاَر تَُغّشِ

]د ر ب ج[
َبَبُة رأ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ed-derbecet] اَء
vezninde) Serkeşlikten ve çetinlikten 
sonra yavaşıyıp rıfk ve mülâyim olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل أَِو اْلَفَرُس ِإَذا  َدْرَبَج الرَّ
-Ve nâka, veledini özleyip ya الََن َبْعَد ُصُعوَبٍة
kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َدْرَبَجِت النَّاَقُة ِإَذا 
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ma¡nâsınadır; yukâlu: َّاْنَكب ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْنَدَسَج 
َعَلى َوْجِهِه
ِاُج ََّ ُُ  mîm’in zammı ve) [el-muddesic] اَءأ
dâl’ın teşdîdiyle) ُمْنَتِسٌج [muntesic] keli-
mesi gibidir, ya¡nî o ma¡nâyadır. Ba¡zı 
nüshada ِج  .unvânıyla mersûmdur¡ َكاْلُمَدّسِ
Lafz-ı mezkûr َساٌج  dan ism-i[iddisâc] ِإّدِ
fâ¡ildir. Aslı ِإْدَتَسَج idi, tâ-i ifti¡âl dâl’e kalb 
ve idgâm olunmuştur. Ve bu, ُمْنَتِسٌج [mun-
tesic] ma¡nâsınadır ki ِإْنِتَساٌج [intisâc]dan 
ism-i fâ¡ildir, nesc olmuş bez ve kumaş 
makûlesine denir; zikr olunan böceğe bu 
ma¡nâdan ıtlâk olunmuştur.

َتَبُة اأ ََّ  (dâl’ın fethiyle) [ed-destecet] اَء
Deste-i Fârisî mu¡arrebidir, ُحْزَمٌة [√uzmet] 
ma¡nâsınadır ki bir bağ ve bir kabza ve 
bir demet nesneden ¡ibârettir. Cem¡i َدَساِتُج 
[desâtic] gelir. Mütercim der ki Fârisîde 
deste, bir nesnenin sapına da denmekle 
ondan dahi mu¡arreb olur.

ِتيُج اأ ََّ  Destî (dâl’ın fethiyle) [ed-destîc] اَء
mu¡arrebidir ki elde deverân eden ve el 
ile isti¡mâl olunan kapa denir. Su ve pek-
mez makûlesi vaz¡ ettikleri küçük küp-
cüğe destî ıtlâkı buna mebnîdir. Fârisîde 
hâssaten ona sebûy derler.

ِتيَنُج اأ ََّ  dâl’ın ve nûn’un) [ed-destînec] اَء
fethiyle) Destîne mu¡arrebidir ki yârak 
ma¡nâsınadır ki yâre mu¡arrebidir. Yassı 
bileziğe ve kol bağına denir ki nisvân-ı 
¡Arab bilekçelerine geçirirler.

]د ع ج[
َعُج ََّ -dâl’ın ve ¡ayn’ın fethiy) [ed-da¡ac] اَء
le) ve

َبُة عأ َُّ  dâl’ın zammı ve) [ed-du¡cet] اَء
¡ayn’ın sükûnuyla) Göz vâsi¡ olarak 
siyâhı şedîd ve vâfir olmak ma¡nâsınadır, 

]د ر ن ج[
َراِنُج َُّ  [durâbic] ُدَراِبُج (nûn’la) [ed-durânic] اَء
vezninde ve mürâdifidir ki zikr olundu.

]د ز ج[
ُج َْ يأ ََّ  dâl’ın ve za-yı) [ed-deyzec] اَء
mu¡cemenin fethiyle) At envâ¡ındandır. 
Ve bu dîze-i Fârisî mu¡arrebidir ki dâl’ın 
kesriyledir, ta¡rîb olundukta dâl’ı meftûh 
kıldılar. Mü™ellif hayl-i mezkûr ne renkle 
muttasıf olduğunu beyân eylemedi, lâkin 
bâb-ı mîm’de أَْدَغُم [edπam] şol attır ki 
yüzü ve dudakları siyâha mâ™il olup ve o 
siyâhlık sâ™ir cesedinde olan siyâhlıktan 
eşedd ola; sâ™ir cesedinde olan siyâhlık 
kurşunî siyâh olur ve ona Fârisîde dîze 
derler diye beyân eylemiştir. Kezâlik 
lügât-ı Fârisîde dîze mutlakan renk ve 
levn ve hâssaten yağız ta¡bîr olunan levnle 
ve karamtık boz ile müfesserdir ki o dahi 
yağız olacaktır. Mü™ellifin vech-i mezkûr 
üzere beyânına göre yağız olacaktır. Ve bu 
ata mahsûs değildir, ba¡zı zi™b ve hımârda 
dahi olur. Ve Fârisîde şebdîz dedikleri pek 
siyâh olanıdır ki ona kara yağız ta¡bîr olu-
nur. Nihâyet mü™ellifin beyânına göre sâ™ir 
a¡zâsı karamtık gökçül boz olup çehresi 
koyu olan yağız olur. Ve sâhib-i Mecma¡ 
mutlakan siyâh renk olan hayvânla tefsîr 
etmiştir ki yine yağız olacaktır.

]د س ج[
ِاُج َأ ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mudsic] اَءأ
ninde) ve

ُج ّاِ ََ ُُ ٌث) [el-mudessic] اَءأ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Bir nev¡ küçük böcek ismidir ki 
örümcek gibi nesc eder.

َااُج َِ نأ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-indisâc] اَإلأ
ninde) Yüz üzere kapanıp düşmek 
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sükûnuyla) Cünûn ma¡nâsınadır. Şârihin 
beyânına göre fa¡lâ™ vezninde masdardır, 
niteki ba¡zılar َنْعَماُء [na¡mâ™] kelimesinin 
masdariyyetine zâhib oldular. ¡An-karîb 
 mecnûn ma¡nâsına olmak [med¡ûc] َمْدُعوٌج
bunu mü™eyyiddir. Ve 

َباُء  َمَحاٌق Vasf olur, leyle-i [™da¡câ] َدعأ
[ma√â…]ın evvel gecesine ıtlâk olunur ki 
ayın yirmi sekizinci gecesidir, şiddet-i 
sevâda başladığı gecedir, َدْهَماُء [dehmâ™] 
dahi derler; yirmi dokuzuncuya ِسَراٌر [sirâr] 
âhir-i leyâla َفْلَتٌة [feltet] derler.

ٌج  Bir (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Du¡ayc] ُدَعيأ
recülün ¡alemidir.

ُعوُج َأ َُ -vez [meflûc] َمْفُلوٌج) [el-med¡ûc] اَءأ
ninde) Mecnûna denir ki nûr-ı ¡aklı zâ™il 
olmuştur; yukâlu: َرُجٌل َمْدُعوٌج أَْي َمْجنُوٌن

]د ع س ج[
َسَبُة عأ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ed-da¡secet] اَء
vezninde) Sür¡at eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا أَْسَرَع َدْعَسَج الرَّ

]د ع ل ج[
َلَبُة عأ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ed-da¡lecet] اَء
vezninde) Beri öte gidip gelmek, tereddüd 
ve âmed-şud ma¡nâsına; yukâlu: ِإَلْيِه  َدْعَلَج 
َهاِب َواْلَمِجيِء َد ِإَلْيِه ِبالذَّ Kâle fi’n-Nihâye ِإَذا َتَردَّ
ِباللَّْيِل يَُدْعِلَجاِن  َوُفالًَنا  ُفالًَنا  “ِإنَّ  أَْزٍد  ِفْتَنِة  َحِديِث   َوِفي 
َهاِب َواْلَمِجيِء َداِن ِبالذَّ  ِإَلى َداِرَك” أَْي َيْخَتِلَفاِن َيْعِني َيَتَردَّ
Pes olta vurmağa da ıtlâk olunur. Ve 

َلَبٌة  Karanu olmak [da¡lecet] َدعأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْظَلَم ِإَذا  ْيُل  اللَّ  َدْعَلَج 
Ve bir nesneyi çok almak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيَء ِإَذا أََخَذُه َكِثيًرا -Ve yuvarla َدْعَلَج الشَّ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َدْعَلَجُه أَْي َدْحَرَجُه 
Ve etrâftan su cem¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َدْعَلَج ِفي َحْوِضِه ِإَذا َجَبى ِفيِه
َلُج عأ ََّ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [ed-da¡lec] اَء

mehâsin-i ¡uyûndandır, âhû gözü gibi. 
Ümmehât-ı sâ™irede َدَعٌج [da¡ac] masdar ve 
 ;ism olmak üzere mersûmdur [du¡cet] ُدْعَجٌة
yukâlu: اِبِع ِإَذا َصاَر  َدِعَجِت اْلَعْيُن َدَعًجا ِمَن اْلَباِب الرَّ
َواِد َمَع َسَعِتَها َشِديَد السَّ
Şârih der ki ba¡zı usûlde َدَعٌج [da¡ac] ve 
 gözün beyâzı ve sevâdı [du¡cet] ُدْعَجٌة
kemâl üzere olmakla mübeyyendir, hattâ 
Esâs’ta bu vechile mersûmdur. Lâkin Mu…
addimetü’l-Edeb’de َدَعٌج [da¡ac] siyâh-
çeşm şuden ¡ibâretiyle müfesser أَْدَعُج  َوُهَو 
 ile müzeyyel olmakla ¡ayn’a ve َوَعْيٌن َدْعَجاُء
sâhibine vasf olur.

َعُج َدأ -veznin [a√mer] أَْحَمُر) [el-ed¡ac] اَألأ
de) Beşeresi pek siyâh olan kişiye denir, 
 ma¡nâsına. Zema«şerî’nin [esved] أَْسَوُد
ve Mi§bâ√’ın beyânına göre أَْدَعُج [ed¡ac] 
-ı mezkûrdan vasf olmak-[da¡ac] َدَعٌج
la pek siyâh-çeşm olan kişiye denir; 
mü™ennesinde َُدْعَجاء [da¡câ™] denir ve ¡ayn’a 
dahi vasf olur; yukâlu: ِإْمَرأَةٌ َدْعَجاُء َوَعْيٌن َدْعَجاُء 
Ve pek siyâh olan şey™e mecâzen أَْدَعُج 
[ed¡ac] ıtlâk ederler; yukâlu: أَْدَعُج  Pes َلْيٌل 
mü™ellifin أَْسَوُد [esved] ile tefsîri mecâz 
olur. Ve Nihâye’de ِفي“ الَُم  السَّ َعَلْيِه  ِصَفِتِه   ِفي 
َواُد ِفي اْلَعْيِن َوَغْيِرَها يُِريُد hadîsinde َعْيَنْيِه َدَعٌج”  اَلسَّ
ُة َسَواِد اْلَعْيِن َعُج ِشدَّ  أَنَّ َسَواَد َعْيَنْيِه َكاَن َشِديًدا َوِقيَل اَلدَّ
َبَياِضَها ِة  -ibâretiyle mübeyyen olmak¡ ِفي ِشدَّ
la kavl-i evvele göre mutlakan şiddet-i 
sevâd ma¡nâsına olmağın mü™ellifin أَْسَوُد 
[esved] ile tefsîri hakîkat olur. Lâkin yine 
Nihâye’de َرُجٌل “آَيُتُهْم  اْلَخَواِرِج  َحِديُث   َوِمْنُه 
َسَواِد َعَلى  اْلَحِديَث  َهَذا  اْلَخطَّاِبيُّ  َحَمَل  َوَقْد   أَْدَعُج” 
ِلَنَُّه اْلِجْلِد  َسَواِد  َعَلى  ْلَنا  َتأَوَّ ِإنََّما  َوَقاَل  َجِميِعِه   اْلِجْلِد 
أَْسَوُد َرُجٌل  آَيُتُهْم  آَخَر  َخَبٍر  ِفي  ُرِوَي   ibâretiyle¡ َقْد 
vârid olmakla أَْسَوُد [esved] ile tefsîr te™vîl 
olmağın mecâz olur.

َباُء عأ ََّ  dâl’ın fethi ve ¡ayn’ın) [™ed-da¡câ] اَء
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]د غ ن ج[
َنَبُة َأ ََّ  َدْحَرَجٌة nûn’la) [ed-daπnecet] اَء
[da√recet] vezninde) Hâssaten ¡avret kıs-
mı ifrât üzere semizlikten vücûdu iri ve 
¡azîm olup hareket ve kıyâm husûsunda 
ağırlaşmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َدْغَنَجِت 
 Ve adımları sık sık ve اْلَمْرأَُة ِإَذا َعظَُمْت َوأَْثَقَلْت
hurde hurde atarak yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُمَتَقاِرَبًة َمَشى  ِإَذا  ُجُل  الرَّ -Ve deve َدْغَنَج 
ler bir uğurdan suya hücûm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْاِلِبُل   َدْغَنَجِت 
اْلَماِء َعَلى  ْت   Ve beri öte gelip gitmek َكرَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا أَْقَبَل َوأَْدَبَر َدْغَنَج الرَّ

]د ل ج[
َءُج ََّ Ve (fethateynle) [ed-delec] اَء

َبُة ءأ َُّ -dâl’ın zammı ve fethiy) [ed-dulcet] اَء
le) Gecenin evvelinde kalkıp yola gitmek 
hâletine denir ki ismlerdir.

الَُج دأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-idlâc] اَإلأ
Gecenin evvelinde kalkıp yola gitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِإْدالًَجا  اْلَقْوُم   أَْدَلَج 
ْيِل ِل اللَّ َساُروا ِمْن أَوَّ
الَُج ّدِ ِ -hemzenin ve dâl-ı mü) [el-iddilâc] اَإلأ
şeddedenin kesriyle) Gecenin âhir vaktin-
de kalkıp yola gitmek ma¡nâsınadır. Ve 
bu, ifti¡âl bâbındandır, َكاٌر  ;gibi [iddikâr] ِإّدِ
yukâlu. َلَج اْلَقْوُم ِإَذا َساُروا ِمْن آِخِر اللَّْيِل ِإدَّ
Esâs’ta fethateynle َدَلٌج [delec] ve dâl’ın 
fethiyle َدْلَجٌة [delcet] akşamdan kal-
kıp bütün gece gitmek ve ُدْلَجٌة [dulcet] 
dâl’ın zammıyla, gecenin âhirinde git-
mek ma¡nâlarına ism olmak üzere; ve 
evvelden fi¡l, if¡âl bâbından; yukâlu: أَْدَلَج 
ْيَلَة ُكلََّها  ve sânîden fi¡l, ifti¡âl اْلَقْوُم ِإَذا َساُروا اللَّ
bâbından; yukâlu: ِإَذا َساُروا ِفي ِبالتَّْشِديِد  َلُجوا   ِإدَّ
ْيِل اللَّ  ُقْنُفٌذ ibâretiyle mersûmdur. Hattâ¡ آِخِر 
[…unfu≠]a ُمْدِلٍج -ıtlâkı bü [ebû mudlic] أَبُو 

de) İçi dolu çuvala denir. Ve elvân siyâba 
denir ki rengârenk sevb ve kumaştan 
¡ibârettir. Ve beyhûde ve bî-kâr serserî 
geşt ü güzâr eden kimseye denir. Ve 
kesîrü’l-ekl insân ve hayvâna denir. Ve 
birbirine söykenip takviyet vermekle gür 
ve firâvân kuvvetli otluğa ve çayıra denir. 
Ve hûb-çehre ve hoş-likâ, nerm ve nâzük-
beden tâze civâna denir. Ve karanuluğa 
denir. Ve kurda denir, ذئب [≠i™b] gibi. Ve 
hımâra denir. Ve ensesinden sürüldükte 
mutî¡ olmayan önegü ve serkeş nâkaya 
denir. Ve 

َلٌج  Âmir b. e†-‰ufeyl ve ¡Amr¡ [Da¡lec] َدعأ
b. Şurey√’in feresleri ismidir. Ve 

َلٌج  Bir yoldan yâhûd bir yerden [da¡lec] َدعأ
gelip giden insân ve hayvânın izine denir. 
Ve 

َلٌج .Bir cemâ¡atin ismidir [Da¡lec] َدعأ

]د غ ب ج[
َبَبُة َأ ََّ  πayn-ı mu¡ceme ve) [ed-daπbecet] اَء
bâ-yı muvahhade ile ٌَدْحَرَجة [da√recet] vez-
ninde) Develeri her gün suya götürmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّدْغَبَج اْلَماَل ِإَذا أَْوَرَدَها ُكل 
 ,i¡tibârıyladır [ibil] ِإِبٌل Te™nîs-i zamîr َيْوٍم
zîrâ ¡inde’l-¡A¡râb َماٌل [mâl] deve kısmın-
dan ¡ibârettir. Ve dâ™imâ nefsini nâz ve 
na¡îm ve ekl ü şürb-i nefîseyle perver-
de eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: النَِّعيِم ِفي  ُهْم  أَْي  أَْنُفَسُهْم  يَُدْغِبُجوَن   ُهْم 
َوْالَْكِل َيْعِني ُكلَّ َيْوٍم
َبُج َأ ََ ُُ  [muzaπfer] ُمَزْغَفٌر) [el-mudaπbec] اَءأ
vezninde) Bedeni şişman insân ve 
hayvâna denir.

َبٌج َأ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Daπbec] َد
Merrân kurbünde bir mevzi¡dir.
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ile su dökecek havuz mâ-beynine denir.

ِءُج َأ ُُ ve [el-mudlic] اَءأ

ِءجب َأ ُم  [mu√sin] ُمْحِسٌن ki) [ebû mudlic] أَبُو 
veznindedirler) Kirpiye ıtlâk olunur, bü-
tün gece gezip yürüdüğü için.

ِءجب َأ ُم  Kinâne’den bir [Benû Mudlic] َبنُو 
kabîledir.

َءَبُة َأ ُِ  [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-midlecet] اَءأ
vezninde) Şol büyük ¡ulbeye, ya¡nî külek 
ta¡bîr olunan kaba denir ki sağılan süt ona 
nakl olunur. Lâkin bunun binâsı âlet ol-
makla ma¡nâ-yı mezkûr kıyâsa muhâlif 
olur.

َءَبُة َأ َُ -vez [mertebet] َمْرَتَبٌة) [el-medlecet] اَءأ
ninde) ُدلُوٌج [dulûc]dan ism-i mekândır, ni-
teki zikr olundu. Ve 

َءَبٌة َأ  Vahşî cânver inine ıtlâk [medlecet] َم
olunur, ِاْلَوْحِشّي  [kinâsu’l-va√şiyy] ِكَناُس 
ma¡nâsına, âhû yatağı gibi.

َءُج وأ ََّ -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [ed-devlec] اَء
de) Bu dahi vuhûş inine denir. Ve zîr-i 
zemîn ta¡bîr olunan izbeye ve lağım gibi 
yere denir.

َءَباُن ََّ  [rama∂ân] َرَمَضاُن) [ed-delecân] اَء
vezninde) Çok çekirgelere ıtlâk olunur.

ِءٌج ََّ  mîm’in zammı ve dâl-ı) [Muddelic] ُم
müşeddedenin fethiyle ُمطَِّلٌب [mu††alib] 
vezninde) İbnu’l-Mi…dâm ismidir ki 
muhaddisîndendir.

ٌج ve (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Duleyc] ُدَءيأ

 (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [Dellâc] َدالٌَّج
Esmâ-i ricâldendir.

]د م ج[
ُموُج َُّ -vez [du«ûl] ُدُخوٌل) [ed-dumûc] اَء
ninde) Bir nesne şey™-i âhere girip onda 
muhkem yerleşmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 

tün gece gezip yürüdüğüne mebnîdir. Ve 
Mi§bâ√’ta dahi bu vech üzere mübeyyen-
dir. Ve Nihâye’de ْالَْرَض َفِإنَّ  ْلَجِة  ِبالدُّ  “َعَلْيُكْم 
ِباللَّْيِل” أَْدَلَج hadîsinde تُْطَوى  يَُقاُل  اللَّْيِل  َسْيُر   ِهَي 
َلَج ِبالتَّْشِديِد ِإَذا َساَر ِل اللَّْيِل َوادَّ  ِبالتَّْخِفيِف ِإَذا َساَر ِمْن أَوَّ
ّمِ َواْلَفْتِح ْلَجُة ِبالضَّ ْلَجُة َوالدَّ  ِمْن آِخِرِه َواِلْسُم ِمْنُهَما اَلدُّ
ِه َوَكأَنَُّه اْلُمَراُد ْيٍل ُكّلِ الََج ِبالتَّْشِديِد ِللَّ  َوِمْنُهْم َمْن َيْجَعُل ْاِلّدِ
تُْطَوى ْالَْرَض  َفِإنَّ  ِبَقْوِلِه  َبُه  َعقَّ ِلَنَُّه  اْلَحِديِث  َهَذا   ِفي 
ْدالَِج ْيِر َواْلِ  َوأَْنَشُدوا ِلَعِلّيٍ َرِضَي اهللُ َعْنُه “ِإْصِبْر َعَلى السَّ
َواْلُبَكِر” اْلَحاَجاِت  َعَلى  َواِح  الرَّ َوِفي  َحِر||  السَّ  ِفي 
َحِر السَّ ِفي  ْاِلْدالََج  -ibâretiyle mastûr ol¡ َفَجَعَل 
makla muhtelefün-fîh olduğunu iş¡âr ey-
lemiştir. Vâkı¡â Şihâb dahi bunda ehl-i 
lügatin ihtilâfını tasrîh eylemiştir. Hattâ 
İbn Durusteveyhi َدْلَجٌة [delcet] ve ُدْلَجٌة 
[dulcet] ki fethla ve zammıladır, mutlakan 
gece gitmek ma¡nâsınadır, gerek evvel ve 
vasat ve gerek âhir olsun diye tansîs ve 
bu bâbda İmâm ¿a¡leb’i taglît eylediğini 
beyân eylemiştir. Pes mü™ellifin beyânı 
kâsır olur. İntehâ.

اِءُج ََّ  (vezninde [âric»] َخاِرٌج) [ed-dâlic] اَء
Şol kimsedir ki kuyu başından kovayı alıp 
dökmek için havuza götürür ola. Ve deve-
lerin sağılan sütlerini ötede büyük kaplara 
nakl eden kimseye denir.

ءُوُج َُّ  (vezninde [vulûc] ُولُوٌج) [ed-dulûc] اَء
İşbu iki ma¡nâdan masdardır, kuyu başın-
dan kovayı alıp dökmek için havuza gö-
türmek ve sağılan sütleri alargada büyü-
cek kaplara nakl eylemek ma¡nâlarınadır; 
yukâlu: أََخَذ ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  ُدلُوًجا  ُجُل  الرَّ  َدَلَج 
َغَها ِفيِه ْلَو َوَمَشى ِبَها ِمْن َرْأِس اْلِبْئِر ِإَلى اْلَحْوِض ِلُيَفّرِ  الدَّ
ve yukâlu: ِإَلى ْاِلِبُل  ُحِلَبِت  ِإَذا  َبَن  اللَّ َنَقَل  ِإَذا   َدَلَج 
اْلِجَفاِن
َءُج َأ َُ ve [el-medlec] اَءأ

َءَبُة َأ َُ  mîm’lerin ve) [el-medlecet] اَءأ
dâl’ların fethiyle) İsm-i mekânlardır, kuyu 
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اِمُج ََّ  (vezninde [âric»] َخاِرٌج) [ed-dâmic] اَء
Karanu, muzlim ma¡nâsınadır; yukâlu: َلْيٌل 
َداِمٌج أَْي ُمْظِلٌم
َماَجُة َأ ُِ -mîm’in kesriy) [el-midmâcet] اَءأ
le) Başa sarılan sarığa ıtlâk olunur, ِعَماَمٌة 
[¡imâmet] ma¡nâsına. Esâs’ta bunların 
mecmû¡u mecâz olmak üzere mersûmdur, 
intivâ™ ma¡nâsındandır.

َبُة يأ مَّ َُّ  dâl’ın zammı ve) [ed-dummeycet] اَء
mîm-i müşeddedenin fethiyle) Uykucu 
ve hânesine mülâzım tenbel kişiye denir; 
taglîz için taz¡îf olunmuştur; yukâlu: ُهَو 
اٌم الَِزٌم ِلَمْنِزِلِه ْيَجٌة الَ َخْيَر ِفيِه أَْي َنوَّ ُدمَّ
َماُج َُّ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [ed-dumâc] اَء
ve

َماُج َِّ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [ed-dimâc] اَء
Sırren vâki¡ olan, ¡alâ-kavlin kavî ve muh-
kem olan sulh ve musâlahaya vasf olur; 
yukâlu: ُمْحَكٌم أَْو  َخِفيٌّ  أَْي  َوِدَماٌج  ُدَماٌج   Bu ُصْلٌح 
dahi mecâzdır.

َماُج دأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-idmâc] اَإلأ
Bir nesneyi bir sevb içre dürüp sarmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َثْوٍب ِفي  ُه  َلفَّ ِإَذا   أَْدَمَجُه 
Ba¡zı şürrâhın َدْمٌج [demc] ve ِإْدَماٌج [idmâc] 
ıtlâk ettikleri tarîka ki metnden çizgiyi 
ref¡ eyleseler yek-suhan kelâm-ı murassaf 
olur, bu ma¡nâdan me™hûzdur, Nu«be-i 
İbn ◊acer gibi.

َمُج َأ ُُ -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mudmec] اَءأ
ninde) Kumar okuna ıtlâk olunur. Ve 
-ma¡nâsınadır ki ¡an [mudemlec] ُمَدْمَلٌج
karîb meşrûhtur.

 vezninde) Bir [πurâb] ُغَراٌب [Dumâc] ُدَماٌج
mevzi¡ adıdır.

]د م ل ج[
َلُج مأ َُّ -vez [cundeb] ُجْنَدٌب) [ed-dumlec] اَء
ninde, iki lügatine göre de ya¡nî dâl’ın ve 

ْيِء ِل ِإَذا َدَخَل ِفي الشَّ ْيُء ُدُموًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ  َدَمَج الشَّ
ِفيِه اْلِكَناِس :ve yukâlu َواْسَتْحَكَم  اْلَوْحُش ِفي   َدَمَج 
Ve adımları sık sık atarak sür¡atle seğir-
tip gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َدَمَجِت 
ْالَْرِض ِفي  َقَواِئِمَها  َتَقاُرُب  َفأَْسَرَع   Şârihin ْالَْرَنُب 
beyânına göre أَْرَنٌب [erneb] misâldir, ba¡îr 
ve sâ™ir hayvânâtta dahi müsta¡meldir ve 
fi¡lin te™nîsi أَْرَنٌب [erneb]in mü™ennese ta-
hassüsü kavline mebnîdir.

َماُج َِ نأ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-indimâc] اَإلأ
ninde) ve

َماُج دأ ِ  hemzenin ve dâl-ı) [el-iddimâc] اَإلأ
müşeddedenin kesriyle ِإْفِتَعاٌل [ifti¡âl] vez-
ninde) ve

اُج ِرمَّ دأ ِ  hemzenin ve) [el-idrimmâc] اَإلأ
râ’nın kesri ve mîm’in teşdîdiyle ki fi’l-
asl ِإْدِرْنَماٌج idi, ِإْحِرْنَجاٌم [i√rincâm] vezninde; 
nûn, mîm’e kalb ve idgâm olunmuştur) 
Bunlar da bir nesne içre girip onda gereği 
gibi yerleşmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَدَمَج 
ْيِء َواْسَتْحَكَم ِفيِه َج ِإَذا َدَخَل ِفي الشَّ َمَج َواْدَرمَّ ْيُء َوادَّ الشَّ
ُج مأ ََّ  dâl’ın fethi ve mîm’in) [ed-demc] اَء
sükûnuyla) Örülmüş saça denir, ٌَضِفيَرة 
[∂afîret] ma¡nâsına. Şârih der ki mâdde-i 
mezbûre intivâ ve setr ma¡nâsına 
mevzû¡ olmakla ma¡ânî-i sâ™ire ondan 
müteferri¡dir.

ُج مأ َِّ -Sıkı dos (dâl’ın kesriyle) [ed-dimc] اَء
ta denir; yukâlu: ُُهَو ِدْمُج ُفالٍَن أَْي ِخْدنُه Ve misl 
ve nazîr ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي ِدْمُجُه   ُهَو 
َنِظيُرُه
ِمُج ََ نأ ُُ -ism-i fâ¡il bünye) [el-mundemic] اَءأ
siyle) Müdevver nesneye denir; yukâlu: 
ٌر َنْصٌل ُمْنَدِمٌج أَْي ُمَدوَّ
اُمُج ََ  [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tedâmuc] اَءتَّ
vezninde) Bir husûsta yardımlaşmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَداَمُجوا َعَلْيِه ِإَذا َتَعاَونُوا
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denir. Kelime-i mezkûre dânâc-ı âtîden 
mutasarrıf olmak muhtemeldir; yukâlu: 
ُهْم ُدنٌُج أَْي ُعَقالَُء
اَناُج ََّ  Dânâ-yı Fârisî [ed-dânâc] اَء
mu¡arrebidir ki bilici, ¡âlim ma¡nâsınadır. 
Ve muhaddisînden ¡Abdullâh b. Feyrûz 
el-Ba§rî lakabıdır.

اِنُج ََّ  vezninde ve [dâric] َداِرٌج [ed-dânic] اَء
mürâdifidir ki zikr olundu; yukâlu: تَُراٌب 
َداِنٌج أَْي َداِرٌج

]د هـ ج[
َهُج  (vezninde [a√med] أَْحَمُد) [edhec] أَدأ
 in ya¡nî dişi koyun kısmının[na¡cet] َنْعَجٌة
ismidir ki onunla tesmiye ederler ve sağ-
mak için çağırdıklarında أَْدَهَج  diye أَْدَهَج 
çağırırlar.

]د هـ ب ر ج[
ُج ََّ َب هأ ََّ  dâl’ın ve bâ-yı) [ed-dehberrec] اَء
muvahhadenin ve râ-yı müşeddedenin 
fethiyle) Deh-pere-i Fârisî mu¡arrebidir 
ki ِريَشاٍت  .ya¡nî on yelek demektir َعْشُر 
Fârisîde deh, on ¡aded ve per ve pere pâ-
yı Fârisiyye-i meftûha ile yeleğe denir. 
Bu lafz, Ebû Nuvâs’ın َصْقٌر [§a…r] vasfında 
söylediği işbu: ِج || َيْنَهُس ْهَبرَّ  “َبْيَن َخَواِفيِه ِإَلى الدَّ
.beytinde vâki¡dir َسْيَر اْلِمْقَوِد اْلُمَحْمَلِج”

]د هـ ر ج[
َجُة ََ هأ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ed-dehrecet] اَء
vezninde) Sür¡atle yürüyüp gitmek, seyr-i 
serî¡ ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  َدْهَرَج 
َساَر َسِريًعا

]د هـ م ج[
َبُة َُ هأ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ed-dehmecet] اَء
vezninde) Bir düzeye yürümeyip karışık 
yürümek, ¡alâ-kavlin adımları sık sık ata-
rak tîz tîz yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: 

lâm’ın zammı ve dâl’ın zammı ve lâm’ın 
fethiyle) ve

ُلوُج مأ َُّ -vez [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [ed-dumlûc] اَء
ninde) Bâzû-bende ve kolçağa denir, ِمْعَضٌد 
[mi¡∂ad] ma¡nâsına.

َلَبُة مأ ََّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ed-demlecet] اَء
vezninde) ve

الَُج مأ َِّ -veznin [di√râc] ِدْحَراٌج) [ed-dimlâc] اَء
de) Sâni¡ yedinde işlediği işi düzeltip her 
tarafını vech-i lâyıkı üzere râst ve hemvâr 
eylemek ma¡nâsınadır, kuyumcunun yap-
tığı bileziği tesviyesi gibi; yukâlu: َدْمَلَج 
ى َصْنَعَتُه ْيَء َدْمَلَجًة َوِدْمالًَجا ِإَذا َسوَّ الشَّ
َماِءيُج ََّ  (dâl’ın fethiyle) [ed-demâlîc] اَء
Salâbetli pek yerlere denir; ُدْمُلوٌج [dumlûc] 
müfredidir.

َلُج مأ ََ ُُ  [muda√rec] ُمَدْحَرٌج) [el-mudemlec] اَءأ
vezninde) Be-gâyet düz ve emles olarak 
birbiri içre dertop dürülmüş kürre şek-
linde yuvarlak nesneye denir, أَْمَلُس  ُمْدَرٌج 
ma¡nâsına. Düz yuvarlak taşa ve gülle-
ye ve topa ُمَدْمَلٌج [mudemlec] ıtlâkı buna 
mebnîdir. ~i√â√ müterciminin sıyrıncak 
düz yol ile tefsiri اَْلُمْدَرُج [el-mudrec] keli-
mesinin mîm’ini meftûh vehm eylediğine 
mebnîdir; mîm ise mazmûm olmakla ٌَّمْطِوي 
[ma†viyy] ma¡nâsınadır.

ُلُج مأ َُّ -veznin [u§fur¡] ُعْصُفٌر) [ed-dumlec] اَء
de) Mu¡â≠ b. ¡Amr b. el-Cemû√ Ensârî’nin 
feresi ismidir.

]د ن ج[
َناُج َِّ  dâl’ın kesri ve nûn’un) [ed-dinâc] اَء
tahfîfiyle) Bir işi yâhûd bir husûsu kunt ve 
muhkem ve üstüvâr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا أَْحَكَمُه َدَنَج ْالَْمَر ِدَناًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
نُُج َُّ  ™Ukalâ¡ (zammeteynle) [ed-dunuc] اَء
ma¡nâsınadır ki ¡âkil ve hûşyâr cemâ¡ate 
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اَجُة ََّ  (vezninde [âcet√] َحاَجٌة) [ed-dâcet] اَء
¡Askerin tâbi¡lerine denir, اٌم  [uddâm»] ُخدَّ
ve َمكَّاٌر [mekkâr] ve اٌل  ;gibi [cemmâl] َجمَّ
te™nîsi cemâ¡at i¡tibârıyladır. Mü™ellif bunu 
 mâddesinde dahi îrâd eylemiştir “د،ج،ج”
ki َدِجيٌج [decîc] ma¡nâsındandır. Burada 
 [dâ™icet] َداِئَجٌة mâddesinden fi’l-asl “د،و،ج”
olup ba¡de’l-kalb i¡lâl olunmuştur. Ve ِديٌج 
[dîc]-i âtîden me™hûz yâ™î olmak ihtimâl-i 
gâlibdir. Ve 

 ;Hâcet-i sagîre ma¡nâsınadır [dâcet] َداَجٌة
ya¡nî muktezâ olan şey™in yesîr ve sagîrine 
denir ki pek lüzûmu olmayıp nâçîz 
makûlesi olacaktır, ¡alâ-kavlin ٌَداَجة [dâcet] 
 lafzına itbâ¡ ve müzâvece [hâcet] َحاَجٌة
olarak îrâd olunur. Mü™ellif bununla işbu 
hadîse işâret eylemiştir. Kâle fi’n-Nihâye
َتَرْكُت ِمْن َحاَجٍة َوالَ َلُه َرُجٌل َما  أَنَُّه “َقاَل   َوِفي َحِديٍث 
أََتْيُت” ِإالَّ   mâddesinde “د،ج،ج” Niteki َداَجٍة 
beyân olundu.

اُج وَّ َُّ اٌن) [ed-duvvâc] اَء -veznin [rummân] ُرمَّ
de) ve

َواُج َُّ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [ed-duvâc] اَء
Üstlük ta¡bîr olunan libâsa denir ki cüm-
le esvâb üzere giyilir. Sâmî’nin beyânına 
göre ferâce gibi cümle libâs üzere giyilip 
cemî¡-i eczâ-ı bedeni setr eden libâstır; 
yukâlu: ُه ُكلَّ َجَسَدُه  َغطَّى  َساِبٌغ  أَْي  ُدَواٌج   َثْوٌب 
Ve Zema«şerî Mu…addimete’l-edeb’de 
câme™-i zeberîn ile tefsîr eylemiştir ki üst-
lük olacaktır. Hâlen biniş ta¡bîr eylediği-
miz libâs dahi ondandır. Şârihin beyânına 
göre Fârisîden mu¡arrebdir. Ve’l-hâsıl 
 ferâceye ve sâ™ir üst libâsına ,[duvâc] ُدَواٌج
şâmildir.

]د ي ج[
يأُج ََّ -dâl’ın fethi ve yâ-yı tah) [ed-deyc] اَء
tiyyenin sükûnuyla) ve

َوأَْسَرَع َخْطَوُه  َقاَرَب  أَْو  ُمْخَتِلًطا  َمَشى  ِإَذا  اْلَبِعيُر   َدْهَمَج 
Ve yaşlı sâl-horde kimse bukağıyla yürür 
gibi yapça yapça ve ağır ağır yürümek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُخ ِإَذا َمَشى َكأَنَُّه  َدْهَمَج الشَّ
َقْيٍد  Ve bir kimse bir haber üzere kendi ِفي 
¡indinden biraz söz zamm ve ziyâde eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َدْهَمَج اْلَخَبَر ِإَذا َزاَد 
ِفيِه َيْعِني ِمْن ِعْنِدِه
ُج َُ هأ ََّ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [ed-dehmec] اَء
de) Vüs¡atli ve sühûletli olan şey™e denir, 
 ma¡nâsına. Ve mutlakan kurumu َواِسٌع َسْهٌل
ve yapısı ¡azîm olan nesneye denir.

َهاِمُج َُّ -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [ed-duhâmic] اَء
ninde) Bu dahi ¡azîmü’l-hilkat olan şey™e 
denir. Ve iki hörgüçlü deveye denir. Ve 
adımlarını hurde hurde atarak sür¡atle yü-
rüyen insân ve hayvâna denir.

]د هـ ن ج[
َهاِنُج َُّ  ُدَهاِمُج (nûn’la) [ed-duhânic] اَء
[duhâmic] vezninde ve mürâdifidir ki zikr 
olundu.

َنَبُة هأ ََّ -dehme] َدْهَمَجٌة) [ed-dehnecet] اَء
cet] vezninde ve cümle ma¡nâlarında 
mürâdiftir.

َنُج هأ ََّ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [ed-dehnec] اَء
de ve fetehâtla lügattir) Zümrüd gibi bir 
nev¡ cevherin ismidir. İşbu َدْهَنٌج [deh-
nec] dehne-i Fârisî mu¡arrebidir, Türkîde 
dehne-i Firengî denmekle müte¡âreftir, 
bakır ve gümüş ma¡âdinlerinde ve sâ™ir 
ma¡âdinde ebhireden tekevvün eder bir 
hacerdir, altın ma¡deninde zebercedin te-
kevvünü gibi ve envâ¡ı vardır.

]د و ج[
ُج وأ ََّ  Bir (vezninde [mevc] َمْوٌج) [ed-devc] اَء
kimseye hizmet eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َدْوًجا ِإَذا َخَدَم َداَج الرَّ
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FASLU’±-±ÂLİ’L-MU¡CEME 
اِل اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الذَّ

]ذ أ ج[
أأُج  âl’ın fethi ve hemzenin≠) [e≠-≠e™c] اَءذَّ
sükûnuyla) Suyu şiddetle bir solukta çe-
kip içmek ma¡nâsınadır, ¡alâ-kavlin azca 
azca içmek ma¡nâsına olmakla zıdd olur; 
yukâlu: اِبِع  َذأََج اْلَماَء َوَذِئَج َذْأًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َوالرَّ
 Mü™ellifin ِإَذا َجَرَعُه َشِديًدا أَْو َشِرَبُه َقِليالً َقِليالً، ِضدٌّ
bunu azdâddan ¡addi gayr-i mülâyimdir, 
zîrâ ihtilâf-ı mezbûr kavleyne göredir. 
Asl zıd ُقْرٌء […ur™] kelimesi gibidir ki َحْيٌض 
[√ay∂] ve طُْهٌر [†uhr] ma¡nâsınadır. Ve 

 ;Boğazlamak ma¡nâsınadır [ze™c] َذأأٌج
yukâlu: َذَبَح ِإَذا  اْلُعْصُفوَر   Ve yırtmak َذأََج 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقاَء ِإَذا َخَرَقُه  Ve َذأََج الّسِ
kızarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َذأََج اْلَوْرُد ِإَذا 

اْحَمرَّ
ُؤوُج  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [ez-ze™ûc] اَءذَّ
Pek kırmızı nesneye denir, َقاِنٌئ […âni™] gibi 
 ;kelimesine ekserî te™kîd olur [a√mer] أَْحَمُر
yukâlu: أَْحَمُر َذُؤوٌج أَْي َقاِنٌئ
ِذَءاُج نأ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in≠i™âc] اَإلأ
ninde) Yırtılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقْت ِإْنَذأََجِت اْلِقْرَبُة ِإَذا َتَخرَّ

]ذ ج ج[
جُّ ) [e≠-≠ecc] اَءذَّ  vezninde) İçmek [acc√] َحجٌّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َُذجَّ اْلَماَء ِإَذا َشِرَبه Ve se-
ferden ve diyâr-ı gurbetten vatana gelmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َذجَّ ُفالٌَن ِإَذا َقِدَم ِمْن َسَفٍر

اجُّ ) [e≠-≠âcc] اَءذَّ -vezninde) On [âcc√] َحاجٌّ
dan ism-i fâ¡ildir, seferden gelen kişidir.

]ذ ح ج[
ُج طأ -âl’ın fethi ve √â-yı müh≠) [e≠-≠a√c] اَءذَّ
melenin sükûnuyla) Kabuklu şey™in kabu-

َيَباُن ََّ  Azca azca (fetehâtla) [ed-deyecân] اَء
yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َداَج 
 Ve َيِديُج َدْيًجا َوَدَيَجاًنا ِإَذا َمَشى َقِليالً

 Sagîr ve hurde develere [deyecân] َدَيَباٌن
denir ki büyüklerin enselerinde giderler. 
Ve çekirge gürûhuna ıtlâk olunur. Ve bun-
lar, َرَمَضاُن [rama∂ân] gibi ism olmuşlardır.
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]ذ ي ج[
يأُج  âl’ın fethi ve yâ’nın≠) [e≠-≠eyc] اَءذَّ
sükûnuyla) Bu dahi içmek ma¡nâsınadır. 
Pes vâvî ve yâ™î olur; yukâlu: َذاَج اْلَماَء َيِذيُج 
َذْيًجا ِإَذا َشِرَبُه
َياُج -veznin [ilâc¡] ِعالٌَج) [e≠-≠iyâc] اَءّذِ
de) Bâde meclisinde hem-dem ol-
mak, münâdemet ma¡nâsınadır. Ve bu, 
mufâ¡alet bâbından masdardır; yukâlu: 
َذاَيَجُه ِذَياًجا ِإَذا َناَدَمُه

ğunu çıkarmak ma¡nâsınadır; َسْحٌج [sa√c] 
gibi; yukâlu: ِإَذا الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َذْحًجا   َذَحَجُه 
َقَشَرُه أَْي  -Ve şedîd yel bir adamı dur َسَحَجُه 
duğu yerden âher yere sürüktürüp götür-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: يُح ُفالًَنا  َذَحَجِت الّرِ
ْتُه ِمْن َمْوِضٍع ِإَلى آَخَر ِإَذا َجرَّ
ِطٌج  (vezninde [meclis] َمْجِلٌس) [Me≠√ic] َمذأ
Fi’l-asl Yemen’de bir tepe ismi olup Mâlik 
ve ‰ayyi™ nâm birâderleri vâlideleri onun 
yanında doğurmakla şu¡beleri olan kabîle 
 .ismiyle tesmiye olundu [Mez√ic] َمْذِحٌج
Cevherî bunu işbu cîm bâbının mîm fas-
lında sebt eylemiştir; her ne kadar mîm’in 
asâletini İmâm Sîbeveyhi cenâbına ihâle 
eylediyse de galat eylemiştir.

َطاُج ذأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-iz√âc] اَإلأ
Meks ve ikâmet eylemek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: أََقْمُت أَْي  ِباْلَمَكاِن   Kâle’ş-şârih أَْذَحْجُت 
ve yukâlu: أََقاَمْت ِإَذا  َوَلِدَها  َعَلى  اْلَمْرأَُة   أَْذَحَجِت 
َعَلْيِه َبْعَد َمْوِت َبْعِلَها َفِقيُل ِمْنُه َمْذِحٌج ِاْسُم َقِبيَلٍة

]ذ ع ج[
ُج عأ  âl’ın fethi ve ¡ayn’ın≠) [e≠-≠a¡c] اَءذَّ
sükûnuyla) Şiddetle öte kakmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َذْعًجا   َذَعَجُه 
َشِديًدا َدَفَعُه  ِإَذا   Ve cimâ¡ eylemek الثَّاِلِث 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َذَعَج َجاِرَيَتُه ِإَذا َجاَمَعَها

]ذ ل ج[
ءأُج  âl’ın fethi ve lâm’ın≠) [e≠-≠elc] اَءذَّ
sükûnuyla) Suyu yudum yudum içmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َذَلَج اْلَماَء َذْلًجا ِمَن اْلَباِب 
ِل ِإَذا َجَرَعُه ْالَوَّ

]ذ و ج[
ُج وأ  (vezninde [mevc] َمْوٌج) [e≠-≠evc] اَءذَّ
İçmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َيُذوُج اْلَماَء   َذاَج 
َذْوًجا ِإَذا َشِرَبُه
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َباِجَيُة ََّ  َكَراِهَيٌة tahfîfle) [er-rebâciyet] اَء
[kerâhiyet] vezninde) Humk ve belâheti 
olan hatuna denir. Ve bu, َرَباِعَيٌة [rebâ¡iyet] 
ve َشَناِحَيٌة [şenâ√iyet] gibi ismdir.

َباِجيُّ ََّ  râ’nın fethi ve bâ’nın) [er-rebâciyy] اَء
tahfîfiyle) Şol vücûdu iri ve yakışıksız ve 
galîz kimseye denir ki menzili karye ile 
bâdiye beyninde ola. Ba¡zı nüshada ْخُم  اَلضَّ
ْخُم َواْلَجاِفي ve ba¡zında اْلَجاِفي  unvânında¡ اَلضَّ
mersûm olmakla nüshâ-i sâniyeye göre 
mutlakan iri ve galîz ve dızman kişiye, 
kezâlik kaba ve galîz ve nâ-tırâş olup 
beyne’l-karye ve’l-bâdiye ikâmet-güzîn 
olan kişiye denir. Ve’l-hâsıl mü™ellif 
ْخُم اْلَجاِفي َوِفي َبْعِض النَُّسِخ َواْلَجاِفي الَِّذي َباِجيُّ اَلضَّ  اَلرَّ
 ibâretiyle resm eylemekle o¡ َبْيَن اْلَقْرَيِة َواْلَباِدَيِة
gûne terceme olundu. Lâkin bu ¡ibârede 
çendân zâ™ika olmamakla bi’z-zarûret 
husûsan ~i√â√’ta َرُجٌل َرَباِجيٌّ َيْفَخُر ِبأَْكَثَر ِمْن ِفْعِلِه 
¡ibâretiyle mersûm olmakla kavli fi¡line 
gâlib olan lâfçı kimse olmuş olur. Hülâsa 
bu makâm müşevveş ve bî-nizâmdır. Ve 
lafz-ı mezbûr zâhiren rebâce-i mezkûre’ye 
mensûbdur. Pes mü™ellife göre ne şehrî ve 
ne bedevî olmakla iki tarafın töresinden 
olmamağın bir ma¡cûn-ı sakîl ve bî-râbıta 
ve vahîm şahs olur.

ِبَباُن رأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-irbicân] اَإلأ
Bir nev¡ nebât adıdır.

]ر ت ج[
تأُج ََّ -râ’nın fethi ve tâ-yı fev) [er-retc] اَء
kiyyenin sükûnuyla) Kapıyı bağlamak 
ma¡nâsınadır ki sürgü ve mandal ve kilîd 
makûlesiyle kapayıp bend eylemekten 
¡ibârettir; yukâlu: ِل  َرَتَج اْلَباَب َرْتًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
ِإَذا أَْغَلَقُه
َتاُج رأ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-irtâc] اَإلأ
dahi َرْتٌج [retc] ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْرَتَج 

FASLU’R-RÂ™İ’L-MÜHMELE 
اِء اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الرَّ

]ر ب ج[
بأُج ََّ -râ’nın fethi ve bâ-yı mu) [er-rebc] اَء
vahhadenin sükûnuyla) ve

َبُج وأ ََّ -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [er-revbec] اَء
de) Küçük ve hafîf olan dirheme, ya¡nî 
akçeye denir. 

Şârih der ki ehl-i Ba§ra beyninde 
mütedâvildir. Ve lafz-ı mezbûr Fârisîden 
dahîldir, bu cihetten mü™ellif َصِغيٌر  ِدْرَهٌم 
-unvânında, ya¡nî münkeren îrâd ey¡ َخِفيٌف
lese enseb idi, tâ ki tenvîn, tenvî¡e haml 
ile bir nev¡ akçe ismi olduğu zâhir olur idi.

َباَجُة ََّ  (râ’nın fethiyle) [er-rebâcet] اَء
Künd-zihn ve belîd ve nâdân olmak 
ma¡nâsınadır. Ve bu, masdardır, lâkin 
mü™ellif fi¡line tasaddî eylememiştir. 
Zâhiren ٌَبالََدة [belâdet] mâddesine i¡tibâr 
ile bâb-ı hâmisten yâhûd bâb-ı râbi¡den 
masûgdur.

اِبُج ََّ  (vezninde [âric»] َخاِرٌج) [er-râbic] اَء
Gereği gibi tâb u tarâvetini bulup özlen-
miş nebâta denir; yukâlu: أَْي َراِبٌج  َياٌن   ِصّلِ
ُمْمَتِلٌئ َريَّاُن
َباُج رأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-irbâc] اَإلأ
Kasîrü’l-kâmet bodur evlâd peydâ eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َجاَء  أَْرَبَج الرَّ
ِقَصاٍر  ile temsîli taglîbe َبِنين Mü™ellifin ِبَبِنيَن 
mahmûldür.

بُُّج ََ ٌل) [et-terebbuc] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Hatun zevcinden sonra ere varmayıp 
evlâdı üzere kıyâm ve onların derd ve 
me™ûnetlerine sabr ve ihtimâm eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَربََّجِت اْلَمْرأَُة َعَلى َوَلِدَها 
ِإَذا أَْشَبَلْت
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rümeğe başlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل ِإَذا َدَرَج ِبيُّ َرَتَجاًنا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ َرَتَج الصَّ
َتُج ََّ  Bu dahi (fethateynle) [er-retec] اَء
mütekellim söz söylerken hasr olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َرَتًجا  ُم  اْلُمَتَكّلِ  َرِتَج 
اِبِع ِإَذا اْسَتْغَلَق َعَلْيِه اْلَكالَُم  Ve اْلَباِب الرَّ

 Büyük kapıya denir, bâb-ı [retec] َرَتٌج
¡azîm ma¡nâsına; َرَتاٌج [retâc] dahi denir.

ِتَتاُج رأ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-irtitâc] اَإلأ
ve

َتاُج َأ ِت اأ ِ -vez [istif¡âl] ِإْسِتْفَعاٌل) [el-istirtâc] اَإلأ
ninde) Bunlar da söz söylerken hasr ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِم  أُْرتُِتَج َعَلى اْلُمَتَكّلِ
 َواْسُتْرِتَج َعَلْيِه ِكالَُهَما َعَلى ِبَناِء اْلَمْفُعوِل ِإَذا اْسَتْغَلَق َعَلْيِه
اْلَكالَُم
َتاُج َِّ -Bü (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [er-ritâc] اَء
yük kapıya denir, bâb-ı ¡azîm ma¡nâsına. 
Ve şol kapalı büyük kapıya denir ki oyma 
küçük kapısı ola ki ondan işlene; yavrulu 
kapı ve kuzulu kapı ta¡bîr olunur. Ve 

-Mekke-i mükerreme’nin is [Ritâc] ِرَتاٌج
midir. Lâkin Nihâye’de َجَعَل“ اْلَحِديُث   َوِمْنُه 
لَنَّ ِباْلَباِب  َعْنَها  َفَكَنى  َلَها  أَْي  اْلَكْعَبِة”  ِرَتاِج  ِفي   َماَلُه 
ِإَلْيَها يُْدَخُل   ibâretiyle mersûm olmakla¡ ِمْنُه 
izâfet-i beyâniyye üzere Ritâc’la Ka¡be 
kinâye olunmuştur. Ve bu ¡unvân kemâl-i 
ta¡zîmi müş¡irdir, niteki dergâh-ı pâdişâh 
ve ¡atebe-i ¡aliyye ve südde-i seniyye 
¡unvânları ta¡zîm için îrâd olunur. Kezâlik 
Esâs’ta َجَعَل َماَلُه ِفي ِرَتاِج اْلَكْعَبِة ِإَذا َجَعَلُه َهْدًيا ِإَلى 
اِعُر: “ِإَذا أَْحَلُفوِني ِفي ُعَليََّة أُْجِنَحْت ||  اْلَكْعَبِة َقاَل الشَّ
ِباْلَكْعَبِة َحَلْفُت  أَْي  اْلُمَضبَِّب”  َتاِج  الّرِ َشْطِر  ِإَلى   َيِميِني 
¡ibâretiyle ve Mi§bâ√’ta ِفي َماَلُه  ُفالٌَن   َجَعَل 
اْلَباِب َنْفَس  اْلُمَراُد  َلْيَس  َهْدًيا  َنَذَرُه  أَْي  اْلَكْعَبِة   ِرَتاِج 
¡unvânıyla mersûm olmakla Mekke’ye de 
 ıtlâkı medhal-i Ka¡be olmak [Ritâc] ِرَتاٌج
¡alâkasıyla mecâz olmak aglebdir. Ve 

 Kunt ve sımsıkı muhkem ve [ritâc] ِرَتاٌج

َرَتَجُه ِبَمْعَنى  -Ve tekellüm eden kimse اْلَباَب 
ye söz bağlanmak ma¡nâsınadır ki hasr 
olmak ta¡bîr olunur. Ve bu, mecâzdır; 
yukâlu: ِم ِبَضّمِ اْلَهْمَزِة َيْعِني َعَلى ِبَناِء  أُْرِتَج َعَلى اْلُمَتَكّلِ
 اْلَمْجُهوِل ِإَذا اْسَتْغَلَق َعَلْيِه اْلَكالَُم َفَلْم َيْقِدْر َعَلى ِإْتَماِمِه
Gerçi mü™ellif hemzenin zammını takyîd 
eylemeyip hemân zabtıyla iktifâ eylemiş-
tir, lâkin Mi§bâ√’ta ve sâ™ir ümmehâtta 
ٌف ُمَخفَّ ِلْلَمْفُعوِل  َمْبِنيٌّ   unvânıyla meşrûh¡ َوُهَو 
olmakla vech-i mezkûr üzere tasrîh olun-
muştur. Ve erkeğe çekilmiş nâka, rahimi-
ni erkeğin menîsi üzere ¡akd ve bend ey-
lese أَْرَتَجِت النَّاَقُة derler, أَْغَلَقْت َرِحَمَها َعَلى اْلَماِء 
ma¡nâsına, zîrâ menî tuttukta rahimin ağı-
zı münsedd olmakla gûyâ ki nâka kendisi 
kapamış olur. Kezâlik َُجاَجة  ,derler أَْرَتَجِت الدَّ
-Ya¡nî “Tavuğun karnı yumur ِإْمَتَلَ َبْطنَُها َبْيًضا
ta ile doldu” ma¡nâsına ki yumurtalar ile 
dolmakla gûyâ ki yumurta mahallini sedd 
etmiş olur. Ve deryâ cûş u hurûş eyle-
mekle suyu taşıp her yeri bürüyüp setr ve 
ihâta eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur, 
gûyâ ki varacak ve çıkacak yerleri bütün 
sedd ve iglâk eder; yukâlu: ِإَذا اْلَبْحُر   أَْرَتَج 
 Ve beliyye-i kaht َهاَج َوَكثَُر َماُؤُه َفَغَمَر ُكلَّ َشْيٍء
u galâ her mahalle ¡âmm ve şâmil olmak 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur, gûyâ ki mahrec 
ve mahlas yerleri bi’l-cümle sedd eyle-
miştir; yukâlu: ِباْلَجْدِب أَْطَبَقْت  ِإَذا  َنُة  السَّ  أَْرَتَجِت 
Ve kar ve yağmur makûlesi muttasıl yağıp 
her yere muhît ve şâmil olmak ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: أَْرَتَج الثَّْلُج ِإَذا َداَم َوأَْطَبَق 
Ve hısb ve rehâ™ her yere ¡âmm ve şâmil 
olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
ْالَْرَض َعمَّ  ِإَذا  اْلِخْصُب   Ve dişi hayvân أَْرَتَج 
gebe olmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: أَْرَتَجِت ْالََتاُن ِإَذا َحَمَلْت Ve bu, iglâk-ı 
rahim misâliyle hemân müttehiddir.

َتَباُن ََّ -Çocuk yü (fetehâtla) [er-retecân] اَء
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mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َرجَّ اْلَباَب ِإَذا َبَناُه
َجُة ََ جأ ََّ -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [er-recrecet] اَء
ninde) Şiddetle beri öte oynayıp hareket 
ve ıztırâb eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْضَطَرَب ِإَذا  ْيُء  الشَّ  Lâkin Esâs’ta bu َرْجَرَج 
müte¡addî olmak üzere mersûmdur. Ve 

َجٌة ََ -Yorulup fürû-mânde ol [recrecet] َرجأ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  َرْجَرَج 
أَْعَيا
ِتَباُج رأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-irticâc] اَإلأ
de) ve

ُج َُ جأ ََ -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [et-terecruc] اَءتَّ
ninde) Bunlar da beri öte şiddetle ha-
reket ve ıztırâb eylemek ve çalkanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْرِتَجاًجا اْلَبْحُر   ِإْرَتجَّ 
 Kâle’ş-şârih َوَتَرْجَرَج ِإَذا اْضَطَرَب َوَهاَجْت أَْمَواُجُه
ve fi’n-Nihâyeِإَذا اْلَبْحَر  َرِكَب  “َمْن  اْلَحِديِث   َوِفي 
َوِفي أَْمَواُجُه  اْضَطَرَبْت  أَِي  ُة”  مَّ الّذِ ِمْنُه  َبِرئَْت  َفَقْد   اْرَتجَّ 
َلُه ِدَيَة  َفالَ  َواَيِة  الّرِ  Ya¡nî “Deryâ telâtum َبْعِض 
üzere iken gemiye ve kayığa binip ¡azîmet 
eden kimse kendi demini heder eylemiş 
olur.” Pes nefsini helâka ilkâ eylemekle 
da¡vâsını kendi mülâhaza eylesin.

َجُة َِ جأ َِّ -Ha (râ’ların kesriyle) [er-ricricet] اَء
vuz dibinde kalan su bakiyyesine denir. 
Ümmehât-ı sâ™irede çalkanarak müteked-
dir olan su bakiyyesiyle müfesserdir ve 
muktezâ-yı mâdde dahi böylece olmaktır. 
Ve 

َجٌة َِ  Ceng-gâhta olan cemâ¡at-i [ricricet] ِرجأ
kesîreye ya¡nî çok ¡askere ıtlâk olunur, 
deryâ gibi çalkandıkları hasebiyle. Sâ™ir 
ümmehâtta bu ٌِرْجَراَجة [ricrâcet] ¡unvânında 
müsebbettir. Ve 

َجٌة َِ  ,Tükürüğe ıtlâk olunur [ricricet] ِرجأ
buzâk ma¡nâsına. Ve ¡akl ve idrâktan bî-
behre olan kimseye ıtlâk olunur, beyhûde 
hareket ve ıztırâbına mebnî; yukâlu: ُهَو 

tıknaz olan şey™e ıtlâk olunur; ve min-
hu yukâlu: َوِثيَجٌة َوِثيَقٌة  أَْي  الَ  الصَّ ِرَتاُج   َناَقٌة 
Ya¡nî “Yancık etleri sımsıkı tıknaz ve 
muhkemdir.”

اِتُج ََ َُ -Da (mîm’in fethiyle) [el-merâtic] اَءأ
racık yollara ıtlâk olunur; َمْرَتٌج [mertec] 
müfredidir, َمْنَهٌج [menhec] vezninde.

َتاِئُج ََّ -Kayala (râ’nın fethiyle) [er-retâ™ic] اَء
ra denir, ُصُخوٌر [§u«ûr] ma¡nâsına; müfredi 
 tir râ’nın kesriyle. Şârih der[ritâcet] ِرَتاَجٌة
ki bunda hâ’sız ِرَتاٌج [ritâc] nüshası galat-
tır, zîrâ fi¡âl, fe¡â™il üzere cem¡lenmez.

َتَبُة َأ ُُ -mukre] ُمْكَرَمٌة [el-murtecet] اَءأ
met] vezninde ki ِإْرَتاٌج [irtâc]dan ism-i 
mef¡ûldür, kesîrü’n-nebât olan arza vasf 
olur; yukâlu: أَْرٌض ُمْرَتَجٌة أَْي َكِثيُر النََّباِت
ِتُج َويأ َُّ -musaggar bünyesiy) [er-Ruveytic] اَء
le) Bir mevzi¡ adıdır.

تأُج َِّ  Harâm ve (râ’nın kesriyle) [er-ritc] اَء
memnû¡ olan şey™e ıtlâk olunur ki gay-
rın tasarrufuna vech ve sebîl mesdûd 
ola, niteki ِغْلٌق [πil…] dahi bu ma¡nâya 
müsta¡meldir. Ve helâle ِطْلٌق [†il…] ıtlâk 
olunur; yukâlu: ِطْلٍق َوُهَو ِخالَُف  َوِغْلٌق  ِرْتٌج   َماٌل 
ِإَلْيِه َسِبيَل  الَ  َمْمنُوٌع  َحَراٌم   Ve ötesi çıkmaz َيْعِني 
dipsiz sokağa vasf olur; yukâlu: ِسكٌَّة ِرْتٌج أَْي 
الَ َمْنَفَذ َلَها

]ر ج ج[
جُّ ََّ  râ’nın fethi ve cîm’in) [er-recc] اَء
teşdîdiyle) Bir nesneyi beri öte tahrîk edip 
sarsmak ma¡nâsınadır ki müte¡addîdir. Ve 
lâzım olur, sarsılmak, taharrük ve ihtizâz 
ma¡nâsına; yukâlu: ِل ا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ ْيَء َرجًّ  َرجَّ الشَّ
َك َواْهَتزَّ ُه َفَتَحرَّ َكُه َوَهزَّ -Ve minhu kavlu َفُرجَّ أَْي َحرَّ
hu ta¡âlâ: َكْت َحَرَكًة ا﴾ أَْي ُحّرِ ِت ْالَْرُض َرجًّ  ﴿ِإَذا ُرجَّ
 :Ve alıkomak ma¡nâsınadır; yukâlu َشِديَدًة
ُه َعِن ْالَْمِر ِإَذا َحَبَسُه َعْنُه -Ve hâneye kapı yap َرجَّ
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olmuştur.

]ر د ج[
َدَجاُن ََّ  َدَرَجاٌن (fetehâtla) [er-redecân] اَء
[derecân] ma¡nâsınadır ki mü™ellife göre 
mutlakan yürümek ve sâ™ire göre pîr ve 
ihtiyâr yâhûd sabî yürüyüşü gibi âhestece 
emekleyerek yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َدَرَج ِبَمْعَنى  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َرَدَجاًنا   َرَدَج 
َدَرَجاًنا
َدُج ََّ  Şol murdâr (fethateynle) [er-redec] اَء
nesneye denir ki ¡akib-i vilâdette henüz 
bir nesne ekl eylemezden mukaddem ku-
zunun yâhût at kulununun karnından ya¡nî 
dübüründen çıkar; murâd fazlası olacak-
tır, niteki çocuktan ibtidâ çıkan fazlaya 
.derler [i…y¡] ِعْقٌي

ُج ََ ََرنأ  ™hemzenin ve râ) [el-erendec] اَألأ
ve dâl’ın fethiyle ve hemzenin kesriyle 
zebân-zeddir) Siyâha ve mora boyanmış 
göne denir, أَْسَوُد  ma¡nâsına ki ondan ِجْلٌد 
ba¡zı nesne ittihâz olunur. Ve bu rende-i 
Fârisî mu¡arrebidir, Türkîde dahi rende 
ve ba¡zı diyârda karkın ta¡bîr ettikleridir. 
Lâkin o, sağrının kenârı ve kötüsüdür.

َداُج َرأ  Hemzenin fethiyle ki [el-erdâc] اَألأ
Ru™be nâm şâ¡irin işbu: ِفي ُسْرِوْلَن   “َكأَنََّما 
 mısrâ¡ında vâki¡dir, zikr olunan ْالَْرَداِج”
 demektir. Mütercim der [erendec] أََرْنَدٌج
ki burada أَْرَداٌج [erdâc] أََرْنَدٌج [erendec] 
ma¡nâsına gelir demek değildir, belki şâ¡ir 
vezn ve kâfiye için أََرْنَدٌج lafzından أَْرَداٌج laf-
zına ¡udûl eyledi, pes murâdı أََرْنَدٌج demek-
tir, zîrâ ¡Arabın cümle-i isti¡mâlâtından 
biri dahi budur ki ba¡zen ikâmet-i vezn-i 
şi¡r ve tesviye-i kâfiye için esmâ™ ve 
ef¡âlin ¡aded-i hurûflarını bast ya¡nî ziyâde 
ve kabz ya¡nî naks ederler ve ba¡zen binâ-
yı âhere ¡udûl ederler. Meselâ işbu: َوَلْيَلٍة“ 

ِرْجِرَجٌة أَْي الَ َعْقَل َلُه
ٌج َُ  Bir (vezninde [fulful] ُفْلُفٌل) [rucruc] ُرجأ
nebât adıdır.

َجاُج ََّ -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [er-recâc] اَء
de) Arık ve mehzûl ve zebûn koyunlara 
ve keçilere ıtlâk olunur, za¡flarından beri 
öte salınıp yıkıldıkları için. Müfredi َرَجاَجٌة 
[recâcet]tir hâ’yla. Ve 

 Kezâlik za¡îf ve nâ-tüvân [recâc] َرَجاٌج
olan insânlara ve develere denir; yukâlu: 
 َنْعَجٌة :ve yukâlu َناٌس َرَجاٌج َوِإِبٌل َرَجاٌج أَْي ُضَعَفاُء
َرَجاَجٌة أَْي َمْهُزوَلٌة
Şârih der ki mü™ellif َوْاِلِبُل yerine َواْلَمَواِشي 
dese enseb idi.

اُء جَّ ََّ  râ’nın fethi ve cîm’in) [™er-reccâ] اَء
teşdîdiyle) Semizlikten hörgücü bü-
yük olup tiril tiril titreyen nâkaya denir; 
yukâlu: ُتُه َناِم َوُمْرَتجَّ اُء أَْي َعِظيَمُة السَّ -Ger َناَقٌة َرجَّ
çi ba¡zı nüshada te™nîs ¡unvânıyla ُتَها  َوُمْرَتجَّ
vâki¡dir, o dahi sahîhtir ki muzâfün-
ileyhten iktisâb-ı te™nîs eylemiş olur.

اُج ََ جأ ََّ  Bir (râ’nın fethiyle) [er-recrâc] اَء
devâ™ ismidir.

اَجٌة ََ  Ba√reyn (hâ’yla) [Recrâcet] َرجأ
kazâsında bir karye adıdır.

َجاُن -hemzenin ve râ-yı müşed) [Errecân] أَرَّ
dedenin fethiyle, ¡alâ-kavlin اُن  [Reccân] َرجَّ
ki râ’nın fethi ve cîm’in şeddesiyledir) Bir 
belde adıdır ki Fârs ülkesindedir. Ve 

اُن  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [Reccân] َرجَّ
Necd türâbında bir vâdî adıdır.

َجاُج رأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ircâc] اَإلأ
Kısrağın doğurması zamânı pek yakla-
şıp yancıkları titreyip ıztırâba başlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِت اْلَفَرُس ِإْرَجاًجا ِإَذا  أََرجَّ
 Ve sınf-ı أَْقَرَبْت َواْرَتجَّ َصالََها َفِهَي ُمِرجٌّ أَْصُلُه ُمْرِجٌج
hâs cümlesinden olmakla bilâ-hâ™ vârid 
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Titremek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  ِإْرَتَعَج الرَّ
اْرَتَعَد  ;Ve mâlı çoğalmak ma¡nâsınadır ِإَذا 
َكثَُر ِإَذا  اْلَواِدي   Ve dere su ile dolmak ِإْرَتَعَج 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َِإْرَتَعَج اْلَواِدي ِإَذا اْمَتَل

]ر ف ج[
ُفوُج ََّ -vez [abûr§] َصُبوٌر fâ’yla) [er-refûc] اَء
ninde) Hurmâ ağacının budakları kesil-
dikten sonra adam omuzu şeklinde yerin-
de kalan omça budak dibine denir ve bu, 
Ezd kabîlesi lügatidir.

]ر م ج[
ُج مأ ََّ  râ’nın fethi ve) [er-remc] اَء
mîm’in sükûnuyla) Kuş necsini atmak 
ma¡nâsınadır ki sağnamak ve çımkır-
mak ta¡bîr olunur, şikârî kuşların hâlidir; 
yukâlu: أَْلَقى ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َرْمًجا  الطَّاِئُر   َرَمَج 
َذْرَقُه
اِمُج ََّ  (vezninde [âric»] َخاِرٌج) [er-râmic] اَء
Şol kuşa denir ki sayyâdlar onu dâm içre 
vaz¡ edip onunla şikârî kuş sayd ederler, 
 dahi derler, Türkîde mostra [√milvâ] ِمْلَواٌح
ve pırlak ta¡bîr olunur.

ِميُج َأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-termîc] اَءتَّ
Yazıyı yazdıktan sonra bir nesne ile ifsâd 
eylemek ma¡nâsınadır, henüz mürekkebi 
yaş iken toprak ve parmak sürmek gibi; 
yukâlu: َج َما َكَتَب َتْرِميًجا ِإَذا أَْفَسَدُه َرمَّ
َماُج ََّ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [er-remâc] اَء
Mızrağın boğumlarına denir.

]ر ن ج[
اِنُج ََّ  nûn’un kesriyle ve kalîlen) [er-rânic] اَء
meftûh olur) Bir nev¡ emles hurmâ is-
midir, َتْعُضوٌض [ta¡∂û∂] dedikleri hurmâ 
gibi; müfredi َراِنَجٌة [rânicet]tir hâ’yla. Ve 
hindistân cevzine denir.

-veznin [sa√bân] َسْحَباُن) [Rencân] َرنأَباُن

َواْلُفْرُقوَدا” اْلَجْدَى  تُْغِشي  َطْخَياَء   || ُخُموًدا   َخاِمَدٍة 
beytinde َفْرَقٌد [fer…ad] kelimesinden ُعْصُفوٌر 
[¡u§fûr] vezninde ُفْرُقوٌد [fur…ûd] kelimesi-
ne vâv ziyâdesiyle ve fâ’yı zamm ile ¡udûl 
ettikleri gibi. Ve mâ-na√nu fîhi dahi bu 
kabîldendir. Ve naks ettikleri işbu: َغْرَثى“ 
الَخْلَخِل” َصُموُت   ¡mısrâ¡ında vâki اْلِوَشاَحْيِن 
-den muhtasar[al«âl»] َخْلَخاٌل gibi ki َخْلَخٌل
dır. Lisân-ı ¡Arabda bu makûle isti¡mâlat 
pek çoktur, evvel-i emrden ¡örf-i şâyi¡e 
istinâd olunmamak vâcibedendir.

ُج ََ نأ ََ َي  yâ-yı tahtiyyenin) [el-yerendec] اَءأ
fethiyle) Şol kara boyaya denir ki onun-
la huff makûlesi nesne boyanır yâhûd zâc 
ta¡bîr olunan kara boyanın ismidir. Bu 
dahi mu¡arrebdir.

َجاُن ََ يأ ََّ  râ’nın ve dâl’ın) [er-reydecân] اَء
fethiyle) Bâzirgân yüklerini götüren yük 
develerine denir.

]ر ع ج[
ُج عأ ََّ  râ’nın fethi ve ¡ayn’ın) [er-ra¡c] اَء
sükûnuyla) Bir kimsenin mâl ve menâli 
firâvân olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َكثَُر ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َرَعًجا  َمالُُه   Ve bir َرِعَج 
adamı muztarib ve bî-karâr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَعَج ُفالًَنا َرَعًجا ِمَن اْلَباِب 
 Ve şimşek peyderpey çakmak الثَّاِلِث ِإَذا أَْقَلَقُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَعَج اْلَبْرُق ِإَذا َتَتاَبَع َلَمَعانُُه 
Ve Hak ta¡âlâ bir adamı sâhib-i servet ü 
yesâr kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َُرَعَج اهلل 
ُسْبَحاَنُه ُفالًَنا أَْي َجَعَلُه ُموِسًرا
َعاُج رأ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-ir¡âc] اَإلأ
dahi bir kimseyi muztarib ve bî-karâr eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْرَعَجُه ِإَذا أَْقَلَقُه Ve 
refâh ve yesâr sâhibi olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َرَعَجُه اهللُ َتَعاَلى َفأَْرَعَج أَْي َصاَر ُموِسًرا
ِتَعاُج رأ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-irti¡âc] اَإلأ
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çok buhûrlamak ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur; yukâlu: ُجُل ِإَذا أَْكَثَر َبُخوَر َبْيِتِه  Ba¡zı أَْرَهَج الرَّ
nüshada sülâsî olarak َكثَُر  unvânında¡ ِإَذا 
mersûmdur. Ve bulut çok yağmur dök-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َماُء السَّ  أَْرَهَجِت 
ِباْلَمَطِر َهَمْت   kelimesini şârih َهَمْت İşbu ِإَذا 
tahfîfle takyîd eylemekle ”َهَمى-َيْهِمي“ 
mâddesinden olur ve teşdîd ile de câ™izdir 
ki ٌَّهم [hemm] halb-i leben ma¡nâsına ol-
makla ondan müste¡âr olur; ve yukâlu: َنْوٌء 
اْلَمَطِر َكِثيُر  أَْي  ْاِلْرَهاِج  ِمَن  َكُمْحِسٍن   َنْوٌء Ve ُمْرِهٌج 
[nev™] mâddesinde şerh olunmuştur.

َوَجُة هأ ََّ -vez [rehveket] َرْهَوَكٌة) [er-rehvecet] اَء
ninde) Bir nev¡ yürümek ma¡nâsınadır ki 
murâd dâbbenin yorga yürümesidir. Mü-
tercim der ki Zema«şerî Mu…addimetü’l-
Edeb’de “Rehvece’l-feresu: Reh-vâr reft 
esb”, ya¡nî “At yorga yürüdü” ¡unvânıyla 
sebt edip ve İbn Dureyd, Cemhere’de 
 [himlâc] ِهْمالٌَج kelimesini [rehvec] َرْهَوٌج
ile tefsîr ve reh-vâr-ı Fârisî mu¡arrebidir 
diye tahrîr eylemekle reh-vâr, Fârisîde 
yorga yürüyüşlü dâbbeye denir ki Türkîde 
tahrîfle rahvân dahi derler. Pes ٌَرْهَوَجة [reh-
vecet] ondan mutasarrıf olur.

]ر هـ م ج[
ُج َُ هأ ََّ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [er-rehmec] اَء
de) Mutlakan vâsi¡ nesneye denir.

]ر هـ ن ا م ج[
َناَمُج اهأ ََّ  Râh-nâme-i Fârisî [er-râhnâmec] اَء
mu¡arrebidir ki الطَِّريِق  .demektir ِكَتاُب 
Murâd, bahrîlerin pusula ve kartı ta¡bîr et-
tikleridir ki onunla tarîk-i deryâ ve liman-
lar bilinir; tekûlu: اْلِكَتاُب َوُهَو  اْهَناَمِج  ِبالرَّ  َعَلْيَك 
ِبِه ِفي َمْعِرَفِة اْلَمَراِسي اْلَبْحَر َوَيْهَتُدوَن  َباِبَنُة  ِبِه الرَّ  َيْسُلُك 
َوَغْيِرَها

de) Maπrib’de bir belde adıdır; a¡lâmdan 
Mu√ammed b. İsmâ¡îl b. ¡Abdulmelik er-
Rencânî oradandır.

]ر و ج[
َواُج ََّ  Akçe ve (râ’nın fethiyle) [er-revâc] اَء
metâ¡ makûlesi miyân-ı halkta râyic olup 
yürümek ma¡nâsınadır ki geçmek ta¡bîr 
olunur ki kesâd mukâbilidir; yukâlu: َراَج 
َنَفَق ِإَذا  َرَواًجا  َيُروُج  ْيُء  -Ve rüzgâr bir cihet الشَّ
te ber-karâr olmayıp karışık esmekle ne 
semtten esip geldiği nâ-ma¡lûm olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: يُح ِإَذا اْخَتَلَطْت  َراَجِت الّرِ
َفالَ تُْدَرى ِمْن أَْيَن َتِجيُء
ِويُج َأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tervîc] اَءتَّ
Bir nesneye revâc vermek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: ْقُتُه ْجُتُه َتْرِويًجا أَْي َنفَّ َروَّ
اُج وَّ ََّ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [er-revvâc] اَء
Şol insân ve hayvâna denir ki susuzluktan 
nâşî havuzun etrâfını gezinip dolaşır ola.

]ر هـ ج[
ُج هأ ََّ  râ’nın fethi ve hâ’nın) [er-rehc] اَء
sükûnuyla ve hâ’nın fethiyle câ™izdir, zîrâ 
harf-i halktır) Toza denir, ُغَباٌر [πubâr] 
ma¡nâsına. Ve susuz buluta denir, َسَحاٌب 
َماٍء  tir[rehcet] َرْهَجٌة ma¡nâsına; müfredi ِبالَ 
hâ’yla. Ve şûr ve şagab ve şerr ve fitneye 
ıtlâk olunur.

ِبيُج هأ َِّ  (râ’nın kesriyle) [er-rihcîc] اَء
Za¡îfü’l-bünye insân ve hayvâna ıtlâk olu-
nur. Ve nerm ve nâzük-beden adama ıtlâk 
olunur.

ُبوُج هأ َُّ  (râ’nın zammıyla) [er-ruhcûc] اَء
 َرُجٌل :ma¡nâsınadır; yukâlu [rihcîc] ِرْهِجيٌج
ِرْهِجيٌج َوُرْهُجوٌج أَْي َضِعيٌف َوَكَذا َناِعٌم
َهاُج رأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-irhâc] اَإلأ
Toz koparmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْرَهَج 
اْلُغَباَر اََثاَر  ِإَذا  ُجُل   Ve bir kimse hânesini الرَّ
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]ز ج ج[
جُّ ُّْ  zâ’nın zammı ve cîm’in) [ez-zucc] اَء
teşdîdiyle) Dirsek ucuna denir ki kol bü-
küldükte dirseğin ucundan domalan kemi-
ğin başıdır. Esâs’ın beyânına göre ma¡nâ-
yı sânîden me™hûzdur. Ve 

 Mızrağın aşağı tarafında olan [zucc] ُزجد
demir harbeye denir ki yere rekz olunur. 
Cem¡i ِزَجاٌج [zicâc] gelir zâ’nın kesriyle, 
-zice] ِزَجَجةٌ gibi ve [cilâl] ِجالٌَل ve [cull] ُجلٌّ

cet] gelir, ِفَيَلٌة [fiyelet] vezninde. Ve 

 أََزجُّ Bir mevzi¡ adıdır. Ve [Zucc] ُزجد
[ezecc] kelimesinden cem¡ olur, ke-mâ se-
yuzkeru. Ve 

 Ok temrenine denir; bunun [zucc] ُزجد
cem¡i kezâlik ِزَجَجٌة [zicecet] ve ِزَجاٌج 
[zicâc] gelir.

جُّ َّْ -Bir kim (zâ’nın fethiyle) [ez-zecc] اَء
seye mızrağın aşağı demiri ile dürtmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِّج ِبالزُّ َطَعَنُه  ِإَذا  ُفالًَنا   َزجَّ 
Ve atmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيِء ِبالشَّ  َزجَّ 
َرَماُه  Ve devekuşu yelip seğirtmek ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َزجَّ الظَِّليُم ِإَذا َعَدا
َجاُج زأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-izcâc] اَإلأ
Mızrağın aşağı ucuna demir harbe geçir-
mek ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْي ْمَح  الرُّ  أَْزَجْجُت 
ا َجَعْلُت َلُه ُزجًّ
َجاُج ُّْ  vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [ez-zucâc] اَء
ve harekât-ı selâsla lügattir) Sırçaya denir, 
Fârisîde âb-gîne denir.

اُج جَّ َّْ اٌد) [ez-zeccâc] اَء -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Sırça işleyen kimseye denir ki şişeci 
ta¡bîr olunur.

َجاِجيُّ ُّْ -ez-zucâciyy) (tahfîfle ve yâ] اَء
yı nisbetle) Sırça satan kimseye denir. 
Sâhibü’l-Erba¡în Ebu’l-¢âsım b. Ebî 
◊ar& ve Yûsuf b. ¡Abdullâh el-Luπavî el-

FASLU’Z-ZÂYİ’L-MU¡CEME
اِي اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الزَّ

]ز أ ج[
أأُج َّْ  zâ’nın fethi ve hemzenin) [ez-ze™c] اَء
sükûnuyla) Miyâne-i nâsı ifsâd ile birbi-
rine kışkırtmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َزأََج 
َش َبْيَنُهْم َزْأًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َحرَّ

]ز ب ج[
أأَبُج َّْ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [ez-ze™bec] اَء
Cümle ve mecmû¡ ma¡nâsınadır, niteki 
 :dahi bu ma¡nâyadır; yukâlu [ze™mec] َزْأَمٌج
ُه ْيَء ِبَزْأَبِجِه َوَزْأَمِجِه أَْي أََخَذُه ُكلَّ أََخَذ الشَّ

]ز ب ر ج[
ِج َِ بأ ِّْ -zâ’nın ve bâ’nın kes) [ez-zibric] اَء
riyle) Zînet ve ârâyişe denir, gerek nakş 
ve veşy ile ve gerek cevâhir makûlesiyle 
olsun. Ve 

ٌج َِ  [eheb≠] َذَهٌب ,Altına denir [zibric] ِزبأ
ma¡nâsına. Ve şol yufka sehâba denir ki 
onda humret ola.

ُج ََ بأ َْ ُُ  [muda√rec] ُمَدْحَرٌج) [el-muzebrec] اَءأ
vezninde) Pek zînetli demektir; ِزْبِرَجٌة [zib-
ricet]ten ism-i mef¡ûldür; yukâlu: ِزْبِرٌج 
ُمَزْبَرٌج أَْي ُمَزيٌَّن

]ز ب ر د ج[
َدُج َأ َب َّْ -zâ’nın ve bâ’nın fet) [ez-zeberdec] اَء
hiyle) َزَبْرَجٌد [zeberced] dedikleri cevhere 
denir. Şârihin beyânına göre maklûbdur.

]ز ب ن ج[
 zâ’nın ve bâ’nın ve) [zebennec] َزَبنٌَّج
nûn-ı müşeddedenin fethiyle َسَفنٌَّج [se-
fennec] vezninde) Şu¡arâdan İbrâhîm b. 
Herme’nin râvîsi. Mü™ellifin َراِوَيٌة kavlinde 
hâ™ mübâlaga içindir.
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~ammân nâm mahalde bir mevzi¡ adıdır.

ِل حأ َّ اءأ  Erkek devenin [zicâcu’l-fa√l] ِزَجاُج 
azı dişlerine ıtlâk olunur; ِزَجاٌج [zicâc] ِرَماٌح 
[rimâ√]a teşbîh olunmuştur. Şârih der ki 
Mu√kem’de mutlakan أَْنَياٌب [enyâb] ile 
müfesser olmakla hasîsa-i fahl değildir.

َجاِج ِّْ اء اُد  َُ -hem) [Ecmâdu’z-Zicâc] أَجأ
zenin fethi ve zâ’nın kesriyle) Kezâlik 
~ammân’da bir mevzi¡ adıdır.

ِدَجاُج زأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-izdicâc] اَإلأ
de) Kaşların uçları gözlerin kuyruklarına 
kadar gelip çatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْزَدجَّ اْلَحاِجُب ِإْزِدَجاًجا ِإَذا َتمَّ ِإَلى ُذَناَبِي اْلَعْيِن
ُجوُج ْأ َُ  (mîm’in fethiyle) [el-mezcûc] اَءأ
Deriden olan şol kovaya denir ki pek bü-
yük olmakla döndürmesi mümkin olma-
mağın iki dudaklarını birbirine kavuştu-
rup ba¡dehu dikerler.

]ز ر ج[
ُج رأ َّْ  Mızrağın (vezninde [derc] َدْرٌج) [zerc] اَء
aşağı harbesiyle dürtmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه ِل ِبَمْعَنى َزجَّ  Ve َزَرَجُه َزْرًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ

ٌج -Ba¡zı lügatte çok atların gürül [zerc] َزرأ
tüsüne ve celebe ve asvâtına denir.

َرُجوُن َّْ -zâ’nın ve râ’nın fet) [ez-zerecûn] اَء
hiyle َقَربُوٌس […arabûs] vezninde) Üzüm as-
masına, ¡alâ-kavlin çubuklarına denir. Ve 
bâdeye denir, َخْمٌر [«amr] gibi. Ve ba¡zı 
kayalarda vâki¡ hüdâyî oyma çukurlarda 
birikmiş duru ve sâfî yağmur suyuna de-
nir. Cevherî bu lügati vehmine mebnî nûn 
bâbında zikr eylemiştir, veznini fa¡alûl 
zann eylemiştir, belki vezni fa¡alûndur, ni-
teki râcizin işbu: || اَر الُّمِ اْلَخْزَرِج  “َهْل َتْعِرُف الدَّ
ِج” َكاْلُمَزرَّ اْلَيْوَم  َفَظْلُت  ٌج beytinde ِمْنَها  -mu] ُمَزرَّ
zerrec] َتْزِريٌج [tezrîc]den ism-i mef¡ûldür, 
 ;ya¡nî sarhoş ma¡nâsınadır [neşvân] َنْشَواٌن

Mu§annif el-Mu√addis ve ¡Abdurra√mân 
b. A√med e†-‰aberî ve Ebû ¡Alî ◊asan b. 
Mu√ammed b. el-¡Abbâs ve Fa∂l b. A√med 
b. Mu√ammed ez-Zucâciyyûn muhaddis-
lerdir. Ve Ebu’l-¢âsım ¡Abdurra√mân b. 
İs√â… en-Na√vî ez-Zeccâcî ki Cumel nâm 
kitâbın mü™ellifidir, zâ’nın fethi ve cîm’in 
teşdîdiyledir; şeyhi ve üstâdı olan Ebû 
İs√â… İbrâhîm ez-Zeccâc’a mensûbdur ki 
nahviyyûndan imâm-ı meşhûrdur.

جُّ َْ ُِ  mîm’in kesri ve zâ’nın) [el-mizecc] اَءأ
fethiyle) Kısa göndere denir ki mızrak 
hey™etinde olur.

َجُج َّْ  İnsânın kaşı (fethateynle) [ez-zecec] اَء
ince ve uzun olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا َدقَّ ِفي طُوٍل َزجَّ َحاِجُبُه َزَجًجا ِمَن اْلَباِب الرَّ

ََزجُّ -Ondan vasf (fethateynle) [el-ezecc] اَألأ
tır, ince olarak uzun kaşlı kişiye denir ki 
kalem kaşlı ta¡bîr olunur, eczâ-yı hüsn-
dendir; mü™ennesinde اُء  ;denir [™zeccâ] َزجَّ
yukâlu: اْلَحاِجَبْيِن َدِقيُق  أَْي  اُء  َزجَّ َواْمَرأَةٌ  أََزجُّ   َرُجٌل 
 Ve ِفي طُوٍل

 Seyrek adımlı, ¡alâ-kavlin [ezecc] أََزجُّ
gözleri üzere beyâz yeleği olan deveku-
şuna denir. Cem¡i ٌُّزج [zucc] gelir zâ’nın 
zammıyla.

ِجيُج ْأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tezcîc] اَءتَّ
Kaşları cımbız ile düzeltip ince uzun yap-
mak ma¡nâsınadır ki nisvânın ve yoluk 
puştların kârıdır; yukâlu: ِإَذا اْلَحاِجَب  َج   َزجَّ
َلُه َوَطوَّ -Tatvîli inceldikte uzun görün َدقََّقُه 
mek cihetiyledir.

ُجُج ُّْ  İşlemeğe (zammeteynle) [ez-zucuc] اَء
alışmış zelûl ve zebûn eşeklere ıtlâk olu-
nur, ٌَحِميٌر ُمَقتََّلة ma¡nâsına. Ve temrenlenmiş 
harbelere ve hışt ve mızrak makûlelerine 
denir; zâhiren ُّأََزج [ezecc] müfredidir.

الََوَة  (zâ’nın zammıyla) [Zuccu lâvet] ُزجُّ 
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ayırmak ma¡nâsına olur.

َعُج َّْ  Kalak ve (fethateynle) [ez-ze¡ac] اَء
ıztırâb ma¡nâsınadır ki bî-karâr olmaktan 
¡ibârettir; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َزَعًجا  ُجُل  الرَّ  َزِعَج 
اِبِع ِإَذا َقِلَق الرَّ
َعاُج ْأ ُِ  Şol (mîm’in kesriyle) [el-miz¡âc] اَءأ
hatundur ki bir yerde ârâm ve karâr eyle-
mez ola.

]ز ع ب ج[
َبُج عأ َّْ  bâ-yı muvahhade ile) [ez-za¡bec] اَء
vezninde) ve [ca¡fer] َجْعَفٌر

ِبُج عأ ِّْ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [ez-zi¡bic] اَء
Ak buluta, ¡alâ-kavlin yufka ve hafîf bulu-
ta denir. Ve mutlakan hûb ve dil-keş olan 
şey™e denir. Ve 

ِبٌج .Zeytûn ismidir [zi¡bic] ِزعأ

]ز ع ل ج[
َلَبُة عأ َّْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ez-za¡lecet] اَء
vezninde) bed-hûyluk, sû™u’l-huluk 
ma¡nâsınadır.

]ز غ ب ج[
َبُج َأ َّْ -πayn-ı mu¡ceme ve bâ) [ez-zaπbec] اَء
yı muvahhade ile َجْعَفٌر [ca¡fer] vezninde) 
 ya¡nî zeytûn-ı cebelî yemişine [utm¡] ُعْتٌم
denir ki َنِبٌق [nebi…] ya¡nî ¡Arabistân kira-
zı dedikleri meyvenin hurdeleri şeklinde 
olur. İbtidâ yeşil ba¡dehu beyâz ba¡dehu 
siyâh olur ve ta¡mı tarçın acısı gibi acımt-
rak tatlı olur ve ondan murabbâ ittihâz 
olunur.

]ز غ ل ج[
َلَبُة َأ َّْ -vez [za¡lecet] َزْعَلَجٌة [ez-zaπlecet] اَء
ninde ve mürâdifidir, ânifen zikr olundu, 
lâkin mühmelesi asvebdir.

kendiden fi¡l tasarruf olunmakla nûn’u 
sâkıt olmuştur. Pes nûn’u zâ™ide olmakla 
makâmı işbu cîm bâbıdır. 

Şârih der ki َزَرُجوٌن [zerecûn] zer-gûn-ı 
Fârisî mu¡arrebi olmakla bu elfâz-ı 
¡Acemîyi tasarruftur. Ve zer-gûn, Fârisîde 
altın renkli demektir ki sarı demektir.

]ز ر ن ج[
-veznin [semend] َسَمْنُد) [zerenc] َزَرنأُج
de) Îrân’da Sicistân eyâletinin kasabası 
ismidir.

نُوُج  zâ’nın fethi ve râ’nın) [Zernûc] َزرأ
sükûnuyla) Türkistân’da Özcend nâm 
şehrin verâsında bir belde adıdır, َزْرنُوُق 
[Zernû…] dahi derler.

]ز ع ج[
ُج عأ َّْ  zâ’nın fethi ve ¡ayn’ın) [ez-za¡c] اَء
sükûnuyla) Bir kimseyi muztarib ve bî-
karâr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َزَعَجُه 
أَْقَلَقُه ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن   Ve bir nesneyi َزْعًجا 
yerinden koparmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َمَكاِنِه ِمْن  َقَلَعُه  ِإَذا   Ve tard eylemek َزَعَجُه 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َزَعَجُه ِإَذا َطَرَدُه Ve hay-
kırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا  َزَعَج الرَّ
َصاَح
َعاُج زأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-iz¡âc] اَإلأ
Bu dahi bir nesneyi yerinden koparmak 
ma¡nâsınadır.

َعاُج ِْ نأ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inzi¡âc] اَإلأ
de) Ondan mutâvi¡dir; yukâlu: أَْزَعَجُه َفاْنَزَعَج 
 أََزاَلُه َعْن َمْوِضِعِه Mi§bâ√’taأَْي َقَلَعُه َعْن َمَكاِنِه َفاْقَتَلَع
¡ibâretiyle müfesser olup ba¡zılar mutâvi¡i 
gelmeyip belki mutâvi¡inde َص َفَشخَّ  أَْزَعَجُه 
denildiğine zâhib olduklarını ve »alîl ve 
Fârâbî lafzından mutâvi¡i geldiğine kâ™il 
olduklarını nakl eylemiştir. Pes ona göre 
 bir nesneyi yerinden ¡unfla [iz¡âc] ِإْزَعاٌج
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ءَُّج َْ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muzellec] اَءأ
vezninde) Az nesneye ıtlâk olunur, gûyâ 
ki elden kayıp gider; yukâlu: َوَعَطاٌء  َشْيٌء 
 Ve şol kimseye ıtlâk olunur ki ُمَزلٌَّج أَْي َقِليٌل
bir kavm ve cemâ¡ate sonradan mülhak ve 
mülsak olup fi’l-asl o zümreden olmaya. 
Ve halk ve hulk cihetinde kâmil olma-
yıp nâkıs olan kişiye ıtlâk olunur. Ve her 
şey™in alçak ve dûn olanına ıtlâk olunur. 
Ve bahîl ve nâkese ıtlâk olunur, gûyâ ki 
zümre-i insândan َتْزِليٌج [tezlîc] olunmuş-
tur. Ve sâf ve hâlis olmayan dostluğa ve 
muhabbete ıtlâk olunur; yukâlu: ُمَزلٌَّج  ُحبٌّ 
أَْي َغْيُر َخاِلٍص
الَُج ْأ ُِ -veznin [√miftâ] ِمْفَتاٌح) [el-mizlâc] اَءأ
de) ve

الَُج ِّْ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [ez-zilâc] اَء
 ,ma¡nâsınadır ki kilîde denir […miπlâ] ِمْغالٌَق
lâkin ِمْزالٌَج [mizlâc] el ile açılıp anahtara 
muhtâc olmayan ve ِمْغالٌَق [miπlâ…] ancak 
anahtar ile açılır olan kilîde mahsûstur. 
Esâs’ta ilgâz tarîkiyle: ِبِه يُْغَلُق  اَْلِمْزالَُج   يَُقاُل 
يُْغَلُق َوالَ   ibâretiyle kavl-i mezbûru¡ اْلَباُب 
telmîh eylemiştir, fe’fhem. Ve 

الٌَج ْأ  Sağrısı etsiz ve arık olan [mizlâc] ِم
hatuna ıtlâk olunur; yukâlu: أَْي ِمْزالٌَج   ِإْمَرأَةٌ 
َرْسَحاُء
ءُوُج َّْ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [ez-zelûc] اَء
Yaydan çabuk kayıp gider olan oka de-
nir, niteki zikr olundu. Ve çabuk ve çâlâk 
insân ve hayvâna ıtlâk olunur; yukâlu: 
 Ve َرُجٌل َوَفَرٌس َزلُوٌج أَْي َسِريٌع

 Abdullâh b. Ca√ş el-Kinânî¡ [Zelûc] َزءُوٌج
nâm kimsenin feresi yâhûd nâkası ismidir. 
Ve be-gâyet emles olmakla elden çabuk 
kayıp giden oka ıtlâk olunur; yukâlu: ِقْدٌح 
اْلَيِد ِمَن  ْاِلْنِزالَِق  َسِريُع  أَْي   Mü™ellif bunu َزلُوٌج 
tekrâr eylemiştir. Ve 

]ز ل ج[
َءُج َّْ  zâ’nın ve lâm’ın fethiyle) [ez-zelec] اَء
ve lâm’ın sükûnuyla câ™izdir) Ayak kayıp 
tayınmak ma¡nâsınadır, َزَلٌق [zela…] gibi; 
yukâlu: اِبِع ِبَمْعَنى َزَلَق َزِلَج َقَدُمُه َزَلًجا ِمَن اْلَباِب الرَّ
ءأُج َّْ  zâ’nın fethi ve lâm’ın) [ez-zelc] اَء
sükûnuyla) ve

ِءيُج َّْ  Yere (zâ’nın fethiyle) [ez-zelîc] اَء
ayağını pek basmayıp keklik kayar tar-
zında hiffet ve sür¡atle yürüyüp gitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َمرَّ ُفالٌَن َيْزِلُج َزْلًجا َوَزِليًجا 
Ve ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َخفَّ َعَلى ْالَْرِض

 ile kapıyı kapayıp [mizlâc] ِمْزالٌَج [zelc] َزءأٌج
bağlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباَب  َزَلَج 
َزَلًجا ِإَذا أَْغَلَقُه ِباْلِمْزالَِج
اِءُج َّْ  (vezninde [âric»] َخاِرٌج) [ez-zâlic] اَء
Şiddet ve mihnetlerden kurtulmuş ada-
ma ıtlâk olunur, gûyâ ki kayıp halâs olur. 
Ve suyu şiddetle içer olan kimseye ıtlâk 
olunur. Ve be-gâyet emles ve hemvâr ol-
makla hemân yaydan kayıp çıkar olan oka 
denir; yukâlu: َسْهٌم َزاِلٌج ِإَذا َكاَن َيَتَزلَُّج َعِن اْلَقْوِس
ءُوُج َّْ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [ez-zelûc] اَء
Bu dahi zikr olunan oka ıtlâk olunur, lâkin 
Esâs’ta َّثُم ْالَْرِض  َوْجِه  َعَلى  َيْزِلُج  أَْي  َزاِلٌج   َوَسْهٌم 
 ibâretiyle müsebbet olmakla yer¡ َيْمِضي
yüzünde kayarak gidip nişâna varmayıp 
savuşup geçer olan ok olacaktır. Şârih 
dahi ِة ِميَّ الرَّ ِإَلى  َيْقِصْد  َوَلْم  ْالَْرِض  َوْجِه  َعَلى   َيْزِلُج 
¡ibâretiyle beyân eylemiştir.

ءُُّج َْ ٌل) [et-tezelluc] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Yer tayıncak olmakla ayak kaymak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َزِلَج ِبَمْعَنى  َقَدُمُه   َتَزلََّج 
Ve meşrûbu şiddet ve mübâlaga üzere 
içmek ma¡nâsına isti¡mâl olunur, gûyâ ki 
mecmû¡u hancereden tezlîc eder; yukâlu: 
َتَزلََّج النَِّبيَذ ِإَذا أََلحَّ ِفي ُشْرِبِه
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]ز م ج[
ُج مأ َّْ  zâ’nın fethi ve mîm’in) [ez-zemc] اَء
sükûnuyla) Doldurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا َمَلََها ِل  اْلَباِب ْالَوَّ اْلِقْرَبَة َزْمًجا ِمَن   َزَمَج 
Ve nâs beynini ifsâd edip birbirine düşür-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَقْوِم  َبْيَن   َزَمَج 
َش -Ve bir yere destûrsuz küstâhâne gir َحرَّ
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َزَمَج َعَلْيِهْم ِإَذا َدَخَل 
ِبالَ ِإْذٍن
َمُج َّْ  Darılmak (fethateynle) [ez-zemec] اَء
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َزَمًجا  ُجُل  الرَّ  َزِمَج 
اِبِع ِإَذا َغِضَب اْلَباِب الرَّ
ِمُج َّْ ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [ez-zemic] اَء

َمِئجُّ ْأ ُُ [izmîcâc] ِإْزِميَجاٌج [el-muzme™icc] اَءأ
dan ism-i fâ¡il olarak dargın ve hışm-nâk 
adama denir; yukâlu: أَْي َوُمْزَمِئجٌّ  َزِمٌج   َرُجٌل 
َغُضوٌب
ى ِمبَّ ِّْ  zâ’nın ve mîm’in) [ez-zimiccâ] اَء
kesriyle ِزِمكَّى [zimikkâ] vezninde) Kuşun 
kuyruğu dibine denir, aslı zenebü’t-tâ™ir 
ma¡nâsına, niteki ِزِمكَّى [zimikkâ] dahi bu 
ma¡nâyadır.

ُج مَّ ُّْ ٌل) [zummec] اَء  (vezninde [dummel] ُدمَّ
Bir nev¡ yırtıcı kuş ismidir, Fârisîde ona 
du-birâderân derler, zîrâ birisi şikârdan 
¡âciz olunca öbür çifti yetişip ona i¡ânet 
eder. Cevherî vehmine mebnî Fârisîde 
deh-birâderân denir diye resm eylemiştir. 
Du-birâderân, iki birâder ve deh-birâderân 
on birâderler demektir. Bu kuşa Türkîde 
ötlegü ve seksek kuşu ta¡bîr olunur. Levni 
sarıya mâ™il ve savtı köpek eniği savtına 
şebîhtir; küçük kuzuları ve çocukları ka-
pıp götürür, onun için bizim diyârlarda 
ona uşak kapan ta¡bîr olunur. Ekserî gece 
gelip yataktan çocukları ihtitâf eder. 

Şârih der ki bir cins kuş dahi vardır ki ُج  ُزمَّ

-Dûr u dırâz yokuşa ıtlâk olu [zelûc] َزءُوٌج
nur; yukâlu: َعَقَبٌة َزلُوٌج أَْي َبِعيَدةٌ َطِويَلٌة
الَُج زأ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-izlâc] اَإلأ
dahi kapıyı ِمْزالٌَج [mizlâc] ile bend eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَباَب   أَْزَلَج 
أَْغَلَقُه ِباْلِمْزالَِج
ِءيُج ْأ  Bir (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tezlîc] اَءتَّ
kimse ağızından bir söz çıkarıp beyne’n-
nâs fâş ve şâyi¡ eylemek ma¡nâsınadır, 
gûyâ ki ağızından miyâne-i nâsa kaydır-
mıştır; yukâlu: َرُه  َزلََّج َكالََمُه َتْزِليًجا ِإَذا أَْخَرَجُه َوَسيَّ
 Ve hemân kifâyet mikdârı أَْي أَْفَشاُه َبْيَن النَّاِس
şey™ ile geçinmek husûsunu savuşturmak 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: ُفالٌَن يَُزلُِّج 
َعْيَشُه أَْي يَُداِفُعُه ِباْلُبْلَغِة
َءَبى َّْ -veznin [cemezâ] َجَمَزى) [el-zelecâ] اَء
de) ve

ِءيَبُة َّْ -veznin [velîcet] َوِليَجٌة) [ez-zelîcet] اَء
de) Cüst ve çabuk nâkaya ıtlâk olunur; 
yukâlu: َناَقٌة َزَلَجى َوَزِليَجٌة أَْي َسِريَعٌة
َءَباُن َّْ -Sebk ve ta (fetehâtla) [ez-zelecân] اَء
kaddüm eylemek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َمُه َزَلَجُه َزَلَجاًنا ِإَذا َتَقدَّ
ءُُج ُّْ -Sıyrın (zammeteynle) [ez-zuluc] اَء
cak olan yalçın kayalara ıtlâk olunur, 
ُمْلٌس  [zelîc] َزِليٌج ma¡nâsına. Zâhiren ُصُخوٌر 
müfredidir.

ِءٌج ْأ  (vezninde [mu…bil] ُمْقِبٌل) [Muzlic] ُم
¡Abdullâh b. Ma†ar nâm şâ¡irin mah-
lasıdır. Manzûmesi olan işbu ِبَها  “ناُلَِقي 
تُْزَلُج” ْالَِسنَُّة  ِفيَها  أُْكِرَهْت  ِإَذا   || َنا  َعُدوَّ َباِح  الصَّ  َيْوَم 
beyti telakkubuna bâ¡is olmuştur. Vâkı¡â 
ba¡zı şu¡arâ™ manzûmesi sebebiyle mü-
lakkab olmak ¡âdât-ı ¡Arabdandır, niteki 
Kitâb-ı Muzhir’de onun için fasl-ı mahsûs 
mersûmdur.
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vezninde) Az nesneye denir; yukâlu: َعَطاٌء 
ُمَزنٌَّج أَْي َقِليٌل
 Neysâbûr’da (zâ’nın zammıyla) [Zunc] ُزنأٌج
bir karye adıdır.

-vez [sa√bân] َسْحَباُن) [Zencân] َزنأَباُن
ninde) Â≠erbaycân ülkesinde bir belde 
adıdır; muhaddisînden Mu√ammed b. 
A√med b. Şâkir ve Şeyhü’l-◊arem İmâm 
Sa¡d b. ¡Alî ve Ebu’l-¢âsım Yûsuf b. el-
◊asan ve Ebu’l-¢âsım Yûsuf b. ¡Alî ez-
Zencâniyyûn oradandır.

َناُج ِّْ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [ez-zinâc] اَء
¡İvaz ve mükâfat eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َزاَنَجُه ِزَناًجا ِإَذا َكاَفأَُه
ٌج  (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Zuneyc] ُزَنيأ
Muhaddisînden Ebû ∏assân Mu√ammed 
b. ¡Amr’ın lakabıdır.

]ز ن ف ل ج[
يَلَبُة ِّ نأ ِّْ  zâ’nın kesri ve) [ez-zinfîlecet] اَء
lâm’ın fethiyle) ve

اَءَبُة َّ نأ ِّْ  (yâ’yı elife kalble) [ez-zinfâlecet] اَء
ve

ِليَبُة َّ نأ َّْ  [as†abîlet…] َقْسَطِبيَلٌة) [ez-zenfelîcet] اَء
vezninde) ِكْنٌف [kinf] dedikleri zarfa şebîh 
bir zarf adıdır. Ve ِكْنٌف [kinf] kâf’ın kes-
riyle içine hurdevât vaz¡ olunan torba 
ve dağarcık makûlesi zarftır. Ve lafz-ı 
mezbûr zeyn-bîle-i Fârisî mu¡arrebidir. 
Müfredât-ı Fârisîde zeyn-bîle ki tahfîfle 
zenbîle dahi derler, mihaffe tarzında ağaç-
tan düzülmüş bir çift zarf ile müfesserdir 
ki içine meyve ve sebzevât makûlesi ko-
yup davara yükletirler. Ve bir nev¡i var-
dır ki hasırdan ve kıldan nesc eder, onu 
bâgçevânlar kullanırlar. Bu cihetle hâlen 
üzümcülerin ve bâgçevânların dâbbe 
üzere nesne taşıdıkları çifte sepetlere de 

 derler, Mı§ır’da ona [™zummecu’l-mâ] اْلَماِء
 derler, güvercin cüssesinde ve beyâz نورس
olur, karabatak gibi suya dalıp balık sayd 
eder.

أأَمُج َّْ -Zâ’nın fethi ve hem [ez-ze™mec] اَء
zenin sükûnuyla َزْأَبٌج [ze™bec] veznin-
de ve mürâdifidir ki cümle ve mecmû¡ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَزْأَبِجِه أَْي  ِبَزْأَمِجِه   أََخَذُه 
ِه أَْي ُكّلِ
ُة ِمبَّ ِّْ  zâ’nın ve mîm’in) [ez-zimiccet] اَء
kesriyle) Erkek devekuşunun minkârına 
denir.

]ز م هـ ج[
َمِبجُّ ْأ ُُ  ُمْقَشِعرٌّ hâ’yla) [el-muzmehicc] اَءأ
[mu…şa¡irr] vezninde) Hoş-manzar ve tâb 
u tarâvetli çok çayıra denir; yukâlu: ٌَكَل 
ُمْزَمِهجٌّ أَْي أَِنيٌق َناِضٌر َكِثيٌر

]ز ن ج[
نأٌج َّْ  zâ’nın fethi ve nûn’un) [ez-zenc] اَء
sükûnuyla ve zâ’nın kesriyle zebân-
zeddir) ve

َنَبُة ْأ َُ  mîm’in ve nûn’un) [el-Meznecet] اَءأ
fethiyle) ve

نُوُج ُّْ  (zâ’nın zammıyla) [ez-Zunûc] اَء
Karalardan bir tâ™ifedir; ٌَّزْنِجي [zenciyy] 
müfredidir. Fârisîde zengî ve ülkelerine 
Zengibâr denir, bu cihetle mu¡arreb olması 
aglebdir. Ve ülkeleri mâ-verâ-yı ~a¡îd’de 
hatt-ı istivâ tahtındadır.

َنُج َّْ -Pek susa (fethateynle) [ez-zenec] اَء
mak, ¡alâ-kavlin ziyâdesiyle susuzluk 
çekmekle bağırsakları münkabız olup 
merâm üzere ta¡âm ve şarâbdan kalmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َزَنًجا ِمَن اْلَباِب  َزِنَج الرَّ
اِبِع ِإَذا َعِطَش َشِديًدا أَْو ُهَو أَْن تُْقَبَض أَْمَعاُؤُه َوَمَصاِرينُُه  الرَّ
ْرِب ِمَن اْلَعَطِش َوالَ َيْسَتِطيُع ِإْكَثاَر الطُّْعِم َوالشُّ
نَُّج َْ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muzennec] اَءأ
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 [zevcet] َزْوَجٌة derler; hâ’yla [zevc] َزْوٌج
lügati rediyyedir. َزْوٌج [zevc]in cem¡i أَْزَواٌج 
[ezvâc] ve َزْوَجٌة [zevcet]in cem¡i َزْوَجاٌت 
[zevcât]tır. Ve işbu َظَلُموا الَِّذيَن   ﴿أُْحُشُروا 
-zale [ezvâc] أَْزَواٌج kerîmesinde َوأَْزَواَجُهْم﴾
meye ef¡âllerinde muktedî olan akrân ile 
müfesserdir. Kezâlik َما ِإَلى  َعْيَنْيَك  نَّ  َتُمدَّ  ﴿َوالَ 
ِمْنُهْم﴾ أَْزَواًجا  ِبِه   kerîmesinde eşbâh ve َمتَّْعَنا 
akrân ile müfesserdir. َخَلْقَنا َشْيٍء  ُكّلِ   ﴿َوِمْن 
-unvânı bi’l¡ َزْوَجْيِن kerîmesinde َزْوَجْيِن﴾
cümle eşyâ-ı cevher ü ¡arazdan ve mâdde 
ve sûretten mürekkeb olup masnû¡iyyeti 
muktezî terkîbden ¡ârî bir nesne olma-
yıp ve elbette bir sâni¡e muhtâc ve sâni¡ 
dahi ferd olduğuna tenbîhi mutazam-
mındır. Ve ¢ur™ân-ı kerîm’de ba¡zı ma-
halde أَْزَواٌج [ezvâc]dan murâd envâ¡-ı 
müteşâbihe ve ba¡zı mahalde asnâf ve 
fırkalardır: ﴾ِعيٍن ِبُحوٍر  ْجَناُهْم   kerîmesi ﴿َوَزوَّ

ِبِهنَّ  ma¡nâsınadır. Her ne kadar َوَقَرنَّاُهْم 
 mef¡ûleyne müte¡addî ise [tezvîc] َتْزِويٌج
de bilâ-bâ™ vürûdu beynenâda müte¡âref 
olan münâkeha tavrından hâric olduğuna 
telmîh nüktesine mebnîdir. Ve Mi§bâ√’ın 
ve Muπrib’in hülâsası budur ki َزْوٌج [zevc] 
şekl ya¡nî bir âher şey™e tab¡ yâhûd evsâftan 
bir vasfta şibh ve nazîr olan şey™e denir ki 
onun için nazîr ola, asnâf ve elvân gibi 
yâhûd nakîz ola, ratb ve yâbis gibi ve zeker 
ve ünsâ ve leyl ve nehâr ve hulv ve mürr 
gibi. Ve her ikisine de ki çift ta¡bîr olunur, 
 [zevcân] َزْوَجاِن ,ıtlâk olunur [zevc] َزْوٌج
dendiği gibi. Pes َزْوَجاِن [zevcân] ile bir çift 
ki ikidir ve iki çift ki dörttür, irâde olu-
nur. Ve Ezherî’den nahviyyûnun isneyne 
 .ıtlâkının inkârları menkûldür [zevc] َزْوٌج
Hattâ İbn Enbârî ıtlâk-ı mezbûru tahti™e 
eylemiştir, zîrâ ¡Arablar meselâ َحَماٍم  َزْوُج 
ve َزْوُج ِخَفاٍف demeyip ancak َزْوَجاِن ِمْن َحَماٍم 

ıtlâk olunur. Ve zeyn-bîle bâ-yı ¡Arabî 
ve Fârisiyle vasf-ı terkîbîdir. Aslı bîle-i 
zeyn idi ki eyer torbası demektir. Evâ™ilde 
at kısmına tahmîl eylediklerinden eyere 
tahsîs olunup ba¡dehu devâbb-ı sâ™ireye de 
tahmîl eylediler. Ve ِزْنِفيَلَجٌة [zinfîlecet] on-
dan mu¡arrebdir. Ba¡dehu tasarrufla ِزْنَفاَلَجٌة 
[zinfâlecet] ve َزْنَفِليَجٌة [zenfelîcet] dahi de-
diler. Muzhir’in beyânına göre veznleri 
fin¡îlele ve fin¡âlele ve fen¡alîledir.

]ز ن ف ج[
َبُة َّ نأ َّْ  zâ’nın fethi ve) [ez-zenfecet] اَء
nûn’un sükûnuyla) Âfet ve dâhiye 
ma¡nâsınadır.

]ز و ج[
ُج وأ َّْ  zâ’nın fethi ve vâv’ın) [ez-zevc] اَء
sükûnuyla) Eş ma¡nâsınadır ki çift olan 
şey™in her birinden ¡ibârettir. Bu cihetle 
-e, ya¡nî hatu[alîlet√] َحِليَلٌة ve [ba¡l] َبْعٌل
nun erine ve erin hatununa ıtlâk olunur. 
Ve tasrîh-i te™nîs için erin hatununa َزْوَجٌة 
[zevcet] dahi ıtlâk olunur hâ’yla, niteki َبْعٌل 
[ba¡l] kelimesi dahi böylecedir; yukâlu: ُهَو 
َزْوَجاِن َوُهَما  َوَزْوَجُتُه  َزْوُجُه  َوِهَي   Ya¡nî iki َزْوُجَها 
eştir. 

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre َزْوٌج 
[zevc] lafzı eş olan hayvânâtta zeker 
ve ünsâdan her birine ıtlâk olunur, ُهَو 
-derler ki “bu onun eşidir” demek َزْوُجُه
tir. Kezâlik hayvânâtta ve sâ™ir eşyâda 
her iki karîne ya¡nî eşin ikisine birden 
 ıtlâk olunur. Meselâ huff ve [zevc] َزْوٌج
na¡l gibi ki Türkîde bundan çift ile ta¡bîr 
olunur, َفْرٌد [ferd] mukâbili ki tek demek-
tir. Kezâlik levn ve şekl makûlesi evsâfta 
âhere mümâsil yâhûd muzâdd olanın her 
birine َزْوٌج [zevc] ıtlâk olunur. Bu cihet-
le َبْعٌل [ba¡l] ve َبْعَلٌة [ba¡let]ten her birine 
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ipinden nesc ederler. Çift olması yâhûd iki 
renk ipten işlendiği hasebiyledir. Ve dîbâ 
misilli nesnelerin levnine ıtlâk olunur. 
Kâle fi’l-Esâsأَْصَناًفا أَْي  أَْزَواًجا  النََّباَت  اهللُ   َخَلَق 
َوأَْلَواًنا َوَخَلَق ِفيَها ِمْن ُكّلِ َزْوٍج أَْي ِمْن ُكّلِ َلْوٍن
ِويُج ْأ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tezvîc] اَءتَّ
de) Çiftlendirmek ve birbirine eş kıl-
mak ma¡nâsına olmakla bir hatunu bir 
kimseye nikâhla çift eylemek ma¡nâsına 
müsta¡meldir; tekûlu: ْجُتُه ِإْمَرأًَة  :ve yukâlu َزوَّ
ْجُتُه ِباْلَمْرأَِة أَْي أَْنَكْحُتُه ِإْمَرأًَة  Ve kavluhu ta¡âlâ َزوَّ

ْجَناُهْم ِبُحوٍر ِعيٍن﴾ أَْي َقَرنَّا ِبِهنَّ  Ya¡nî vech-i ﴿َوَزوَّ
âtî üzere َتْزِويٌج [tezvîc] ve ٌج  [tezevvuc] َتَزوُّ
lügat-ı ¡âliyede mef¡ûleyne bi-nefsihi 
müte¡addî iken âyet-i merkûmede bâ™ 
vâsıtasıyla ta¡diye eylemesi َتْزِويٌج [tezvîc], 
karn ve ilsâk ma¡nâsını mutazammın ol-
duğuna mebnî olmakla َقَرنَّاُهْم ْجَناُهْم﴾,   ﴿َزوَّ
-sebkindedir. Bey∂âvî bâ’yı sebe َوأَْلَصْقَناُهْم
biyete dahi haml ihtimâlini iş¡âr eylemiş-
tir. Ve Râπıb’ın beyânına göre ْجَناُهْم ُحوًرا  َزوَّ
¡unvânında vârid olmadığı, cennette vâki¡ 
tezvîc-i hûr hâlâ beynimizde müte¡aref 
olan münâkaha vetîresinde olmadığı nük-
tesine mebnîdir.

ُج وُّ َْ ٌل) [et-tezevvuc] اَءتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Çiftlenmek ve eş olmak ma¡nâsına 
olmakla bir hatunu nikâhla almak 
ma¡nâsında müsta¡meldir; tekûlu: ْجُت  َتَزوَّ
َوِباْمَرأٍَة  ve gerek [tezvîc] َتْزِويٌج gerek ِإْمَرأًَة 
ٌج -sîgaları vech-i mezkûr bi [tezevvuc] َتَزوُّ
nefsihi ve mef¡ûl-i sânîye bâ™ ile müte¡addî 
olurlar. ¡Alâ-kavlin bâ™ ile ta¡diyeleri 
lügat-ı kalîledir, vech-i mersûm üze-
re Ezdu Şenû™e lügatidir. Mü™ellifin َوِبَها 
kavli ْجُت ْجُت ve َزوَّ -misâllerinin ikisi َتَزوَّ
ne de nâzırdır. Ve zamîr-i mü™ennes ٌِإْمَرأَة 
[imre™et]e râci¡ olmakla ِباْلَباِء أَْي  -de َوِباْمَرأٍَة 
mektir. Ve 

ve ِمْن ِخَفاٍف -unvânıyla tekellüm ey¡ َزْوَجاِن 
lediklerini kezâlik bir çift kuşun birine َزْوٌج 
[zevc] demeyip belki erkeğine ferd ve di-
şisine ferdet dediklerini ma¡riz-i ihticâcda 
nakl eylemiştir. Ve Sicistânî demiştir 
ki vâhide َزْوٌج [zevc] ıtlâkı cinsinden bir 
âherin vücûduyla meşrûttur, meselâ ُهَو 
 ُهَما َزْوَجاِن derler ki “Bu onun eşidir” ve َزْوُجُه
derler ki “Bu iki birbirine eştir ve çifttir” 
demektir, niteki mü™ellifin de murâdı bu-
dur. Ve َزْوٌج [zevc] er ve ¡avretten her bi-
rine ıtlâk olunur ve bu lügat-ı ¡âliyedir, 
niteki ¢ur™ân-ı kerîm’de َزْوَجٌة [zevcet] 
¡unvânı vârid olmamıştır. Ve Ebû ◊âtim 
rivâyeti üzere َزْوَجٌة [zevcet] ehl-i Necd ve 
 ehl-i ◊icâz lügatidir. İbn Sikkît [zevc] َزْوٌج
nakli üzere ¡ale’l-¡aksdir. Ve fukahânın hâ 
ile isti¡mâli îzâh için ve havf-ı iltibâs için-
dir. Ve َتْزِويٌج [tezvîc] ki tef¡îldir, bi-nefsihi 
mef¡ûleyne müte¡addî olur. Kezâlik ٌج  َتَزوُّ
[tezevvuc] ki tefa¡¡uldür, iki mef¡ûle 
ta¡diye eder; tekûlu: َوِباْمَرأٍَة ِإْمَرأًَة  ُفالًَنا  ْجُت   َزوَّ
ِبَها َج  َوَتَزوَّ َجَها   Ve bâ™ ile ta¡diyesi Ezdu َفَتَزوَّ
Şenû™e lügatidir. Ve fukahânın ِمْنُه ْجُتَها   َزوَّ
kavlleri gibi ِمْن kelimesiyle müte¡addîdir, 
müvecceh değildir. Bu tafsîlden mü™ellifin 
icmâli şerh ve bast olunmuştur. İntehâ. 

Ve iki eşin her birine ıtlâk olunduğu gibi 
ikisine birden َزْوٌج [zevc] ıtlâk olunur, ni-
teki َزْوَجاِن dahi denir; yukâlu: ُهَما َزْوَجاِن ve 
yukâlu: ُهَما َزْوٌج Şârih der ki bu ¡Arabların 
 .dedikleri gibidir. İntehâ ُهَما ِسيَّاِن َوُهَما َسَواٌء
Ve 

ٌج  mukâbiline denir ki [ferd] َفْرٌد [zevc] َزوأ
çift ta¡bîr olunur, َشْفٌع [şef¡] gibi; yukâlu: 
 Ya¡nî “Çift midir tek َزْوٌج أَْو َفْرٌد أَْي َشْفٌع أَْو َوْتٌر
midir?” Ve 

ٌج  Mihaffe örtüsüne denir ki yün [zevc] َزوأ
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altı ma¡nâya gelir. Biri şol ipliklere denir 
ki üstâd nakş-kârlar nakşları onunla tarh 
ederler. Pes ehl-i nücûmun istihrâc ettikle-
ri kitâb-ı ¡ilm-i seyr-i kevâkib ki ِزيٌج [zîc] 
ta¡bîr olunur, ma¡ânî-i selâse-i mezkûrenin 
her birinden ahz olunmak mümkindir. Ve 
ba¡zılar dediler ki ِزيٌج [zîc] zih mu¡arrebidir 
ki َوَتٌر [veter] ma¡nâsınadır, ¡ilm-i mezbûr 
tevtîr ve takvîsi müştemil olmakla bundan 
dahi ahz olunmak muhtemeldir.

ُج وأ َّْ  (vezninde [mevc] َمْوٌج) [ez-zevc] اَء
Ma¡nâsı mufassalen beyân olundu. Ve 

ٌج  Masdar olur, miyâne-i nâsı [zevc] َزوأ
ifsâd edip birbirine kışkırtmak ma¡nâsına; 
yukâlu: َش َزاَج َبْيَنُهْم َيُزوُج َزْوًجا ِإَذا َحرَّ
اَوَجُة َْ ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-muzâvecet] اَءأ
vezninde) İzdivâc ma¡nâsınadır ki birbiri-
ne eş olmak ve çift olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َزاَوَجا ُمَزاَوَجًة أَِي اْزِدَواًجا Ve ِإْزَدَوَج keli-
mesi ifti¡âldir, aslı ِإْزَتَوَج [iztevece] idi.

]ز هـ ز ج[
ُج َْ هأ َّْ  َجْعَفٌر zâ-yı mu¡ceme ile) [ez-zehzec] اَء
[ca¡fer] vezninde) Cinn tâ™ifesinin sesle-
rinden ve cıvıltılarından hikâyedir. Cem¡i 
 َزَهاِزُج اْلِجّنِ أَْي :gelir; tekûlu [zehâzic] َزَهاِزُج
َوَجَلَبُتُهْم  unvânıyla¡ َوَجَلَبُتَها Mü™ellifin َعِزيُفُهْم 
îrâdı tâ™ife i¡tibârına mebnîdir.

]ز هـ ل ج[
ُلُج هأ َْ -vez [teda√ruc] َتَدْحُرٌج) [et-tezehluc] اَءتَّ
ninde) Mızrağın boğumları ve sâ™ir yerle-
ri doğru ve uygun olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْمُح ِإَذا اطََّرَد َتَزْهَلَج الرُّ
َلَبُة هأ َّْ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [ez-zehlecet] اَء
vezninde) Müdârâ eylemek ma¡nâsınadır; 
tekûlu: َلْم أََزْل أَُزْهِلُجُه َحتَّى الََن أَْي أَُداِريِه

ٌج وُّ َْ -Bir nesneye girişip karış [tezevvuc] َت
mak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
َجُه النَّْوُم أَْي َخاَلَطُه َتَزوَّ
َواُج ْأ ُِ  (mîm’in kesriyle) [el-mizvâc] اَءأ
Kesîretü’t-tezevvüc olan hatuna denir; 
yukâlu: ِج  Ve zevcleri ِإْمَرأَةٌ ِمْزَواٌج أَْي َكِثيَرُة التََّزوُّ
çok hatuna ıtlâk olunur ki أُمُّ َخاِرَجَة dedik-
leri ¡avret gibi üç günde bir boşanıp gay-
rısına varan mel¡ûne olacaktır. Ve muhte-
meldir ki birbirinden habersiz çok ere de 
varmış ola. Hindistân’da bir ¡avret ondan 
ziyâde ere varıp nöbetleştikleri mahkîdir; 
yukâlu: ْالَْزَواِج أَِي  ْوَجِة  الزَّ َكِثيَرُة  أَْي  ِمْزَواٌج   ِإْمَرأَةٌ 
Pes ِزَوَجٌة [zivecet] ِعَنَبٌة [¡inebet] vezninde, 
 ,in cem¡i olur[zevc] َزْوٌج ,gibi [ezvâc] أَْزَواٌج
lâkin nevâdirdendir.

َواُج َزأ  َزْوٌج (hemzenin fethiyle) [el-ezvâc] اَألأ
[zevc]in cem¡idir, niteki zikr olundu. Ve 
 ma¡nâsına isti¡mâl olunur ki [™urenâ…] ُقَرَناُء
 in cem¡idir; ve minhu kavluhu[arîn…] َقِريٌن
ta¡âlâ: أُْحُشُروا الَِّذيَن َظَلُموا َوأَْزَواَجُهْم﴾ أَْي ُقَرَناَءُهْم﴿
اُج َّْ  Ma¡rûf tozdur ki kara boya [ez-zâc] اَء
ta¡bîr olunur, envâ¡ı vardır. Ve bu, zâg-ı 
Fârisî mu¡arrebidir. Ve 

 .Muhaddisînden A√med b [Zâc] َزاٌج
Mansûr el-◊an@alî lakabıdır.

يُج ِّْ  (zâ’nın kesri ve meddiyle) [ez-zîc] اَء
Binâ™ ipine denir ki çirpi ipi ta¡bîr olunur, 
mi¡mârların gönye ta¡bîr ettikleri âlete 
müte¡allik iptir ki ucunda şâkûlü olur, 
fenn-i hendese hükmünce râst ve gec 
meyânını onunla vezn ve idrâk ederler. 
Ve bu, zîg-i Fârisî mu¡arrebidir. Mütercim 
der ki zîg lafzı Fârisîde iki ma¡nâyadır; biri 
binâ ve mi¡mâr tahtasına ve sahîfesine de-
nir ki onda resm-i sûret-i binâ tarh olunur 
ve biri binâ ipine denir ki çirpi ipi ta¡bîr 
olunur. Ve zîc kelimesi cîm-i Fârisiyle 
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ma¡mûl bir gûne ferve, ya¡nî kürk ismi-
dir. Ve bu, âsmân-gûn mu¡arrebidir ki gök 
renkli demektir. Pes gök yâhûd mâ™î olur, 
o renkte tilki kürkü nâ-ma¡rûf olmakla 
lafz-ı mezbûr şeb-gûne mu¡arrebi olsa pek 
mülâyim olur ki gece renkli demek olur ki 
murâd siyâhtır, zîrâ semmûr gibi siyâh til-
ki mevcûddur. Husûsan Mekke oğlağı de-
risinden yaptıkları kürk ma¡lûmdur. Eğer 
tilki derisiyle mukayyed olmasa sincâb 
ve teyin muhtemel idi. Bundan başka 
âsmân-gûn lafzından ta¡rîb-i mezkûr mahz 
tekellüftür.

]س ت ج[
َتاُج اأ ِ ve [el-istâc] اَإلأ

يُج ِاتأ ِ  (hemzelerin kesriyle) [el-istîc] اَإلأ
Mâsûre ta¡bîr olunan delik kamışa denir ki 
çulhalar ona dokunacak ipliği sarup me-
kiğe idhâl ederler. Mütercim der ki ِإْسِتيٌج 
[istîc] sitîje-i Fârisî mu¡arrebidir ve ِإْسَتاٌج 
[istâc] ondan müşba¡dır.

َتَبُة  (hemzenin fethiyle) [Estece] أَاأ
Maπrib’de bir belde adıdır.

]س ج ج[
ُج ) [es-secc] اَءسَّ  (vezninde [acc√] َحجٌّ
Fazla-i tabî¡î sıvık olmak ma¡nâsınadır ki 
murâd lînet üzere hadeslemektir; yukâlu: 
َغاِئطُُه َرقَّ  ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَغْيُرُه  ُجُل  الرَّ  Ve َسجَّ 
duvar sıvamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّسج 
َنُه اْلَحاِئَط ِإَذا َطيَّ
ُة َسبَّ ُِ  (mîm’in kesriyle) [el-miseccet] اَءأ
İsm-i âlettir, duvar sıvayacak tahta mala-
ya denir.

ُة بَّ -Bir sa (sîn’in fethiyle) [es-seccet] اَءسَّ
nem adıdır, niteki ٌة  dahi dahi [beccet] َبجَّ
bir gayrı sanem adıdır. Ve 

ٌة  ve [seccet] َابَّ

FASLU’S-SÎNİ’L-MÜHMELE 
يِن اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الّسِ

]س ب ج[
َبُة بأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [es-subcet] اَءسُّ
ve

ِبيَبُة -veznin [velîcet] َوِليَجٌة) [es-sebîcet] اَءسَّ
de) Siyâh ¡abâya ve siyâh kilime denir. 
Ve yensiz ve yakasız olan ¡Arab gömle-
ğine denir, ٌَبِقيَرة [ba…îret] ma¡nâsına. Şârih 
der ki ba¡zı ümmehâtta َسِبيَجٌة [sebicet] ve 
 şebî mu¡arrebi olmak üzere [sebîc] َسِبيٌج
mersûmdur ki Fârisîde gecelik sevbe de-
nir. Ve 

يِص ُِ َق اءأ َبُة   Gömleğin [§subcetu’l-…amî] ُابأ
tîrîzlerine ve koltukları altına vurulan par-
çalara denir ki hıştek ta¡bîr olunur.

ٌل) [et-tesebbuc] اَءتََّسبُُّج -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Siyâh ¡abâ giymek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْبَجَة ُجُل ِإَذا َلِبَس السُّ َتَسبََّج الرَّ
ِبيُج  Bu (vezninde [emîr] أَِميٌر) [es-sebîc] اَءسَّ
dahi yakasız ve yensiz ¡Arab gömleğine 
denir.

َسبَُّج ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-musebbec] اَءأ
vezninde) Enli kilime denir; yukâlu: ِكَساٌء 
ُمَسبٌَّج أَْي َعِريٌض

]س ب ر ج[
َجُة ََ بأ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [es-sebrecet] اَءسَّ
vezninde) Bir işi pûşîde ve mestûr eyle-
mek, ya¡nî halktan saklamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اُه َسْبَرَج َعَلى ْالَْمِر ِإَذا َعمَّ
وٌج َُّ  bâ’nın fethi ve râ’nın) [Sâberrûc] َااَب
teşdîdiyle) Baπdâd’da bir mevzi¡ adıdır.

]س ب ن ج[
َبنأُبوَنُة  sîn’in fethi) [es-sebencûnet] اَءسَّ
ve bâ’nın sükûnuyla) Tilki derisinden 
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pek seğirtmekten dûn olur ki ling seğirt-
mesi olacaktır; yukâlu: ِإَذا َجَرى اْلَفَرُس   َسَحَج 
ِديِد ُدوَن الشَّ
نأِسَحاُج ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-insi√âc] اَإلأ
ninde) َسْحٌج [sa√c] kelimesinden ki deri 
ve kabuk sıyırıp soymak ma¡nâsınadır, 
mutâvi¡ olur; yukâlu: َسَحَج ِجْلَدُه َفاْنَسَحَج
ِحيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tes√îc] اَءتَّسأ
Teksîr içindir, çok soymak yâ pek soymak 
ma¡nâsınadır.

ُج ٌل) [et-tesa√√uc] اَءتََّسحُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Ondan mutâvi¡dir; yukâlu: َج  َسحَّ
َج ِقْشَرُه َفَتَسحَّ
ُج َسحَّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-musa√√ac] اَءأ
vezninde) Isırılıp yâ tırmalanmakla göv-
desinin derisi yüzülmüş insân ve hayvâna 
denir, ekserî hımâr kısmı birbirini kapıp 
ısırmakla onlara vasf ederler; yukâlu: ِحَماٌر 
ٌح ٌض ُمَكدَّ ٌج أَْي ُمَعضَّ ُمَسحَّ
اُج حَّ اٌد) [es-sa√√âc] اَءسَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Şol deveye denir ki dâ™imâ tabanlarını 
yere sürüp tırmalamakla toprağını sıyırır 
ola; yukâlu: ْالَْرَض َيْسَحُج  َكاَن  ِإَذا  اٌج  َسحَّ  َبِعيٌر 
ِه ِبُخّفِ
َحُج سأ ُِ ve [el-mis√ac] اَءأ

َحاُج سأ ُِ  (mîm’lerin kesriyle) [el-mis√âc] اَءأ
Zikr olunan َسْحٌج [sa√c] dedikleri seğirt-
mekle seğirtir olan hayvâna denir; yukâlu: 
ِديِد  Ve ِحَماٌر ِمْسَحٌج َوِمْسَحاٌج أَْي َيْجِري ُدوَن الشَّ

َحٌج -Dülgerlerin ağaç yonduk [mis√ac] ِمسأ
ları keser ve teber makûlesi âlete denir. Ve 

َحاٌج  Her kelâmda and içip [mis√âc] ِمسأ
yemîn eder olan yemînci ¡avrete denir ki 
birbiri ardınca yemîni isrâ¡ eder. Yemînin 
kesreti kelâmın kizbine şâhid-i musaddak-
tır; yukâlu: ِإْمَرأَةٌ ِمْسَحاٌج أَْي َحُلوٌف َتْسَحُج ْالَْيَماَن 
أَْي تُْسِرُعَها

 Şol (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [secâc] َاَباٌج
süte denir, su çok konmakla pek yufka ve 
duru ola.

ُبُج  Üstü (zammeteynle) [es-sucuc] اَءسُّ
balçıkla sıvanmış sutûha denir ki kârgîr 
hânelerde olur, ٌَرة ُمَمدَّ  .ma¡nâsınadır َطاَياٌت 
Ve nüfûs-ı tayyibe ma¡nâsınadır; zâhiren 
müfredi أَْسَجُج [escec]dir.

َسُج بأ -vez [πabπab] َغْبَغٌب) [es-secsec] اَءسَّ
ninde) Ne ıssı ve ne soğuk olan güne de-
nir ki mu¡tedil olur; yukâlu: أَْي َسْجَسٌج   َيْوٌم 

 Ve ne pek ve ne mülâyim olan الَ َحرٌّ َوالَ َقرٌّ
yere denir; yukâlu: َلْيَسْت أَْي  َسْجَسٌج   أَْرٌض 
 Ve tulû¡-ı fecr ile tulû¡-ı şems ِبُصْلَبٍة َوالَ َسْهَلٍة
mâ-beynine denir; ve minhu hadîsu İbn 
¡Abbâs fî sıfati’l-cenneti: ”ْجَسُج  “َوَهَواُؤَها اَلسَّ
َوَغِلَط اْلَجْوَهِريُّ ِفي َقْوِلِه “اَْلَجنَُّة َسْجَسٌج”
Şârih der ki hadîs-i âherde: اْلَجنَِّة  “َنَهاُر 
 ibâretiyle vârid olup muhaddisîn¡ َسْجَسٌج”
َشْمَس َوالَ  ِفيِه  ظُْلَمَة  الَ  أَْو  َقرٌّ  َوالَ  َحرٌّ  الَ  ُمْعَتِدٌل   أَْي 
ْمِس َوالشَّ اْلَفْجِر  طُُلوِع  َبْيَن  الَِّذي  َكالنُّوِر  نُوُرُه   أَْو 
¡ibâretleriyle tefsîr eylemekle Cevherî’nin 
istişhâdı hazf-i muzâfa mahmûl olmak 
muhtemeldir.

]س ح ج[
ُج حأ  sîn’in fethi ve √â-yı) [es-sa√c] اَءسَّ
mühmelenin sükûnuyla) Bir nesnenin 
derisini yâhûd kabuğunu sıyırıp soymak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َسْحًجا   َسَحَجُه 
 أََصاَبُه َشْيٌء َفَسَحَج َوْجَهُه :ve yukâlu الثَّاِلِث ِإَذا َقَشَرُه
Ya¡nî “Ona bir nesne dokunmakla yüzü-
nün derisini sıyırıp soydu.” Ve 

ٌج  Başın saçını âhestece taramak [sa√c] َاحأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َرْأِسِه  َفْرَوَة   َسَحَج 
ًنا َلّيِ َحُه   ;Ve tîz tîz yürümek ma¡nâsınadır َسرَّ
yukâlu: يُْسِرُع أَْي  َيْسَحُج   Ve dâbbeye َمرَّ 
mahsûs bir nev¡ seğirtmek ma¡nâsınadır ki 
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adam nukûş-ı rediyyeden sâde-dil olmak 
mülâbesesiyle. Ve kesret-i isti¡mâlden 
≠âl’ını ihmâl eylediler.

]س ر ن ج[
نأٌج َُ -vez [urund¡] ُعُرْنٌد) [Surunc] ُا
ninde) Ekrâddan bir kabîle adıdır. 
Muhaddisînden Ebû Man§ûr Mu√ammed 
b. A√med b. Mehdî es-Suruncî ve peder-
leri o kabîledendir.

]س ر ج[
اُج ََ

 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [es-sirâc] اَءّسِ
Ma¡rûftur ki fitili yanar çerâga denir, 
kandil ve ona mülhak mûm ve çıra gibi. 
Şârihin beyânına göre cem¡i ُسُرٌج [suruc]
dür zammeteynle; yukâlu: أَِي َراَج  الّسِ  أَْطَفأَ 
 Ve güneşe ıtlâk olunur ki sirâc-ı اْلِمْصَباَح
nehârdır; yukâlu: ْمُس الشَّ أَِي  َراُج  الّسِ  َطَلَع 
Şârihin beyânına göre bu mâdde ziyâ™ 
ma¡nâsına mevzû¡dur. Ve 

اٌج ََ .A¡lâm-ı nâstandır [Sirâc] ِا

ُج َأ  sîn’in fethi ve râ’nın) [es-serc] اءسَّ
sükûnuyla) Saç örmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل  َسَرَجِت اْلَمْرأَُة َشْعَرَها َسْرًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
 .Ve yalan söylemek ma¡nâsınadır ِإَذا َضَفَرْت
Esâs’tan bu ma¡nâ mecâz olmak münfe-
him olur; yukâlu: ُجُل ِإَذا َكَذَب  Ve َسَرَج الرَّ

ٌج َأ  At eyerine denir, zeyn-i esb [serc] َا
ma¡nâsına. Mü™ellif َسْرٌج [serc] lafzını zikr 
edip tefsîrinden sükûtu, ma¡rûf olduğuna 
mebnî yâhûd nüshalardan sâkıt olmuştur; 
yukâlu: َشدَّ َعَلى اْلَفَرِس َسْرَجُه أَْي َرْحَلُه
يُج َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tesrîc] اَءتَّسأ
Bu dahi saç örmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َضَفَرْت ِإَذا  َشْعَرَها  اْلَمْرأَُة  َجِت   Ve bir nesneyi َسرَّ
hûb ve gökçek eylemek ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur ki sirâc gibi tâb-dâr eylemekten 
¡ibârettir; yukâlu: َنُه َجُه َوَحسَّ َجُه َتْسِريًجا ِإَذا َبهَّ َسرَّ

ُحوٌج -veznin [sey√ûn] َسْيُحوٌن) [Sey√ûc] َايأ
de) Bir mevzi¡dir.

ُحوُج  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [es-sa√ûc] اَءسَّ
-gibi bu dahi yemînci karı [mis√âc] ِمْسَحاٌج
ya denir.

]س خ ج[
َباِوُج -sîn’in fethi ve «â) [es-se«âvic] اَءسَّ
yı mu¡cemenin tahfîfiyle) Şol hâlî arza 
denir ki ne yol bulacak a¡lâm ve nişânları 
ve ne içecek suyu ola ki çöl ta¡bîr olunan 
beyâbân olacaktır. Ve bu, cem¡ sûretinde 
müfreddir.

]س د ج[
ُج َأ  sîn’in fethi ve dâl’ın) [es-sedc] اَءسَّ
sükûnuyla) Bir kimseye bir nesne zım-
nında bed gümân eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا َظنَُّه ْيِء َسْدًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ  َسَدَجُه ِبالشَّ
ِبِه
اُج ََّ اٌد) [es-seddâc] اَءسَّ -vez [şeddâd] َشدَّ
ninde) Yalancıya denir, اٌب  [ke≠≠âb] َكذَّ
ma¡nâsına.

ُج َُّ ٌل) [et-tesedduc] اَءتََّس -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Kasden yalan peydâ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َب َتَكذَّ أَْي  ُفالٌَن  َج   َتَسدَّ
َوَتَخلََّق
اُج ََ ِس نأ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-insidâc] اَإلأ
ninde) Yüz üzere kapanıp düşmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َّاْنَكب ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْنَسَدَج 
َعَلى َوْجِهِه

]س ذ ج[
اَذُج  Sâde (âl-ı mu¡ceme ile≠) [es-sâ≠ec] اَءسَّ
mu¡arrebidir ki bî-nakş olan şey™e denir. 

Şârih der ki bundan elfâz-ı ¡Arabiyye ahz 
eylemişlerdir. Ez-cümle َسَداَجٌة [sedâcet] 
lafzını sühûlet ve hüsn-i hulk ma¡nâsına 
isti¡mâl ederler, hasenü’l-hulk olan 
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ُجوُج َأ  (sîn’in zammıyla) [es-surcûc] اَءسُّ
Ahmak ve bî-magz kişiye denir.

ِجيَبُة َأ
ve (sîn’in kesriyle) [es-sircîcet] اَءّسِ

ُجوَجُة َأ  (sîn’in zammıyla) [es-surcûcet] اَءسُّ
Sirişt ve tabî¡at ma¡nâsınadır; yukâlu: اَْلَكَرُم 
ِمْن ِسْرِجيَجِتِه َوُسْرُجوَجِتِه أَْي ِمْن ُخُلِقِه َوَطِبيَعِتِه
َجُة َأ -veznin [cur¡at] ُجْرَعٌة) [Surcet] ُا
de) Sumeysâ† nâm kal¡a kurbünde bir 
mevzi¡dir. Ve ◊aleb kazâsında bir karye-
dir. Ve Na§îbîn ile Duneyser nâm belde 
beyninde bir hısn adıdır.

وُج َُ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [Serûc] َا
◊arrân kurbünde bir beldedir.

]س ر د ج[
َدَجُة َأ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [es-serdecet] اَءسَّ
vezninde) Bir nesneyi terk ve ihmâl eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َسْرَدَجُه َسْرَدَجًة ِإَذا 
أَْهَمَلُه

]س ر ن ج[
نأُج ََ -veznin [semend] َسَمْنٌد) [es-serenc] اَءسَّ
de) San¡at envâ¡ından bir nev¡-i masnû¡a 
ismidir, ُفَسْيِفَساٌء [fuseyfisâ™] gibi. Ve ُفَسْيِفَساٌء 
[fuseyfisâ™] münakkaş tepe camları-
na denir. Şârihin beyânına göre se-reng 
mu¡arrebidir ki üç türlü demektir, lâkin ne 
olduğu ma¡lûmumuz olmadı. Ve 

نأٌج ََ  Bir devâ-yı ma¡rûf adıdır ki [serenc] َا
ba¡zen َسْيَلُقوٌن [seyle…ûn] dahi ıtlâk ederler. 
Türkîde sülügen dedikleri kırmızı boyadır 
ki yanmış kalaydan ve kurşundan ma¡mûl 
olur, cirâhate nâfi¡dir. Mütercim der ki 
Fârisîde ona sirinc derler birinc vezninde. 
Ve zil ta¡bîr olunan çalgıya da derler.

]س ر هـ ج[
َهَبُة َأ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [es-serhecet] اَءسَّ
vezninde) İbâ™ ve imtinâ¡ eylemek 

ُج ََ -Bir ada (fethateynle) [es-serec] اَءسَّ
mın çehresi güzel ve tâb-dâr olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َسَرًجا  ُجُل  الرَّ  َسِرَج 
َوْجُهُه َحُسَن  ِإَذا  اِبِع  الرَّ  Ve kizb söylemek اْلَباِب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا َكَذَب َسِرَج الرَّ
اُج ََ اأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-isrâc] اَإلأ
Dâbbeyi eyerlemek ma¡nâsınadır; tekûlu: 
ْرَج ابََّة ِإْسَراًجا ِإَذا َشَدْدَت َعَلْيِه السَّ أَْسَرْجُتَها أَِي الدَّ
اُج ََّ اٌد) [es-serrâc] اَءسَّ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Eyer yapan kimseye denir ki lisânımızda 
dahi sarrâc ta¡bîr olunur. Ve yalancıya 
ıtlâk olunur, اٌب .ma¡nâsına [ke≠≠âb] َكذَّ

اَجُة ََ
 (sîn’in kesriyle) [es-sirâcet] اَءّسِ

Sarrâclık hirfetine denir.

يأٌج ََ  Bir (vezninde [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Sureyc] ُا
ma¡rûf haddâd ismidir ki kılıç yapar idi, 
ٌة ُسَرْيِجيَّ  ona [suyûfun Sureyciyyetun] ُسُيوٌف 
mensûbdur. Şârih der ki niteki: َوَفاِحًما“ 
ًجا” ُمَسرَّ  mısrâ¡ını bu gûne tasarruf َوَمْرِسًنا 
ederler. Ve Ebû Sa¡îd Mu√ammed b. el-
¢âsım b. Sureyc ve Ebu’l-¡Abbâs A√med 
b. ¡Ömer b. Sureyc ki ¡âlim ve fakîh-i ¡Irâ… 
idi ve Hey&em b. »âlid es-Sureyciyyûn 
¡ulemâdandır.

ٌج َأ  sîn’in fethi ve râ’nın) [serc] َا
sükûnuyla) Ma¡nâları zikr olundu. Ve 

ٌج َأ  .Esmâ-i ricâldendir: Serc b [Serc] َا
İbrâhîm el-»alîl ¡alâ-nebiyyinâ ve ¡aleyhi 
salavâtu’l-Celîl’dir, vâlidesi ¢a†ûrâ bint 
Ya…†un’dür. Sâre cenâbları vefâtından 
sonra tezevvüc eylediler. Ve Yûsuf b. 
Serc ve ~âli√ b. Serc ve Mu√ammed b. 
Sinân b. Serc muhaddislerdir. Ve 

ٌج َأ .Bir mevzi¡ adıdır [Serc] َا

َجُج َأ  sîn’in zammı ve) [es-surcec] اَءسُّ
cîm’in fethiyle تُْرَتٌب [turteb] vezninde) 
Dâ™im ve câvidân ma¡nâsınadır.
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َفَيْسَتِفيَد أَْمَن الطَِّريِق

]س ف ج[
ُج ّأ  sîn’in fethi ve fâ’nın) [es-sefc] اَءسَّ
sükûnuyla) Yel pek esmeğe denir; yukâlu: 
َة ُهُبوِبَها يِح أَْي ِشدَّ َما أََشدَّ َسْفَج َهِذِه الّرِ

]س ف د ج[
اُج ََ ي ِّ اأ ِ -hemzenin kesriy) [el-isfîdâc] اَإلأ
le) İspîdâb-ı Fârisî mu¡arrebidir. Türkîde 
tahrîfle üstübec ve ba¡zı diyârda ağlık de-
dikleri nesnedir ki yanmış kalay ve kur-
şunun remâdından hâsıl olur. Kurşundan 
ma¡mûl olanın ihrâkında mübâlaga olun-
sa sülügen hâsıl olur. Ve dârû-yı mezbûr 
mülattaf ya¡nî harâret-i mu¡tedilesiyle 
mâddeyi mürakkık ve cellâ™dır, ya¡nî 
mâdde ile sath-ı ¡uzvun mâ-beynine girip 
yapışmış ve kurumuş rutûbetleri müzîldir.

]س ف ل ج[
لَُّج َّ -vez [amelles¡] َعَملٌَّس) [es-sefellec] اَءسَّ
ninde) Uzun şey™e denir.

]س ف ن ج[
نَُّج َّ -amel¡] َعَملٌَّس nûn’la) [es-sefennnc] اَءسَّ
les] vezninde) Cüst ve çabuk olan erkek 
devekuşuna denir. Ve bir kuş ismidir ki 
keklik gibi pek kayıp gider. Burada ¡ibâre: 
 unvânıyla mersûm olmakla¡ َطاِئٌر َكِثيُر ْاِلْسِتَناِن
bu resme terceme olundu. Ve ◊ayâtu’l-
◊ayevân’da َكِثيُر ْالَْسَناِن ¡ibâretiyle merkûm 
olmakla dişleri çok bir kuş demek olur.

َبُة نأ َّ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [es-sefencet] اَءسَّ
vezninde) Bir şey™in pahasını der-sâ¡at 
vermek ki tırnağı dibinde vermek ta¡bîr 
olunur; yukâlu: َل َنْقَدُه َسْفَنَج َلُه َسْفَنَجًة ِإَذا َعجَّ
نأُج َّ اأ ِ  hemzenin kesriyle ve) [el-isfenc] اَإلأ
fâ’nın fethiyle) Bir nev¡ şecerin ¡urûkudur 
ki müte¡affin kurûh ve cirâhate nâfi¡dir. 

ma¡nâsınadır; yukâlu: َسْرَهَج َعْنُه ِإَذا أََبى َواْمَتَنَع 
Ve ip makûlesi nesneyi muhkem bükmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َفَتَلُه ِإَذا  اْلَحْبَل   َسْرَهَج 
َشِديًدا
َهُج َأ َس ُُ  [muda√rec] ُمَدْحَرٌج) [el-muserhec] اَءأ
vezninde) Be-gâyet muhkem bükülmüş 
ipe denir; yukâlu: ًَفْتال َمْفُتوٌل  أَْي  ُمَسْرَهٌج   َحْبٌل 
َشِديًدا

]س ف ت ج[
َتَبُة ّأ  sîn’in zammıyla) [es-suftecet] اَءسُّ
 vezninde) Bir adamın [ur†a…at…] ُقْرَطَقُة
kendi beldesinde mâlı olmakla belde-i 
mezbûrede kendisine edâ ve i¡tâ eylemek 
kavliyle bir kimse o adama diyâr-ı âherde 
mâl vermeğe denir. Bundan garazı emn-i 
tarîktir. Bu ¡amel bizim ıstılâhımızda po-
liçe ta¡bîr eylediğimiz olacaktır ki ُسْفَتَجٌة 
[suftecet] o poliçedir. Ve bu, sefte-i Fârisî 
mu¡arrebidir. Kaldı ki mü™ellif müsâmaha 
ile kâsır ta¡rîf eylemiştir. Ümmehât-ı 
sâ™irede bir tâcir yâhûd belde-i uhrâya gi-
den kimse hatar-ı tarîkten yâhûd ¡usret-i 
muhâfazadan nâşî belde-i mezbûrede mâlı 
yâhûd şerîk ve sadîki olan bir kimseye 
belde-i mezkûrede kendisi yâ şerîki yâ 
sadîki edâ eylemek kavliyle akçe yâ gayrı 
mâl vermekle müfesserdir. Aslı Fârisîde 
sefte diyâr-ı uhrâya gönderilen nesneye 
denir, hediyye olsun bidâ¡a olsun, ba¡dehu 
¡amel-i mezbûrda ve bu vech üzere verilen 
mâlda isti¡mâl eylediler. Kütüb-i fıkhiyye-
de niçe ahkâmı meşrûhtur, hâlen âyende 
ve revende beyninde meşrûhtur.

َتَبُة ّأ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [es-seftecet] اَءسَّ
ninde) Mâdde-i mezbûreden mutasarrıf-
tır, akçeyi poliçe eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْفَتَجِة َوِهَي أَْن يُْعِطَي  َسْفَتَج ُفالًَنا ِإَذا َعاَمَلُه ِبالسُّ
َيُه ِإيَّاُه َثَمَنُه  َماالً ِلََحٍد َوِلْلِخِذ َماٌل ِفي َبَلِد اْلُمْعِطي َفُيَوّفِ
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.gibi [secl] َسْجٌل

َباُن ّلِ -sîn’in ve lâm-ı mü) [es-sillicân] اَءّسِ
şeddedenin kesriyle َياٌن -vez [illiyân§] ِصّلِ
ninde) Boğaza denir.

لَُّباُن -sîn’in ve lâm-ı mü) [es-sullucân] اَءسُّ
şeddedenin zammıyla َحاٌن  [ummu√ân…] ُقمُّ
vezninde) Ve

لَُّج ٌر sîn’in zammıyla) [es-sullec] اَءسُّ  ُقبَّ
[…ubber] vezninde) Bir ottur ki otlayan 
deveyi ishâle uğratır.

ٌل) [et-teselluc] اَءتََّسلُُّج -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Ve

ِتالَُج اأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-istilâc] اَإلأ
de) Meşrûbu ifrât ve mübâlaga üzere iç-
mek ma¡nâsınadır ki gûyâ ki boğazını leb-
rîz eyler; yukâlu: ََّراَب َواْسَتَلَجُه ِإَذا أََلح  َتَسلََّج الشَّ
َجاَنُه  Ve ِفي ُشْرِبِه َكأَنَُّه َمـَلَ ِبِه ِسّلِ

-Bir nesneyi iştihâ ile yut [teselluc] َتَسلٌُّج
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َطّيٌِب  اَلطََّعاُم 
َفَيَتَسلَُّجُه أَْي َيَتَبلَُّعُه
الَِءيُج  Pek (sîn’in fethiyle) [es-selâlîc] اَءسَّ
uzun çınar ağaçlarına denir; zâhiren müf-
redi ُسلٌَّج [sullec]dir, ُسلٌَّم [sullem] ve َسالَِليُم 
[selâlîm] gibi.

ِليَبُة -veznin [velîcet] َوِليَجٌة) [es-selîcet] اَءسَّ
de) َساَجٌة [sâcet] ma¡nâsınadır ki Türkîde 
bini ta¡bîr ettikleridir, kapılarda ve dolap 
kanatlarında olur.

ُن لَّبأ  sîn’in kesri ve lâm-ı) [es-sillecn] اَءّسِ
müşeddedenin [fethi] ve cîm’in sükûnuyla 
-ismi [ka¡k] َكْعٌك (vezninde [sinna«f] ِسنَّْخٌف
dir ki Türkîde kâk dedikleridir, ma¡rûftur.

َلُج  (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [es-sulec] اَءسُّ
Bir nev¡ asdâf-ı bahriyyedir ki içlerinde 
me™kûl bir şey™ olur. Türkîde istiridye de-
dikleridir. Müfredi, ُسَلَجٌة [sulecet]tir.

ِليُج ve (vezninde [emîr] أَِميٌر) [es-selîc] اَءسَّ

İşbu ِإْسَفْنج [isfenc] cemî¡-i müfredâtta sün-
ger ile müfesserdir ki ma¡rûftur. Hakîkatte 
ihtilâf olunmuştur. Ba¡zılar denizde bir 
hayvândır, helâk oldukta emvâc-ı deryâ 
sâhile atar ve ba¡zılar deryâ köpüğüdür ve 
kimi bir nebâttır deryâda nâbittir dediler. 
Ve müfredât-ı tıbbiyyede tavsîfi mü™ellifin 
tavsîfine mutâbıktır. Ve ekser-i usûlde 
hemzenin ve fâ’nın kesriyle mukayyeddir.

]س ك ب ج[
َباُج كأ -Sikbâ (sîn’in kesriyle) [es-sikbâc] اَءّسِ
yı Fârisî mu¡arrebidir ki sirkeli aş demek-
tir. Eti sirke ile tabh eylemek vechile tertîb 
ederler, Türkîde ekşi aş dedikleridir.

ِبيَنُج كأ  Bir (sîn’in kesriyle) [es-sikbînec] اَءّسِ
devâ-yı ma¡rûf adıdır. Bu sikbîne-i Fârisî 
mu¡arrebidir, at kasnısı ta¡bîr olunan 
zamktır ki edviyedendir.

]س ل ج[
ُج لأ  sîn’in fethi ve lâm’ın) [es-selc] اَءسَّ
sükûnuyla) ve

َلَباُن  Yutmak (fetehâtla) [es-selecân] اَءسَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َسْلًجا اللُّْقَمَة   َسِلَج 
اِبِع ِإَذا َبَلَعَها َوَسَلَجاًنا ِمَن اْلَباِب الرَّ
Şârih der ki bir kimse deyn edinip taleb 
olundukça mutıll ve imtinâ¡ eyledikte 
¡Arablar اَلَْكُل َسَلَجاٌن َواْلَقَضاُء َليَّاٌن derler. Ve 

ٌج  ve [selc] َالأ

 [sullec] ُسلٌَّج Deve kısmı [selecân] َاَلَباٌن
dedikleri nebât ekl eylemekle ishâle uğra-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َسِلَجِت ْاِلِبُل َسْلًجا 
َعْن اْسَتْطَلَقْت  ِإَذا  ِل  َوْالَوَّ اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن   َوَسَلَجاًنا 
لَِّج السُّ  ;Ve meme emmek ma¡nâsınadır أَْكِل 
yukâlu: اِبِع الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َسْلًجا  النَّاَقَة  اْلَفِصيُل   َسِلَج 
 Ve ِإَذا َرَضَعَها

ٌج  ,Vergiye denir, atâ™ ma¡nâsına [selc] َالأ
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yukâlu: َجُه َتْسِميًجا ِإَذا َجَعَلُه َسْمًجا َسمَّ

]س م ن ج[
نأَباُن ُِ  (kesreteynle) [Simincân] ِا
‰a«âristân ülkesinde bir belde adıdır.

]س م ح ج[
َحُج ُأ  â-yı mühmele ile√) [es-sem√ac] اَءسَّ
-vezninde) Beli uzun olan kıs [ca¡fer] َجْعَفٌر
rağa ve dişi eşeğe denir. Ve kesîrü’ş-şahm 
ve galîzü’l-lahm olan kısrağa denir. Ve bu 
mâdde bunların dişilerine hâstır. Ve 

َحٌج ُأ .Uzun yaya denir [sem√ac] َا

َحاُج ُأ  Bu (sîn’in kesriyle) [es-sim√âc] اَءّسِ
dahi belleri uzun olan kısrağa ve dişi eşe-
ğe denir.

ُحوُج ُأ  (sîn’in zammıyla) [es-sum√ûc] اَءسُّ
Kîn-dâr olan uzun adama denir, َطِويٌل َبِغيٌض 
ma¡nâsına.

َحَبُة ُأ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [es-sem√acet] اَءسَّ
vezninde) Mutlakan uzunluğa denir, ne 
olursa olsun; yukâlu: ِبِه َسْمَحَجٌة أَْي طُوٌل

]س م ر ج[
ُج ََّ َُ  [sefennec] َسَفنٌَّج) [es-semerrec] اَءسَّ
vezninde) ve

َجُة ََّ َُ -Üç kerre (hâ’yla) [es-semerrecet] اَءسَّ
de cizye ve harâcı istihrâc eylemek, ya¡nî 
üç kıst ile yâ üç def¡a mübâşeretle mecmû¡-ı 
resm ü harâcı istîfâ eylemeğe denir, ¡alâ-
kavlin cibâyet-i cizye vü harâc olunan 
günün ismidir. Mütercim der ki ٌج -se] َسَمرَّ
merrec] kelimesi Fârisîden mu¡arrebdir, 
zâhiren se-mer mu¡arrebidir ki se, üç ve 
mer, hisâb ve şümâr ma¡nâsınadır. ¡Arab-
lar ahz ve ta¡rîb edip ma¡nâ-yı mezbûrda 
isti¡mâl eylediler. Ve ba¡zı usûlde َثالََث 
اٍت  üç nev¡le mübeyyendir ki a¡lâ ve evsat َمرَّ
ve ednâdır. Lâkin bu cizyeye mahsûstur, 

َلُج َلبأ  [sefercel] َسَفْرَجٌل) [es-seleclec] اَءسَّ
vezninde) ve

ِلُج َلبأ  [u≠a¡mil…] ُقَذْعِمٌل) [es-suleclic] اَءسُّ
vezninde) Pek hoş ve sehlü’l-mesâg ol-
makla hemân çiğnemeksizin yutulur olan 
ta¡âma denir; yukâlu: َوَسَلْجَلٌج َسِليٌج   َطَعاٌم 
َوُسَلْجِلٌج أَْي َطّيٌِب يَُتَسلَُّج أَْي يَُتَبلَُّع َيْعِني ِبالَ ُعْسٍر

]س ل ع ج[
-veznin [arabûs…] َقَربُوٌس) [Sele¡ûc] َاَلُعوُج
de) Bir belde adıdır.

]س ل م ج[
ُج َُ لأ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [es-selmec] اَءسَّ
de) Uzun ve ince olan ok temrenine denir. 
Cem¡i َسالَِمُج [selâmic] gelir.

]س ل هـ ج[
َبُج لأ  [ca¡fer] َجْعَفٌر Bu dahi) [es-selhec] اَءسَّ
vezninde) Uzun şey™e denir.

]س م ج[
اَجُة َُ  (sîn’in fethiyle) [es-semâcet] اَءسَّ
Çirkîn ve kabîh olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا اْلَخاِمِس  اْلَباِب  ِمَن  َسَماَجًة  ْيُء  الشَّ  َسُمَج 
َقُبَح
ُج ُأ  (vezninde [a«m∂] َضْخٌم) [es-semc] اَءسَّ
ve

ُج ُِ  (vezninde [aşin»] َخِشٌن) [es-semic] اَءسَّ
ve

يُج ُِ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [es-semîc] اَءسَّ
Çirkîn ve bed-manzar olan şey™e denir. 
Cem¡leri ِسَماٌج [simâc] gelir, ِضَخاٌم [∂i«âm] 
ve ِكَراٌم [kirâm] gibi. Ve 

ٌج ُأ  ve (vezninde [a«m∂] َضْخٌم) [semc] َا

يٌج ُِ  Pek düsûmetli bî-meze ve [semîc] َا
habîsü’t-ta¡m olan süte denir.

يُج ُِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tesmîc] اَءتَّسأ
Bir nesneyi çirkîn kılmak ma¡nâsınadır; 
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َطِويُلُه

]س م هـ ج[
َبَبُة ُأ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [es-semhecet] اَءسَّ
vezninde) Söze yalan katmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َسْمَهَج َكالََمُه ِإَذا َكَذَب ِفيِه 
Ve bir nesneyi râyic kılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجَها َروَّ ِإَذا  َراِهَم  الدَّ -Ve gönder َسْمَهَج 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  َسْمَهَج 
أَْرَسَلُه  ;Ve sür¡at eylemek ma¡nâsınadır ِإَذا 
yukâlu: ُجُل ِإَذا أَْسَرَع  Ve ipi muhkem َسْمَهَج الرَّ
bükmek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَحْبَل  َسْمَهَج 
 Ve mübâlaga ve şiddetle yemîn ِإَذا َفَتَلُه َشِديًدا
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  َسْمَهَج الرَّ
َد ِفي اْلَحِلِف  Bunda müte¡addî olmak da ِإَذا َشدَّ
muhtemeldir.

َبُج ُأ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [es-semhec] اَءسَّ
de) ve

َبِبيُج ُأ  [zencebîl] َزْنَجِبيٌل) [es-semhecîc] اَءسَّ
vezninde) Su katılmış, ¡alâ-kavlin 
düsûmetli hoş-meze süte denir; yukâlu: َلَبٌن 
َسْمَهٌج َوَسْمَهِجيٌج أَْي ُخِلَط ِباْلَماِء أَْو َدِسٌم ُحْلٌو
ُج َُ َسبأ ُُ  [muda√rec] ُمَدْحَرٌج) [el-musehmec] اَءأ
vezninde) Mu¡tedilü’l-a¡zâ™ olan ata denir.

اِهُج َُ  Umân¡ (sîn’in fethiyle) [Semâhic] َا
ile Ba√reyn beyninde bir mevzi¡dir, işbâ¡la 
 َسَماِهيُج dahi derler yâhûd [Semâhîc] َسَماِهيُج
[Semâhîc] ona karîb başka bir mevzi¡dir.

اِهُج َُ -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [es-sumâhic] اَءسُّ
ninde) Şol süte denir ki ne pek tatlı ve ne 
ta¡mı mütegayyir olmuş ola ki miyâne ol-
makla içmeğe gelir ola; yukâlu: َلَبٌن ُسَماِهٌج 
 Lâkin mü™ellif ُعَماِهٌج أَْي َلْيَس ِبُحْلٍو َوالَ آِخَذ َطْعٍم
 [lebenun «â&irun] َلَبٌن َخاِثٌر i[umâhic¡] ُعَماِهٌج
ile tefsîr eylemiştir. Pes burada َلَبٌن [leben]
den murâd yoğurt olur.

َباُج ُأ -Yala (sîn’in kesriyle) [es-simhâc] اَءّسِ
na denir, َكِذٌب [ke≠ib] ma¡nâsına.

harâc-ı arz makûlesinde mütemeşşî ol-
maz, meğer ki onu da üç kısm edeler. Ve 
ba¡zı ümmehâtta ٌج  sarây-ı [semerrec] َسَمرَّ
gizyet ile ya¡nî cizye-dâr konağıyla mü-
fesserdir ki gûyâ ki ¡âdetâ üç tabaka olup 
bâlâsı cizye-dâr mahalli ve evsatı huddâm 
ve esfeli mahbes olmak i¡tibârıyla.

َجُة ََ ُأ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [es-semrecet] اَءسَّ
vezninde) Vermek ma¡nâsınadır; tekûlu: 
أَْعِطِه أَْي  َلُه   Şârihin beyânına göre َسْمِرْج 
mâdde-i merkûmeden mutasarrıf olmakla 
harâc vermeğe mahsûstur.

]س م ع ج[
َعُج ُأ  vezninde) Düsûmetli [es-sem¡ac] اَءسَّ
hoş-meze olan süte denir.

]س م ل ج[
لَُّج َُ  [amelles¡] َعَملٌَّس) [es-semelllec] اَءسَّ
vezninde) Hafîf ve çabuk insân ve hayvâna 
denir. Ve hoş-meze süte denir. Ve bir nev¡ 
ota denir ki davar mer¡âsındandır. Ve latîf 
ve nâzük oka denir. Ve uzun olup müdev-
ver olan şey™e denir, ُمَسْمَلٌج [musemlec] 
gibi, ke-mâ se-yuzkeru.

اِءُج َُ -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [es-sumâlic] اَءسُّ
ninde) Bu dahi hoş-ta¡m olan süte denir; 
tekûlu: َبَن اْلُحْلَو َماِلَج أَِي اللَّ َملََّج َوالسُّ َسَقاَنا السَّ
الَُّج ُِ اٌر) [es-simillâc] اَءّسِ  [sinimmâr] ِسِنمَّ
vezninde) Na§ârâ paskalyalarından bir 
paskalyanın ismidir.

َلَبُة ُأ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [es-semlecet] اَءسَّ
vezninde) Meşrûbu azca azca sühûletle 
içmek ma¡nâsınadır; tekûlu: َسْمَلْجُتُه ِفي َحْلِقي 
أَْي َجَرْعُتُه َجْرًعا َسْهالً
َلُج ُأ َس ُُ  [muda√rec] ُمَدْحَرٌج) [el-musemlec] اَءأ
vezninde) Bu dahi uzun olup müdevver 
olan şey™e denir, َسَملٌَّج [semellec] gibi; 
yukâlu: ُرُه ُمَدوَّ أَْي  َوُمَسْمَلُجُه  َكِر  الذَّ َسَملَُّج   َرُجٌل 
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ne vaz¡ olunan dirhem ve okka ve batmân 
makûlesinin mecmû¡una ıtlâk olunur. Ve 

َرِق وأ َّْ اء َبُة   Kayıkta […sencetu’z-zevra] َانأ
olan deng taşına ıtlâk olunur. Ve

َبُة  Kabîle-i Mu∂ar diyârında [Sencet] َانأ
bir nehrin ismidir.

َبُة  (sîn’in kesriyle) [Sincet] ِانأ
Muhaddisînden ◊af§ b. ¡Ömer er-Ra……î 
lakabıdır.

َبُة نأ  Ak (sîn’in zammıyla) [es-suncet] اَءسُّ
ve karadan mürekkeb alacalığa denir, َطٌة  ُرَقْ
(ru…†at) ma¡nâsına. Cem¡i ُسَنٌج [sunec] ge-
lir, ٌُحْجَرة [√ucret] ve ُحَجٌر [√ucer] gibi.

َسنَُّج ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-musennec] اَءأ
vezninde) Çubuklu ve kalemli kumaşa de-
nir; yukâlu: بُْرٌد ُمَسنٌَّج أَْي ُمَخطٌَّط

]س ن ب ذ ج[
َباَذُج نأ  sîn’in zammı ve) [es-sunbâ≠ec] اَءسُّ
≠âl-ı mu¡cemenin fethiyle) Bir hacerdir ki 
onunla kılıcın pâsı açılır ve ustura çark-
lanır ve dişlere cilâ verilir. İşbu ُسْنَباَذٌج 
[sunbâ≠ec] sunbâde-i Fârisî mu¡arrebidir. 
Türkîde tahrîfle zunpara dedikleridir ki 
ma¡deni Çin cezîrelerindedir.

]س و ج[
اُج  Bir (vezninde [âc¡] َعاٌج) [es-sâc] اَءسَّ
şecer adıdır. Mi§bâ√’ın beyânına göre 
 bir şecer-i ¡azîmdir ki menbiti [sâc] َساٌج
Hindistân’dır, bilâd-ı âhere ondan meclûb 
olur. Müfredi َساَجٌة [sâcet] ve cem¡i َساَجاٌت 
[sâcât]tır. Ve Zema«şerî nakline göre 
 bir siyâh şecer-i sengîndir ki [sâc] َساٌج
Hindistân’dan meclûb olur. Cem¡i ِسيَجاٌن 
[sîcân]dır, َناٌر [nâr] ve ِنيَراٌن [nîrân] gibi. Ve 
ba¡zılar abanosa şebîh bir siyâh ağaçtır, 
lâkin siyâhlığı abanos derecesinde değil-
dir dediler. Ve yine Mi§bâ√آِبنُوٌس [âbinûs]

]س ن ج[
نُُج -sîn’in ve nûn’un zam) [es-sunuc] اَءسُّ
mıyla) ُعنَّاٌب [¡unnâb] ismidir ki ma¡rûf 
meyvedir. 

َناُج  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [es-sinâc] اَءّسِ
Mûmdan ve çerâgdan duvara ve sâ™ir nes-
neye sıvanmış tütün eserine denir ki is 
ta¡bîr olunur, Fârisîde dûde denir; yukâlu: 
ِفي َراِج  الّسِ ُدَخاِن  أََثُر  َوُهَو  َناِج  الّسِ ِمَن  َراِج  ِللّسِ بُدَّ   الَ 
 .gibi [sirâc] ِسَراٌج ,Ve çerâga denir اْلَحاِئِط
Bu ma¡nâ İbn Sîde’den menkûldür.

نأُج  sîn’in fethi ve nûn’un) [es-senc] اَءسَّ
sükûnuyla) Bir nesneyi levnine mugâyir 
olan âher renge sıvamak yâ bulaştırmakla 
ona âlûde eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu. 
ِل ِإَذا َلَطَخُه ِبَلْوٍن َغْيِر َلْوِنِه َسَنَجُه َسْنًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
ِنيُج  Bu (vezninde [emîr] أَِميٌر) [es-senîc] اَءسَّ
dahi çerâga denir.

 Merv (sîn’in kesriyle) [Sinc] ِانأٌج
eyâletinde bir kasabadır; muhaddisînden 
Suleymân b. Sa¡îd ve ◊âfı@ Ebû ¡Alî 
el-◊useyn b. Mu√ammed ve ◊âfı@ 
Mu√ammed b. Ebî Bekr ve Mu√ammed b. 
¡Ömer es-Sinciyyûn oradandır.

 Îrân’da (sîn’in zammıyla) [Sunc] ُانأٌج
Bâmyân kazâsında bir karyedir.

 (vezninde [imrân¡] ِعْمَراُن) [Sincân] ِانأَباُن
»orâsân ülkesinde bir kasabadır.

اِن َْ ي ُِ اءأ َبُة  -sîn’in fet) [sencetu’l-mîzân] َانأ
hiyle) Çeki taşına denir ki terazi kefesine 
mikdâr-ı mevzûnâtı bilmek için vaz¡ olu-
nur. Gerçi ona َصْنَجٌة [§ancet] dahi denir, 
lâkin sîn lügati ondan efsahtır. Ma¡lûm 
ola ki ona Fârisîde dahi sence derler, tart-
mak ma¡nâsına olan sencîden kelimesin-
den me™hûzdur, yâhûd senge mu¡arrebidir. 
Pes vech-i mezkûr üzere terazinin kefesi-
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mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َسَوَجاًنا   َساَج 
َذَهَب َوَجاَء
ve (vezninde [ûr√] ُحوٌر) [Sûc] ُاوٌج

 İki (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [Suvâc] ُاَواٌج
mevzi¡lerdir.

-veznin [πurâb] ُغَراٌب) [Ebû Suvâc] أَبُو ُاَواجب
de) ∞abbe kabîlesinden Benû ¡Abdmenât 
b. Bekr’in birâderidir ki ٌَبْذَوة [Be≠vet] nâm 
feres-i meşhûrun fârisi idi.

ُج َسوَّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-musevvec] اَءأ
vezninde) Değirmi nesc olunan kilime de-
nir; yukâlu: ًرا ٌج أَِي اتُِّخَذ ُمَدوَّ ِكَساٌء ُمَسوَّ

]س هـ ج[
ُج بأ  Tîb (vezninde [nehc] َنْهٌج) [es-sehc] اَءسَّ
ezmek ma¡nâsınadır; yukâlu: يَب الطِّ  َسَهَج 
 Ve yel şiddetle َسْهًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َسَحَقُه
esmek ma¡nâsınadır; yukâlu: يُح الّرِ  َسَهَجِت 
ْت -Ve yel şedîd esmekle yerin yüzü ِإَذا اْشَتدَّ
nü sıyırıp soymak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقَشَرْتَها ِإَذا  ْالَْرَض  يُح  الّرِ  Ve bütün gece َسَهَجِت 
yola gitmek ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: َسَهَج اْلَقْوُم َلْيَلَتُهْم ِإَذا َساُروَها
َبُج يأ -veznin [ay…al§] َصْيَقٌل) [es-seyhec] اَءسَّ
de) ve

ُبوُج يأ -vez [ayhûc†] َطْيُهوٌج) [es-seyhûc] اَءسَّ
ninde) ve

ُبوُج  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [es-sehûc] اَءسَّ
ve

َوُج بأ -veznin [cehver] َجْهَوٌر) [es-sehvec] اَءسَّ
de) Şedîd esen yele denir.

َبُج سأ َُ -vez [ma√rec] َمْخَرٌج) [el-meshec] اَءأ
ninde) Yel uğrağı olan yere denir; yukâlu: 
يِح َمَكاٌن َمْسَهٌج أَْي َمَمرُّ الّرِ
َبُج سأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mishec] اَءأ
de) Şol fodul kimseye denir ki her hak 
ve bâtıl husûsunda kat¡â lisânı durmayıp 

u şecer-i ma¡rûftur, Hind’den celb olunur 
ve bu mu¡arrebdir, ¡Arabîde َسْأَسٌم [se™sem] 
denir َجْعَفٌر [ca¡fer] vezninde diye nakl ey-
lemiştir. Ve müfredât-ı tıbbiyeden Tu√fe 
sâhibi tamâm fark edip demiştir ki آِبنُوٌس 
[âbinûs] abanis-i Yûnânîden mu¡arrebdir, 
 ,ağacına şebîh bir şecerdir [unnâb¡] ُعنَّاٌب
semeri üzüme şebîh ve sarı ve halâvetli 
ve yaprağı َصَنْوَبٌر [§anevber] yaprağı-
na müşâbih ve her dem tâze olur. Hindî 
nev¡inde beyâz çizgiler olur ve ◊abeşî 
nev¡i siyâh ve katı ve düz olur ve bu 
mu¡teberdir. Ve 

-Hindistân’da olur, çınar ağacı [sâc] َااٌج
na şebîh kırmızı ve siyâha mâ™il ve katı 
ve kesîrü’l-varak râyihası hoş bir ağaç-
tır. Ehl-i Hind َساُكوَتٌة [sâkûtet] derler. Bu 
diyârda zâc ağacı diye meşhûr olan ağaç 
zann olunur, semeri َفْوَفٌل [fevfel] kadar ve 
müstatîl olur. Ve ba¡zı müfredâtta Hind 
çınarı ve ba¡zılar Hind ardıcı derler diye 
mübeyyendir. Hülâsası abanostan başka 
bir şecerdir. Ve 

 Yeşil ¡alâ-kavlin siyâh taylasâna [sâc] َااٌج
denir. Ve َطْيَلَساٌن [†aylesân] başa ve omu-
za atılan ridâya denir ki hâlâ bizlerde şal 
bürünülmekle َطْيَلَساٌن [†aylesân] ona dahi 
ıtlâk olunur. ¡Arablar omuzlarından belle-
rine kadar büründükleri sevbe ِرَداٌء [ridâ™] 
ve başlarıyla omuzlarına büründüklerine 
.derler [aylesân†] َطْيَلَساٌن

ُج وأ ve (vezninde [mevc] َمْوٌج) [es-sevc] اَءسَّ

َواُج ve (sîn’in zammıyla) [es-suvâc] اَءسُّ

َوَجاُن  Te™ennî (fetehâtla) [es-sevecân] اَءسَّ
ile âheste âheste yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َيُسوُج َسْوًجا َوُسَواًجا َوَسَوَجاًنا  َساَج الرَّ
 Ve ِإَذا َساَر ُرَوْيًدا

-Beri öte ayak oltası çal [sevecân] َاَوَجاٌن
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FASLU’Ş-ŞÎNİ’L-MU¡CEME 
يِن اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الّشِ

]ش أ ج[
أأُج  şîn’in fethi ve hemzenin) [eş-şe™c] اَءشَّ
sükûnuyla) Mahzûn ve gam-nâk eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َشْأًجا  ْالَْمُر   َشأََجُه 
اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أَْحَزَنُه

]ش ب ج[
َبُج  Binâsı (fethateynle) [eş-şebec] اَءشَّ
yüksek kapıya denir, saray kapısı gibi, 
¡alâ-kavlin mutlakan kapılara denir, أَْبَواٌب 
[ebvâb] ma¡nâsına. Müfredi, َشَبَجٌة [şebe-
cet]tir hâ’yla.

َباُج شأ ِ  Geri (hemzenin kesriyle) [el-işbâc] اَإلأ
redd eylemek ma¡nâsınadır, açık kapıyı 
geri çevirmek gibi yukâlu: ِإَذا ْيَء  الشَّ  أَْشَبَجُه 
ُه َيْعِني ِإَلى َمَكاِنِه َردَّ

]ش ج ج[
جُّ ) [eş-şecc] اَءشَّ  vezninde) Baş [acc√] َحجٌّ
yarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َرْأَسُه  َشجَّ 
ِل َوالثَّاِني ِإَذا َكَسَرُه ا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ -Ve gemi gi َشجًّ
derken denizi yarmak ma¡nâsına isti¡mâl 
olunur; yukâlu: ْتُه َشقَّ ِإَذا  اْلَبْحَر  ِفيَنُة  السَّ ِت   َشجَّ
Burada tezkîr ile ُه  .nüshaları galattır َشقَّ
Ve kat¡-ı mesâfe ile yol almak ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur, gûyâ ki yarıp öte geçmiş-
tir; yukâlu: َشجَّ اْلَمَفاَزَة ِإَذا َقَطَعَها Ve şarâba su 
katmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; gûyâ ki 
mezcle şarâbı şakk eylemiştir; yukâlu: ََّشج 
َراَب ِإَذا َمَزَجُه ِباْلَماِء الشَّ
ُة بَّ -Baş ya (şîn’in fethiyle) [eş-şeccet] اَءشَّ
rığına denir.

ََشجُّ -el-eşecc] (hemzenin ve şîn’in fet اَألأ
hiyle) Cebhesi yarılmış kişiye denir; 
yukâlu: أََثُر َجِبيِنِه  ِفي  َجِج  الشَّ ُن  َبّيِ أَْي  أََشجُّ   َرُجٌل 

söyler ola. Ve belîg ve fasîh ve suhen-dân 
kimseye denir; yukâlu: َكاَن ِإَذا  ِمْسَهٌج   َرُجٌل 
َوَباِطٍل ُكّلِ َحّقٍ  أَْي :ve yukâlu َيْنِطُق ِفي  ِمْسَهٌج   ُهَو 
ِمْصَقٌع
ََااِهيُج -vez [esâlîb] أََساِليُب) [el-esâhîc] اَألأ
ninde) Envâ¡-ı muhtelife yürüyüşe denir; 
yukâlu: َيْمِشي أََساِهيَج أَْي ُضُروًبا ُمْخَتِلَفًة

]س ي ج[
 (vezninde [ketif] َكِتٌف) [Seyic] َاِيٌج
Cezîretu’l-¡Arab’da Şi√r eyâletinde bir 
belde adıdır.

َياُج  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [es-siyâc] اَءّسِ
Bâgçe duvarı gibi dâ™iren-mâ-dâr olan 
duvara denir. Ve mutlakan her nesne-
nin çevresi kendisiyle ihâta kılınan şey™e 
denir, hurmâlık ve bâg ve bâgçe etrâfına 
taştan yâhûd dikenli çalıdan çekilen du-
var gibi. Bizim diyârlarda ِسَياٌج [siyâc] 
bâg ve bostânlara çalıdan çekilen duvarda 
müte¡âreftir. Kezâlik duvarın tepesine çe-
kilen çalı duvara da ıtlâk ederler, köpek 
makûlesi gezip yürümesin diye çekerler.

ِييُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tesyîc] اَءتَّسأ
de) Bostân ve bâga dâ™iren-mâ-dâr ِسَياٌج 
[siyâc] çekmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َياِج َرُه ِبالّسِ  َحاِئٌط Burada َسيََّج اْلَحاِئَط َتْسِييًجا ِإَذا َسوَّ
[√â™i†] bostândır, lâkin Esâs’ta َعَلى َج   َسوَّ
َواْلَكْرِم  unvânıyla mersûm olmakla¡ النَّْخِل 
vâvî ve yâ™î olduğuna işâret olunmuştur. 

 İbn (sîn’in kesriyle) [Sîcân] ِايَباُن
Fedevkes’dir ki Benû Cuşem’den bir kim-
sedir. Ve Vehb b. Munebbih b. Kâmil b. 
Seyc sîn’in fethi yâhûd kesriyledir yâhût 
fethateynledir, Humâm’ın birâderidir, 
ikisi de Yemen ülkesinde şeyhü’ş-şüyûh 
idiler.
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 Karga kısmı yaşlılanmakla [şa√îc] َشِحيٌج
âvâzı boğuk ve galîz olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشَحَج اْلُغَراُب ِإَذا أََسنَّ َوَغُلَظ َصْوتُُه

اجب اٌد) [benâtu şa√√âc] َبَناُت َشحَّ  [şeddâd] َشدَّ
vezninde) Katırların künyeleridir; َبَناٌت 
[benât] ¡unvânı dişilerine masrûf değil-
dir, ¡ale’l-ıtlâktır, niteki atlara ِصَهاٍل  َبَناُت 
[benâtu §ihâl] ta¡bîr ederler. Ve bunlarda 
müfred ile ta¡bîr gayr-i mesmû¡dur.

َحُج شأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-miş√ac] اَءأ
de) ve

اُج حَّ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [eş-şa√√âc] اَءشَّ
Yaban eşeğine denir. Ve 

اٌج -Esâmîdendir: ‰al√a b. eş [Şa√√âc] َشحَّ
Şa√√âc muhaddistir.

اجب َشحَّ  Ezd kabîlesinde [Benû Şa√√âc] َبنُو 
iki batndır.

َحاُج ِتشأ اأ ِ  Kargadan ötmek [el-istiş√âc] اَإلأ
taleb olunmak ma¡nâsınadır. ¡Arablar kar-
ganın savtıyla fâl eylediklerine mebnî bir 
husûsa mübâşeretten evvel karganın öt-
mesine muntazır olur; ve minhu yukâlu: 
يُْسَتْشَحْجَن أَْي  ِلْلَمْفُعوِل  ِباْلِبَناِء  ُمْسَتْشَحَجاٌت   اَْلِغْرَباُن 
َفَشَحْجَن

]ش ر ج[
ُج ََ  Kova ve (fethateynle) [eş-şerec] اَءشَّ
çuval ve hurc makûlesinin kulplarına de-
nir, ُعَرى [¡urâ] ma¡nâsına ki ٌُعْرَوة [¡urvet]
in cem¡idir. Şârihin beyânına göre bu 
müfreddir. Cem¡i أَْشَراٌج [eşrâc] gelir. Pes 
mü™ellifin َرُج اَْلُعَرى  ibâretiyle resmi cins¡ اَلشَّ
i¡tibârına mebnî olur. Ve ke≠â fi’l-Esâs: 
 Ve َعَقَد َشَرَج اْلَعْيَبِة أَْي ُعَراَها

ٌج ََ  Derenin açılıp vüs¡atlendiği [şerec] َش
yere denir; اْلَواِدي  .ma¡nâsına ُمْنَفَسُح 
Ve saman uğrusuna denir, َماِء السَّ ُة   َمَجرَّ
ma¡nâsına. Felekte yol şeklinde nümâyân 

ِة جَّ  .Ve bu, cebhesi yarılmışa mahsûstur الشَّ
Mu…addimetü’l-Edeb’de bu mâdde bâb-ı 
râbi¡den dahi masûg olduğu musarrah-
tır. Mü™ellif gerçi ondan sükût edip lâkin 

َجِج tefsîrinde [eşecc] أََشجُّ ُن الشَّ  unvânıyla¡ َبّيِ
telmîh eylemiştir, lâkin bu ¡unvân ekserî 
masûg olmayana işârettir, niteki şerh-i 
dîbâcede iş¡âr olundu. Ve ُّأََشج [eşecc] ke-
limesinin dahi muktezâsı bâb-ı râbi¡den 
mutasarrıf olmaktır. Pes َشَجٌج [şecec] bir 
adamın başı yarılmak ma¡nâsına olur.

َباُج  ُمَفاَعَلٌة şîn’in kesriyle) [eş-şicâc] اَءّشِ
[mufâ¡alet]ten masdardır) Birbirinin baş-
larını yarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَقَع 
َبْيَنُهْم ِشَجاٌج أَْي َشجَّ َبْعُضُهْم َبْعًضا
-veznin [cemezâ] َجَمَزى) [şececâ] َشَبَبى
de) Saksağan dedikleri kuşa denir, َعْقَعٌق 
[¡a…¡a…] gibi.

ِبيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teşcîc] اَءتَّشأ
Bir işe ¡azîmet-i sâdıka ile ¡azm eylemek, 
tasmîm ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلى َج   َشجَّ
َم َعَلْيِه ْالَْمِر ِإَذا َصمَّ

ََشجُّ .Esmâdandır (fethateynle) [el-Eşecc] اَألأ

يُّ َِ َعَص اَءأ ََشجُّ   [el-Eşeccu’l-¡A§ariyy] اَألأ
Ashâbdandır. Ve 

.Bir cemâ¡atin ismidir [Eşecc] أََشجُّ

َجى َبوأ  şîn’in ve cîm’in) [eş-şecevcâ] اَءشَّ
fethi ve elifin kasrıyla) Be-gâyet uzun olan 
kişiye denir, gûyâ ki havâyı şakk eder.

]ش ح ج[
ِحيُج  َنِعيٌق â-yı mühmele ile√) [eş-şa√îc] اَءشَّ
[na¡î…] vezninde) ve

َحاُج ve (şîn’in zammıyla) [eş-şu√âc] اَءشُّ

َحَباُن  Katır (fetehâtla) [eş-şa√acân] اَءشَّ
anırmak ve karga ötmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوُشَحاًجا َشِحيًجا  َواْلُغَراُب  اْلَبْغُل   َشَحَج 
َتا  Ve َوَشَحَجاًنا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث َوالثَّاِني ِإَذا َصوَّ
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أَْشَرَجَها أَْي   Ve libâsı seyrek dikmek اْلَخِريَطَة 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َخاَطُه ِإَذا  الثَّْوَب  َج   َشرَّ
ِخَياَطًة ُمَتَباِعَدًة
يُج َِ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [eş-şerîc] اَءشَّ
Misl ve nazîr ma¡nâsınadır, gûyâ ki iki 
yarılmış nesnenin bir pâresidir; yukâlu: ُهَو 
َشِريُجُه أَْي ِمْثُلُه
اٌج ََ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [Şirâc] ِش
Esmâdandır: Sa¡d b. Şirâc muhaddis-i 
mukri™dir ve ferdir, ya¡nî bu ismde bundan 
gayrı vârid olmamıştır.

اَجٌة ََ  (vezninde [se√âbet] َسَحاَبٌة) [Şerâcet] َش
Bu dahi esmâdandır: Zeyd b. Şerâce, ¡Avf 
el-A¡râbî nâm muhaddisin şeyhidir.

َعُبوِز اءأ ُج  َأ اْلَعُجوِز) [Şercu’l-¡Acûz] َش  َبْرُد 
[berdu’l-¡acûz] vezninde) Kurb-ı 
Medîne’de bir mevzi¡ adıdır. Ve Zurzur 
b. ~uhayb eş-Şercî muhaddistir, mevzi¡-i 
mezkûra mensûbdur.

يَبُة َِ -vez [velîcet] َوِليَجٌة) [eş-şerîcet] اَءشَّ
ninde) Hurmâ dallarından nesc olunur bir 
zarftır ki kavun ve sâ™ir sebzevât taşırlar. 
Ve 

يَبٌة َِ  Şerîcden ittihâz olunan [şerîcet] َش
yaya denir. Ve 

يٌج َِ  Uzunluğuna yarılmış ağacın [şerîc] َش
bir yarmasına denir; iki pâresine َشِريَجاِن 
[şerîcân] denir. Ve 

يَبٌة َِ  Güvercin kafesine denir [şerîcet] َش
ki kamıştan düzerler. Buralarda tavuk ve 
sâ™ir kuş kafeslerine de ıtlâk olunur. Ve 
oka sarılmış şol sinir sarkısına denir ki 
okun yeleği ona yapıştırılır.

يِبيُّ َِ  e[şerîcet] َشِريَجٌة [eş-şerîciyy] اَءشَّ
mensûb demektir, ¡Alî b. Mu√ammed eş-
Şerîcî muhaddistir.

َجُة َأ -veznin [amzet√] َحْمَزُة) [eş-Şercet] اَءشَّ

olan beyâzlıktır ki hurde kevâkib-i 
sehâbiyyenin ictimâ¡ından peydâ olur. Ve 

ٌج ََ -Avretin fercine denir. Ve ya¡ [şerec] َش
rılmış yayda olan yarığa denir. Ve davarın 
hâyelerinin birisi âherinden büyük olmak 
ma¡nâsınadır.

ُج َأ  şîn’in fethi ve râ’nın) [eş-şerc] اَءشَّ
sükûnuyla) Bölük ve fırka ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْصَبُحوا ِفي َهَذا ْالَْمِر َشْرَجْيِن أَْي ِفْرَقَتْيِن Ve 
kara taşlıktan düz yere cârî olan su akın-
tısına denir. Cem¡i ِشَراٌج [şirâc] gelir şîn’in 
kesriyle ve ُشُروٌج [şurûc] gelir. Ve 

ٌج َأ  ِشْرَكٌة ,İki kimse ortak olmak [şerc] َش
[şirket] ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَرَجُه ِفي ْالَْمِر 
َشِرَكُه ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن   Ve bir nesneye َشْرًجا 
şey™-i âher katmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َمَزَجُه ِإَذا  ِباْلَماِء  َراَب  الشَّ  Ve biriktirmek َشَرَج 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَذا َجَمَعُه  Ve َشَرَج الشَّ
yalan söylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَرَج 
ُجُل ِإَذا َكَذَب  Ve câme-dân ve torba ve kese الرَّ
makûlesinin kulplarını birbirine geçirip 
bend eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَرَج 
َها  Ve اْلَخِريَطَة ِإَذا َداَخَل َبْيَن أَْشَراِجَها َوَشدَّ

ٌج َأ  ;Misl ve mânend ma¡nâsınadır [şerc] َش
yukâlu: َهَذا َشْرُج َهَذا أَْي ِمْثُلُه Ve gûne ve nev¡ 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْي َواِحٌد  َشْرٌج   ُهَما 
 Ve kerpici birbirinin yanına dizmek َنْوٌع
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَن ِإَذا َنَضَد َبْعَضُه  َشَرَج اللَّ
 Ve ِإَلى َبْعٍض

ٌج َأ  Yemen’de bir vâdî adıdır. Ve [Şerc] َش
Benû ¡Abs kabîlesine mahsûs bir su adıdır.

اُج ََ شأ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-işrâc] اَإلأ
dahi kese ve torba makûlesinin kulplarını 
birbirine geçirip bağlamak ma¡nâsınadır; 
tekûlu: أَْشَراِجَها َبْيَن  َداَخْلُت  أَْي  اْلَخِريَطَة   أَْشَرْجُت 
َوَشَدْدتَُها
يُج َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teşrîc] اَءتَّشأ
َج :ma¡nâsınadır; yukâlu [işrâc] ِإْشَراٌج  َشرَّ
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Dâhir-i Hindî, ¡alâ-kavlin oğlu ~î§a ihtirâ¡ 
eylemiştir. Bu cihetle a¡cemiyyedir ve 
asahhı budur, mu¡arrebinde şîn’in kesri 
.bâbına ilhâk içindir [cirda√l] ِجْرَدْحٌل

ُج ََ َط يأ
 Bir (şîn’in kesriyle) [eş-şî†arac] اَءّشِ

dârû-yı ma¡rûf ismidir. Ve bu çîterg-i 
Hindî mu¡arrebidir. Dârû-yı mezbûr 
Türkîde sirkele derler bir nebâtın kökü-
dür, veca¡-ı mefâsıla ve baras ve behak 
¡ârızalarına nâfi¡dir.

]ش ف ر ج[
اِرُج َّ -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [eş-şufâric] اَءشُّ
de) Şol küçük tepsiye ve tabaka denir ki 
üzerine nukl ve nevâle okunmuş sahnlar 
ve hurde tabaklar dizilip meclise gele ki 
murâd nukl ve nevâle makûlesi koyacak 
küçük tepsi ve tabak olacaktır. Ve bu, 
pîşyârec mu¡arrebidir. Mütercim der ki 
müfredât-ı sâ™irede ُشَفاِرٌج [şufâric] gâzîler 
helvâsı dedikleri helvâ ile de müfesserdir.

]ش ف ن ج[
اَفاَنُج -nûn’un fethiy) [eş-şâfânec] اَءشَّ
le) Şâbânek mu¡arrebidir ki burnûf ile 
müte¡âref olan nebât adıdır. Bu nebât 
 ve beyne’l-etıbbâ¡ şâbânek ile َبَنْفَسُج اْلِكالَِب
müte¡âreftir.

]ش ل ج[
ٌج -veznin [elc&] َثْلٌج) [Şelc] َشلأ
de) Türkistân’da bir karye adıdır; 
muhaddisînden Yûsuf b. Ya√yâ eş-Şelcî 
oradandır.

]ش م ج[
ُج ُأ  (vezninde [demc] َدْمٌج) [eş-şemc] اَءشَّ
Karıştırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َشَمَج 
ِل ِإَذا َخَلَطُه ْيَء َشْمًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ  Ve ivdirmek الشَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْسَتْعَجَلُه ِإَذا   Ve َشَمَجُه 

de) Sâhil-i Yemen’de bir beldedir. Ve şol 
çukura denir ki eşme tarzında kazıp içine 
deriler yayıldıktan sonra su koyup on-
dan develeri suvarırlar. Bu ¡ameli kumsal 
yâhûd toprağı yumuşak yerlerde ederler.

اُج ََ ِش نأ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inşirâc] اَإلأ
de) İki yarılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْيُء ِإَذا اْنَشقَّ َيْعِني ِنْصَفْيِن ِإْنَشَرَج الشَّ
يَباِن َِ -şîn’in fethi ve tesni) [eş-şerîcân] اَءشَّ
ye bünyesiyle) Birbirine muhâlif olan iki 
renge denir; yukâlu: َشِريَجاِن أَْي َلْوَناِن ُمْخَتِلَفاِن 
Ve kumaş argaçlarının birbirine muhâlif 
olan iki çubuklarına denir; yukâlu: ِلَهِذِه 
اْلُبْرَدِة َشِريَجاِن أَْي ِنيُرَها َخطَّاِن
َشاَرَجُة ُُ -İki nesne birbiri [el-muşârecet] اَءأ
ne benzemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َشاَرَجُه 
 ve minhu َشاَرَجا أَْي َشاَبَها :ve yukâlu أَْي َشاَبَهُه
yukâlu: ِّن َفَتَياٌت ُمَشاِرَجاٌت أَْي ُمَتَساِوَياٌت ِفي الّسِ
ُج َُّ ٌل) [et-teşerruc] اَءتََّش -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bir nesne şey™-i âhere girişip katılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْحِم  ِبالشَّ اللَّْحُم  َج   َتَشرَّ
َتَداَخَل
ُج ََ َشأ -veznin [a√med] أَْحَمُد) [el-eşrec] اَألأ
de) Hâyesinin biri dîgerinden büyük olan 
hayvâna denir; yukâlu: َرِج َنُة الشَّ  َدابٌَّة أَْشَرُج أَْي َبّيِ
أَْي ِإْحَدى ُخْصَيَتْيِه أَْعَظُم ِمَن ْالُْخَرى

]ش ط ر ج[
نأُج ََ طأ

 (şîn’in kesriyle) [eş-şi†ranc] اَءّشِ
Ma¡rûf oyundur; şîn’in fethi câ™iz değil-
dir ve sîn-i mühmele ile de lügattir. Ve 
bu, ٌَشَطاَرة [şe†âret]ten yâhûd َتْشِطيٌر [taş†îr]
den me™hûzdur, ¡alâ-kavlin mu¡arrebdir. 
Burhân-ı ¢â†ı¡’da mersûm olduğu üzere 
şetreng mu¡arrebidir ki fi’l-asl yebrûhu’s-
sanem ismi olup nebât-ı mezbûr iki şekli 
müştemil olmakla bu münâsebetle la¡ib-i 
mezbûra ıtlâk eylediler. Ve onu Hakîm 
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de) ve

وُج َُ ُأ -vez [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [eş-şumrûc] اَءشُّ
ninde) İnce ve yufka dokunmuş sevbe ve 
cüll ve palâsa denir.

اُج ََ ُأ  ِشْمَراٌخ şîn’in kesriyle) [eş-şimrâc] اَءّشِ
[şimrâ«] vezninde) Sıdk ile muhallat olan 
yalana denir; yukâlu: ُمَخلٌَّط أَْي  ِشْمَراٌج   َكِذٌب 
ْدِق ِبالّصِ
اِريُج َُ  Bâtıl (şîn’in fethiyle) [eş-şemârîc] اَءشَّ
ve beyhûde ve sâkıt olan nesnelere denir, 
 [şimrâc] ِشْمَراٌج ;ma¡nâsına [ebâ†îl] أََباِطيُل
müfredidir.

]ش ن ج[
َنُج -Erkek deve (fethateynle) [eş-şenec] اَءشَّ
ye denir, َجَمٌل [cemel] ma¡nâsına. Ve 

 Masdar olur, deri buruşmak [şenec] َشَنٌج
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َشَنًجا  ِجْلُدُه   َشِنَج 
اِبِع ِإَذا َتَقبََّض الرَّ
ِشَناُج نأ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inşinâc] اَإلأ
de) ve

ٌل) [et-teşennuc] اَءتََّشنُُّج -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bunlar da deri buruş yarış olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َوَتَشنََّج  ِجْلُدُه   ِإْنَشَنَج 
َتَقبََّض
ِنيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teşnîc] اَءتَّشأ
Buruşturmak ma¡nâsınadır; tekûlu: َشنَّْجُتُه 
َتْشِنيًجا أَْي َقَبْضُتُه
ِنُج -De (vezninde [ketif] َكِتٌف) [eş-şenic] اَءشَّ
risi buruşuk insân ve hayvâna denir; de-
riye de vasf olur; yukâlu: َفَرٌس َشِنُج النََّسِإ أَْي 
 Ya¡nî butlarının derisi buruşuk olan ُمْنَقِبُضُه
at ki medîhadandır, zîrâ butları buruşuk 
olunca butları etlerinde yumru yumru yer-
ler olmakla şalvâr hey™etinde olur, onun 
ayakları süst olmayıp metîn olur.

َشنَُّج ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-Muşennec] اَءأ
vezninde) Bir recülün ¡alemidir.

dikişi seyrek seyrek dikmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َشَمَج الثَّْوَب ِإَذا َخاَطُه ِخَياَطًة ُمَتَباِعَدًة
اُج َُ -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [eş-şemâc] اَءشَّ
de) Nesne ma¡nâsınadır; tekûlu: ُذْقُت  َما 
َشَماًجا أَْي َشْيًئا
Şârih der ki َشَماٌج [şemâc] fi’l-asl üzümün 
ba¡de’l-ekl attıkları kemterine denir idi, 
ba¡dehu mutlakan nâçîz nesnede isti¡mâl 
eylediler. Pes mü™ellifin mutlak şey™ 
ma¡nâsına sebti kâsırdır. Ve Muzhir’in 
beyânına göre makâm-ı nefye mahsûstur.

َبى َُ  fethateynle ve elifin) [eş-şemecâ] اَءشَّ
kasrıyla َبَشَكى [beşekâ] vezninde) Cüst ve 
çâlâk nâkaya denir; yukâlu: أَْي َشَمَجى   َناَقٌة 
َسِريَعٌة
َبى َُ َش  ,İbn Cerm [Benû Şemecâ] َبنُو 
¢u∂â¡a’dan bir cemâ¡attir. Cevherî veh-
mine mebnî َشَمٍج -unvânıyla resm ey¡ َبنُو 
lemiştir. Ve Benû Şem« b. Fezâre «â-yı 
mu¡ceme ve mîm-i sâkine iledir, kezâlik 
Cevherî galat eylemekle ±ubyân’dan bir 
cemâ¡attir diye resm eylemiştir.

]ش م ر ج[
َجُة ََ ُأ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [eş-şemercet] اَءشَّ
vezninde) Dikişi ihtimâmla dikmeyip sey-
rek ve gevşek hurcu dikmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوأََساَء اْلُغَرِز  َبْيَن  َباَعَد  ِإَذا  الثَّْوَب   َشْمَرَج 
-Ve tıfl-ı sagîre dâyesi güzel per ِخَياَطَتُه
veriş ve ke-mâ yenbagî ri¡âyet eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َِّبي  َشْمَرَجِت اْلَحاِضَنُة الصَّ
ِحَضاَنَتُه أَْحَسَن   Ve halt-ı kelâm eylemek ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َشْمَرَج َكالََمُه ِإَذا َخَلَطُه
ُج ََ ُأ َش ُُ  Hüsn-i hidânet [el-muşemrec] اَءأ
ma¡nâsına olan َشْمَرَجٌة [şemrecet]ten ism-i 
mef¡ûldür. Bununla ashâbdan Muşemrec 
b. »âlid es-Sa¡dî mülakkab olmuştur.

ُج َُ ُأ -veznin [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [eş-şumruc] اَءشُّ
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FASLU’~-~ÂDİ’L-MÜHMELE 
اِد اْلُمْهَمَلِة( )َفْصُل الصَّ

]ص ب ج[
َبُج وأ -âd’ın fethi ve zam§) [e§-§avbec] اَءصَّ
mıyla) Oklavaya denir. Ve bu mu¡arrebdir, 
ya¡nî çûçe-i Fârisî mu¡arrebidir.

]ص ج ج[
جُّ  âd’ın fethi ve cîm’in§) [e§-§acc] اَءصَّ
teşdîdiyle) Demiri âher demire vurmak-
la çat diye seslendirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا َضَرَب ا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ ُجُل َصجًّ  َصجَّ الرَّ
َتا َحِديًدا َعَلى َحِديٍد َفَصوَّ
ُبُج -Birbiri (zammeteynle) [e§-§ucuc] اَءصُّ
ne vurulan demirlerden zuhûr eden savta 
denir ki çatırtı ta¡bîr olunur.

]ص ر ج[
اُروُج  Ahlâtıyla mümtezic [e§-§ârûc] اَءصَّ
olarak nûreye denir ki hırzıma ta¡bîr olu-
nur, izâle-i şa¡r eder; kireç ve zirnîhle halt 
ederler. Asl َصاُروٌج [§ârûc] alçıya denir ki 
câmcılar ve sâ™irleri isti¡mâl ederler, kils 
dahi denir. Burada nûreye de ıtlâk olun-
muştur, sârû mu¡arrebidir. Ve mü™ellif ِكْلٌس 
[kils] lafzını َصاُروٌج [§ârûc]la tefsîr eyle-
mekle َصاُروٌج [§ârûc] alçıya ve horasânîye 
ıtlâk olunduğunu iş¡âr eylemiştir, niteki 
 mâddesi dahi bunu müş¡irdir [ta§rîc] َتْصِريٌج
ve ona cibsîn dahi derler. Ve su yolcuların 
lök ta¡bîr ettiklerine de ıtlâk olunur.

يُج َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta§rîc] اَءتَّصأ
Bir yere alçı sürmek ma¡nâsınadır ki al-
çılamak ta¡bîr olunur; yukâlu: َج اْلَحْوَض  َصرَّ
اُروَج َتْصِريًجا ِإَذا َطالَُه ِبِه الصَّ

]ص ر م ن ج[
َمنأَباُن َأ -âd’ın fethiy§) [armencân~] َأ

 Muhaddisînden (şîn’in kesriyle) [Şinc] ِشنأٌج
»allâd b. ¡A†â™’nın ceddidir. Ve Ebû Bekr 
b. ¡Abdullâh b. Mu√ammed eş-Şincî 
Baπdâd’da Ribâ†u’ş-Şûnîziyye şeyhidir 
ve muhaddistir.

]ش هـ د ن ج[
اِنُج ََ بأ  Şîn’in fethiyle ki [eş-şehdânic] اَءشَّ
-in…] ِقنٌَّب ,dahi derler [şâhdânic] َشاْهَداِنُج
neb] tohumudur ki Türkîde kendir ve ke-
nevir tohumu ta¡bîr olunur; şeh-dâne vü 
şâh-dâne-i Fârisî mu¡arrebidir. Nebâtına 
beng ve esrâr ve haşîş ve varakına gonca 
ta¡bîr ederler. Dört günde bir tutan sıtma-
ya ve َبَهٌق [beha…] ve َبَرٌص [bara§] ¡illetleri-
ne nâfi¡ ve mi¡dede mütekevvin اْلَقْرِع  َحبُّ 
[√abbu’l-…ar¡] dedikleri hurde kurtçağız-
ların ihlâk ve izâlesine eklen ve hâricden 
batn üzere vaz¡an müfîddir.

]ش هـ ت ر ج[
ُج ََ َت  Şâh-tere-i Fârisî [şâhterec] َشاهأ
mu¡arrebidir ki Türkîde şâh-tere dedikleri 
nebâttır; ondan hab düzerler. Yaprağı ve 
tohumu eklen َجَرٌب [cereb] ve ٌة [ikket√] ِحكَّ
e nâfi¡ ve matbûhunu şürb hummeyât-ı 
¡atîka vü müzmineyi dâfi¡dir.

]ش ذ ن ج[
-âl-ı mu¡cemenin fethiy≠) [şâ≠enc] َشاَذنأُج
le ma¡rûftur) İşbu َشاَذْنُج [şâ≠enc] şâdine 
mu¡arrebidir ki Türkîde kan taşı dedikleri 
hacerdir. İktihâli kurûh-ı ¡ayna nâfi¡dir.

]ش ي ج[
-vez [mîl] ِميٌل şîn’in kesriyle) [Şîc] ِشيٌج
ninde) Bir muhaddis ismidir ki ‰âvûs 
cenâblarından rivâyet-i hadîs eylemiştir.
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َءَبُة وأ -Gümüşe de (hâ’yla) [e§-§avlecet] اَءصَّ
nir. Ve mutlakan hâlis ve sâfî ve bî-gışş 
olan şey™e denir.

ُلُج -Tâmmü’l (zammeteynle) [e§-§uluc] اَءصُّ
¡ıyâr sahîh ve hâlis akçelere denir.

لََّبُة  âd’ın zammı ve lâm-ı§) [e§-§ullecet] اَءصُّ
müşeddedenin fethiyle ٌُزلََّخة [zulle«at] vez-
ninde) İpek kurduna denir ki böcek dahi 
derler, ِفيَلَجٌة [fîlecet] ma¡nâsına. Ve ِفيَلَجٌة 
[fîlecet] pîle mu¡arrebidir.

ِليَبُة -veznin [velîcet] َوِليَجٌة) [e§-§alîcet] اَءصَّ
de) Potada tasfiye olunmuş hâlis gümüş 
sebîkesine denir.

 (vezninde [Zelî«â] َزِليَخا) [alîcâ~] َأِليَبا
Bir recülün ¡alemidir.

]ص ل هـ ج[
َبُج لأ -veznin [ca¡fer] َجْعَفٌر) [e§-§alhec] اَءصَّ
de) İri kayaya denir. Ve yavuz ve şedîd 
nâkaya denir.

]ص م ج[
َبُة َُ  Kandile (fetehâtla) [e§-§amecet] اَءصَّ
denir. Cem¡i َصَمٌج [§amec]dir hâ’sız. Ve 
bu mu¡arrebdir, şârihin beyânına göre 
Rûmiyyeden mu¡arrebdir.

َمٌج  (vezninde [cevher] َجْوَهٌر) [avmec~] َأوأ
yâhûd

َمَباُن  .bir mevzi¡ adıdır [avmecân~] َأوأ
Yâhûd bu √â-yı mühmele iledir.

]ص م ل ج[
لَُّج َُ  [amelles¡] َعَملٌَّس) [e§-§amellec] اَءصَّ
vezninde) Saht ve şedîd olan şey™e denir.

]ص ن ج[
نأُج  âd’ın fethi ve nûn’un§) [e§-§anc] اَءصَّ
sükûnuyla) Türkîde zil ta¡bîr ettikleridir 
ki pirinçten düzerler, küçük tabak tarzın-

le) Cermengân mu¡arrebidir ki Tirmid 
nevâhîsinden bir nâhiye adıdır.

]ص ع ن ج[
َنُج َصعأ ُُ -ism-i mef¡ûl bün) [el-mu§a¡nec] اَءأ
yesiyle) Dikilip duran nesneye denir ki 
müdevver ve sıyrıncak ve her yeri düz 
ve musaykal ola, câmi¡ ustuvânesi ve mîl 
gibi; yukâlu: َوُهَو اْلَمَكاِن  ِبَهَذا  اْلُمَصْعَنُج  َهَذا   َما 
اْلَمْنُصوُب اْلُمَدْمَلُك

]ص ل ج[
َءَباُن وأ  âd’ın ve lâm’ın§) [e§-§avlecân] اَءصَّ
fethiyle) Çevgâna denir, ِمْحَجٌن [mi√cen] 
ma¡nâsına; cirîd-bâzlar ve çavuşlar kulla-
nırlar. Ve bâgçevân keğesine de ıtlâk olu-
nur ki ucu eğri ağaçtır, onunla dalları çe-
kerler. Ve bu, çevgân-ı Fârisî mu¡arrebidir, 
Türkîde ona karağı ta¡bîr olunur. Cem¡i 
.gelir [avâlicet§] َصَواِلَجُة

ُج لأ -Gü (vezninde [elc&] َثْلٌج) [e§-§alc] اَءصَّ
müş eritmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َصَلَج 
أََذاَبَها ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َة َصْلًجا   Ve ovmak اْلِفضَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكَر ِإَذا َدَلَكُه  Ve َصَلَج الذَّ
vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِباْلَعَصا  َصَلَجُه 
ِإَذا َضَرَبُه ِبَها
َلُج  ,Sağırlık (fethateynle) [e§-§alec] اَءصَّ
.ma¡nâsınadır [amem§] َصَمٌم

َلُج َأأ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-a§lec] اَألأ
Katı ve sıyrıncak olan şey™e denir, mücellâ 
taş gibi. Ve sağıra denir, ُّأََصم [e§amm] 
ma¡nâsına. Ve bu, «â-yı mu¡ceme ile 
 َصَلٌج musahhafı değildir. Pes [»a§la] أَْصَلُخ
[§alec] masdar olur.

-vez [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-te§âluc] اَءتََّصاءُُج
ninde) Muvâda¡aten sağırlık yapmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَصاَلَج ُفالٌَن ِإَذا َتَصاَمَم
َءُج وأ -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [e§-§avlec] اَءصَّ
de) ve
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ِإَلى ِمْنُهْم  ُكالًّ  َردَّ  ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  ُصنُوًجا   اَلنَّاَس 
 ;Ve değnekle vurmak ma¡nâsınadır أَْصِلِه
yukâlu: َصَنَج ِباْلَعَصا ِإَذا َضَرَبُه ِبَها
ِنيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta§nîc] اَءتَّصأ
Yere çalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َصنََّج ِبِه 
َتْصِنيًجا ِإَذا َصَرَعُه
َبُة  (vezninde [kencet] َكْنَجٌة) [ancet~] َأنأ
Diyâr-ı Mı§r ile Diyâr-ı Bekr beyninde bir 
nehrin adıdır. Ve اْلِميَزاِن -ancetu’l§] َصْنَجُة 
mîzân] ki çeki taşına denir, mu¡arrebdir, 
niteki ٌَسْنَجة [sencet] dahi denir, mâddesinde 
beyân olundu.

]ص ن هـ ج[
َباُج نأ ve [e§-§inhâc] اَءّصِ

َباَجُة نأ  (âd’ların kesriyle§) [e§-§inhâcet] اَءّصِ
Şol kula denir ki kullukta ¡arîk ola, ya¡nî 
âbâ™ ve ümmehâtı kul cinsi ola; yukâlu: َعْبٌد 
 Ve ِصْنَهاٌج َوِصْنَهاَجٌة أَْي َعِريٌق ِفي اْلُعُبوِديَِّة

َباَجُة  Maπrib’de bir tâ™ifedir [inhâcet~] ِأنأ
ki ~inhâce el-◊imyerî evlâdından 
münşa¡iblerdir.

]ص و ج[
َجاُن وأ  âd’ın fethi ve vâv’ın§) [e§-§avcân] اَءصَّ
sükûnuyla) Arkada omurga kemikleri mu-
rattab olmayıp tahta gibi yâbis olan insân 
ve hayvâna denir; ve minhu yukâlu: َنْخَلٌة 
َعِف ُة السَّ  Ya¡nî dalları kuru َصْوَجاَنٌة أَْي َياِبَسٌة َكزَّ
ve sert olan hurmâ ağacı. Ve 

َجاٌن  Nâs ma¡nâsına isti¡mâl [avcân§] َأوأ
olunur; yukâlu: أَيُّ َصْوَجاٍن ُهَو أَْي أَيُّ النَّاِس

]ص هـ ج[
َبُج يأ  vezninde [alhac§] َصْلَهُج [e§-§ayhec] اَءصَّ
ve mürâdifidir ki zikr olundu.

ُبوُج يأ -vez [ayfûr†] َطْيُفوٌر) [e§-§ayhûc] اَءصَّ
ninde) Düz ve sıyrıncak olan şey™e denir, 
gerek yassı ve gerek müdevver olsun; ve 

da iki âlettir; vüzerâ mihterleri nevbet 
esnâsında birbirine çalıp seslendirirler. 
Kezâlik َصْنٌج [§anc] Fârisîde ve Türkîde 
çeng dedikleri sâza denir ki telli olur, hâlâ 
¡Acem diyârında müte¡âreftir. Evvele göre 
senc ve sânîye göre çeng mu¡arrebidir. 
Çalan üstâd sâzendeye َصنَّاَجٌة [§annâcet] 
derler. Ve ¡Arablar َصْنٌج [§anc] ile nâstan 
kinâye ederler, âvâzı münâsebetiyle; ve 
minhu tekûlu: َما أَْدِري أَيُّ َصْنج ٍ ُهَو أَْي أَيُّ النَّاِس 
نُُج  ِشيَزى (zammeteynle) [e§-§unuc] اَءصُّ
[şîzâ] dedikleri ağaçtan masnû¡ çanaklara 
ve kavatalara denir. Ve ِشيَزى [şîzâ] ¡alâ-
kavlin abanos ağaçlarıdır.

نُوَجُة ُأأ  [u∂√ûket] أُْضُحوَكٌة) [el-u§nûcet] اَألأ
vezninde) Yoğurulur iken çekilen hamur 
teline denir ki kettân helvâsının teli gibi 
sünüp uzanır.

نَّاَجُة  âd’ın fethi ve§) [e§-§annâcet] اَءصَّ
nûn’un teşdîdiyle) Evvelinden âhirine 
kadar mehtâb olan geceye ıtlâk olunur. 
Burada َصنَّاَجٌة [§annâcet] sâhib-i zil demek 
ma¡nâsından müste¡ârdır. Bedr olmuş ka-
meri zile teşbîh eylediler; yukâlu: َلْيَلٌة َقْمَراُء 
 Ve َصنَّاَجٌة أَْي ُمِضيَئٌة

 Vech-i mezkûr üzere [annâcet§] َأنَّاَجٌة
zil çalan mihtere yâhûd çeng çalan üstâd 
sâzendeye denir. A¡şâ b. ¢ays nâm şâ¡irin 
cevdet-i şi¡ri ve rikkat-i tabî¡ati sebebiyle 
-ıtlâk eyle [annâcetu’l-¡Arab§] َصنَّاَجُة اْلَعَرِب
mişler. Muzhir’in beyânına göre dâ™imâ 
kendi eş¡ârıyla tegannî eder olduğu bâ¡is-i 
telkîbdir.

نَّاِج ُن اءصَّ بأ ٌِ  [İbnu’§-~annâc] Muhaddisînden 
Yûsuf b. ¡Abdul¡a@îm’dir.

نُوُج  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [e§-§unûc] اَءصُّ
Bir nesneyi asl ve menşe™ine redd ve ircâ¡ 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالٌَن  َصَنَج 
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FASLU’∞-∞ÂDİ’L-MU¡CEME 
اِد اْلُمْعَجَمِة( )َفْصُل الضَّ

]ض ب ج[
ُج بأ  âd’ın fethi ve bâ’nın∂) [e∂-∂abc] اَءضَّ
sükûnuyla) Bir adam kendi kendisini yor-
gunluktan yâhûd darbe sebebiyle hemân 
yere çalmak ma¡nâsına; yukâlu: ُفالٌَن  َضَبَج 
ِإَذا أَْلَقى َنْفَسُه َعَلى ْالَْرِض ِمْن ِل   َضْبًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
َكالٍَل أَْو َضْرٍب

]ض ج ج[
َباُج ضأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-i∂câc] اَإلأ
Gırîv ve feryâd eylemek ma¡nâsınadır, 
gerek vâhid ve gerek kesîr olsun; yukâlu: 
َوُغِلُبوا َجِزُعوا  َفِإَذا  َوَجلَُّبوا  َصاُحوا  ِإَذا  اْلَقْوُم   أََضجَّ 
وا َضِجيًجا .ke-mâ se-yuzkeru َفَضجُّ

ِبيُج  (âd’ın fethiyle∂) [e∂-∂acîc] اَءضَّ
Maglûb olmakla sabr ve tahammül edeme-
yip feryâd eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َوُغِلُبوا ِإَذا َجِزُعوا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  اْلَقْوُم َضِجيًجا   َضجَّ 
وا أََضجَّ ُفالٌَن َوَضجَّ ُفالٌَن :ve yukâlu َفَضجُّ
َباُج -veznin [se√âb] َسَحاٌب) [e∂-∂acâc] اَءضَّ
de) Bir adamı bir işe cebr ve zor eylemek, 
 ma¡nâsınadır. Ve [asr…] َقْسٌر

 [âc¡] َعاٌج ,Fîl kemiğine denir [acâc∂] َضَباٌج
gibi. Ve bir nev¡ boncuk adıdır.

َباُج  ُمَفاَعَلٌة âd’ın kesriyle∂) [e∂-∂icâc] اَءّضِ
[mufâ¡alet]ten masdardır) Birbiriyle kav-
ga ve şerr ü şûr edişmek ma¡nâsınadır, 
niteki ٌة  dahi ki mufâ¡ale [mu∂âccet] ُمَضاجَّ
veznindedir, bu ma¡nâyadır; yukâlu: ُه  َضاجَّ
ُه ًة َوِضَجاًجا ِإَذا َشاَغَبُه َوَشارَّ  Ve ُمَضاجَّ

 .Bir zamk-ı me™kûl adıdır [icâc∂] ِضَباٌج
Ve mutlakan şol şecere denir ki zehr-
nâk olmakla onunla kuş ve yırtıcı cânver 
tesmîm olunur.

minhu yukâlu: َبْيٌت َصْيُهوٌج أَْي ُمَملٌَّس

]ص هـ ب ج[
َباِبُج  (âd’ın zammıyla§) [e§-§uhâbic] اَءصُّ
Kılları ve tüyleri kumral olan insân ve 
hayvâna denir; yukâlu: ٌَّوَبٌر ُصَهاِبٌج أَْي ُصَهاِبي

]ص هـ ر ج[
يُج َِ بأ -veznin [indîl…] ِقْنِديٌل) [e§-§ihrîc] اَءّصِ
de) ve

َباِرُج -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [e§-§uhâric] اَءصُّ
ninde) Türkîde §âd’ın fethiyle sahrîc ve 
nûn’la sahrınc dedikleri zîr-i zemînde 
olan su hazînesine denir.

ُج ََ َصبأ ُُ -ism-i mef¡ûl bün) [el-mu§ahrec] اَءأ
yesiyle) Horâsânî kireçle sıvanmış ِصْهِريٌج 
[§ihrîc]e denir.

َجٌة ََ  (âd’ın fethiyle§) [ahrecet~] َأبأ
¢âhire-i Mı§r’ın şimâl tarafında iki karye 
ismleridir.

]ص ي ج[
يَّاَجُة -vez [annâcet§] َصنَّاَجةٌ [e§-§ayyâcet] اَءصَّ
ninde ve mürâdifidir ki mehtâb geceye de-
nir; yukâlu: َلْيَلٌة َصيَّاَجٌة أَْي ُمِضيَئٌة
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me™hûzdur; yukâlu: َّاْحَمار ِإَذا  اْلَخدُّ  َج   Ve َتَضرَّ
hatun taşrada gezip zînetini nâsa izhâr ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَمْرأَُة َجِت   َتَضرَّ
َجْت ِإَذا َتَبرَّ
وَجُة َُ ضأ َُ  (mîm’in fethiyle) [el-ma∂rûcet] اَءأ
Şakkı vâsi olan göze vasf olur; yukâlu: َعْيٌن 
ّقِ َمْضُروَجٌة أَْي َواِسَعُة الشَّ

يُج َِ -vez [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta∂rîc] اَءتَّضأ
ninde) Bir nesneyi aşağıya salıvermek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َج اْلَجْيَب َتْضِريًجا ِإَذا  َضرَّ
-Ve merkûbu gâret ve yağma kasdıy أَْرَخاُه
la seğirttirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َج  َضرَّ
اْلَغاَرِة ِإَذا َرَكَضَها ِفي   Ve kelâmı tezyîn ve ْاِلِبَل 
tahsîn edip münakkah ve müzehheb söy-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َج اْلَكالََم   َضرَّ
َقُه َنُه َوَزوَّ -Ve bez makûlesi nesneyi kırmı َحسَّ
zıya boyamak ma¡nâsınadır; yukâlu: َج  َضرَّ
 Ve burna vurup kan ile الثَّْوَب ِإَذا َصَبَغُه ِباْلُحْمَرِة
âlûde kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َج  َضرَّ
ِم ِإَذا أَْدَماُه ْالَْنَف ِبالدَّ
يُج َِ ضأ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-i∂rîc] اَإلأ
gûne kilime denir ki sarı ip ile dokunmuş 
olur. Ve arış ve argacı kırmızı ipekten do-
kunmuş harîr sevbe denir. Ve soy ve yüğ-
rük ata denir. Ve kırmızı boyaya denir.

ُج َِّ َض ُُ ٌث) [el-mu∂arric] اَءأ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Arslana ıtlâk olunur.

َضاِرُج َُ  (mîm’in fethiyle) [el-me∂âric] اَءأ
Meşâkk ve metâ¡ib ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْلَمَشاقَّ أَِي  اْلَمَضاِرَج   Ve köhne libâslara َرِكَب 
denir; َمْضَرٌج [ma∂rec] müfredidir.

يُج َِ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [e∂-∂arîc] اَءضَّ
Pek seğirtmeğe denir; yukâlu: َعُدوٌّ َضِريٌج أَْي 
َشِديٌد
 Bir (vezninde [âric¡] َعاِرٌج) [âric∞] َضاِرٌج
mevzi¡dir.

ُبوُج -vez [abûr§] َصُبوٌر) [e∂-∂acûc] اَءضَّ
ninde) Sağılırken böğürüp feryâd eden 
nâkaya denir.

ِبيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta∂cîc] اَءتَّضأ
Gitmek, ¡alâ-kavlin bir tarafa meyl edip 
eğilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َج الرَّ  َضجَّ
َماَل أَْو  َذَهَب  ِإَذا   Ve zikr olunan şecer َتْضِجيًجا 
ile ki murâd varakı yâ semeri olacaktır 
tuyûru yâhûd yırtıcı cânveri zehrlemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََّسم ِإَذا  ُجُل  الرَّ َج   َضجَّ
ُبَع الطَّاِئَر أَِو السَّ

]ض ر ج[
ُج َأ  âd’ın fethi ve râ’nın∂) [e∂-∂arc] اَءضَّ
sükûnuyla) Yarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُه ِل ِإَذا َشقَّ -Ve bulaştır َضَرَجُه َضْرًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِم ِبالدَّ الثَّْوَب   َضَرَج 
ِبِه َلَطَخُه   Ve bir nesneyi yere bırakmak ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء ِإَذا أَْلَقاُه َضَرَج الشَّ
اُج ََ ِض نأ ِ -veznin [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in∂irâc] اَإلأ
de) Yarılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َضَرَجُه 
اْنَشقَّ ِإَذا   ;Ve bolalmak ma¡nâsınadır َفاْنَضَرَج 

yukâlu: اتََّسَعْت ِإَذا  الطَِّريُق  َلَنا   Ve iki ِإْنَضَرَجْت 
yâhûd ziyâde nesnelerin araları açık ve 
ırak olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَضَرَج 
َتَباَعَد ِإَذا  َبْيَنُهْم   Ve yırtıcı kuş sayd üzere َما 
süzülüp inmek ma¡nâsınadır, ¡alâ-kavlin 
pek renc ve meşakkatle ahz eylemek 
ma¡nâsınadır ki çatlamak derecesinde 
olur; yukâlu: َعَلى ْت  اْنَقضَّ ِإَذا  اْلُعَقاُب   ِإْنَضَرَجِت 
ْيِد أَْو أََخَذْت ِفي ِشّقٍ الصَّ

ُج َُّ ٌل) [et-te∂arruc] اَءتََّض -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bulaşmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َفَتَلطََّخ َلَطَخُه  أَْي  َج  َفَتَضرَّ الثَّْوَب   Ve çatlayıp َضَرَج 
yarılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَبْرُق َج   َتَضرَّ
َق َتَشقَّ  Ve ağacın çiçeği yarılıp açmak أَْي 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َج  َتَضرَّ
 Ve adamın yanağı pek kızarmak النَّْوُر ِإَذا َتَفتََّح
ma¡nâsınadır ki ِإْضِريٌج [i∂rîc] ma¡nâsından 
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Şârih der ki bunu Cevherî mü™ennese 
tahsîs eylemiştir, vâkı¡â Muzhir’de sıfât-ı 
nisvândan olmak üzere müsebbettir.

]ض و ج[
ُج وأ  (vezninde [mevc] َمْوٌج) [e∂-∂avc] اَءضَّ
Derenin burgaç yerine denir. Cem¡i أَْضَواٌج 
[a∂vâc] gelir. Ve

ٌج  Masdar olur, bir tarafa meyl [avc∂] َضوأ
edip sapmak ma¡nâsına; yukâlu: ْيُء  َضاَج الشَّ
َماَل ِإَذا   ;Ve bolalmak ma¡nâsınadır َضْوًجا 
yukâlu: َضاَج اْلَواِدي ِإَذا اتََّسَع
ُج ٌل) [et-te∂avvuc] اَءتََّضوُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Derenin burgaçları kesîr olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكثَُر ِإَذا  اْلَواِدي  َج   َتَضوَّ
أَْضَواُجُه
نأِضَياُج ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in∂iyâc] اَإلأ
ninde) Bu dahi bollalamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْنَضاَج اْلَواِدي ِإَذا اتََّسَع
َجاُن وأ ve [e∂-∂avcân] اَءضَّ

َجاَنُة وأ -âd’ların fethiy∂) [e∂-∂avcânet] اَءضَّ
le) َصْوَجاٌن [§avcân] ve َصْوَجاَنٌة [§avcânet] 
ma¡nâsınadır ki §âd-ı mühmelede zikr 
olundu.

]ض هـ ج[
َباُج ضأ ِ -hemzenin kesriy) [el-i∂hâc] اَإلأ
le) Gebe hayvân yavrusunu düşürmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْلَقْت ِإَذا  النَّاَقُة   أَْضَهَجِت 
َوَلَدَها

]ض ي ج[
ُيوُج  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [e∂-∂uyûc] اَءضُّ
ve

َيَباُن  [heyecân] َهَيَجاٌن) [e∂-∂ayecân] اَءضَّ
vezninde) Bir tarafa meyl ve ¡udûl eyle-
mek ma¡nâsınadır. Pes bu mâdde vâvî ve 
yâ™î olur; yukâlu: َوَضَيَجاًنا ُضُيوًجا  َيِضيُج   َضاَج 
ِإَذا َماَل

]ض ر ب ج[

َبِبيُّ َأ ) [e∂-∂arbeciyy] اَءضَّ  [ca¡feriyy] َجْعَفِريٌّ
vezninde) Züyûf akçeye denir; yukâlu: ِدْرَهٌم 
 Mü™ellif bunu yâ-ı tahtiyyede َضْرَبِجيٌّ أَْي َزاِئٌف
 zeylinde dahi zikr ve Cevherî’ye “ج،ي،ى”
ta¡rîz eylemiştir, lâkin nisbetine ve ta¡rîbine 
ta¡arruz eylememiştir.

]ض ل ج[
َءُج وأ -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [e∂-∂avlec] اَءضَّ
de) Gümüşe denir, lâkin savâb olan §âd-ı 
mühmele ile olmaktır.

]ض م ج[
ُج ُأ  âd’ın fethi ve mîm’in∂) [e∂-∂amc] اَءضَّ
sükûnuyla) Tekâtur edecek derecede bede-
ne tîb sürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َضَمَج 
يِب َحتَّى َكأَنَُّه ِل ِإَذا َلَطَخُه ِبالطِّ  َجَسَدُه َضْمًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
 Ve َيْقطُُر

ٌج ُأ  Bir nev¡ küçük böcek ismidir [amc∂] َض
ki be-gâyet bed-râyiha olup ve zehr-nâk ol-
makla arı gibi adamı sokar; müfredi َضْمَجٌة 
[∂amcet]tir.

ُج َُ  Me™bûn (fethateynle) [e∂-∂amec] اَءضَّ
ve hîz kimse tersine şehvetlenip rûspî gibi 
âlete kızmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َضِمَج 
اِبِع ِإَذا َهاَج  Ve اْلَمْأبُوُن َضَمًجا ِمَن اْلَباِب الرَّ

ٌج َُ  Bir âfettir ki insâna isâbet [amec∂] َض
eder. Ve yere yasılıp yapışmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َضِمَج ِبْالَْرِض َضَمًجا ِإَذا َلِصَق ِبَها
اُج َُ ضأ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i∂mâc] اإَلأ
dahi yere yapışmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْضَمَج ِبْالَْرِض ِبَمْعَنى َضِمَج

]ض م ع ج[
َعُج ُأ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [e∂-∂am¡ac] اَءضَّ
Yumru bedenli, bünye ve a¡zâsı tamâm ha-
tuna denir. Kezâlik o şekl üzere olan deveye 
denir. 
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hâygîne ya¡nî kaygana ile mübeyyendir.

]ط ث ر ج[
ُج ََ -â’nın fethi ve &â-yı mü†) [e†-†a&rec] اَءطَّثأ
sellesenin sükûnuyla) Karıncaya denir, 
.ma¡nâsına [neml] َنْمٌل

]ط ز ج[
 Tâze-i Fârisî mu¡arrebidir [e†-†âzec] اَءطَّاَزُج
ki kart mukâbilidir; yukâlu: أَْي َطاَزٌج   َشْيٌء 
.Ve râst ve dürüst ve pâkîze söze denir َطِريٌّ

]ط س ج[
وُج وٌد) [e†-†assûc] اَءطَّسُّ -veznin [seffûd] َسفُّ
de) Nâhiye ma¡nâsınadır. Ve evzândan bir 
 in ki denk ta¡bîr olunur, rub¡u[…dâni] َداِنٌق
mikdâra denir; tesûy-i Fârisî mu¡arrebidir. 
Zemâ«şerî beyânına göre yirmi dört ٌة  َحبَّ
[√abbet] bir ِديَناٌر [dînâr]dır ve ِديَناٌر [dînâr]
ın südsü ki dört ٌة  َداِنٌق tir, bir[abbet√] َحبَّ
[dâni…]tir. Ve bir َداِنٌق [dâni…]in rub¡u ki bir 
ٌة وٌج ,tir[abbet√] َحبَّ  dur. Lâkin[assûc†] َطسُّ
mü™ellife göre iki ٌة  olur, niteki [abbet√] َحبَّ
 mâddesinde beyân eylemiştir. Ve “م،ك،ك”
ٌة  .iki arpadır ki bir çekirdektir [abbet√] َحبَّ
Ve hardal, bir arpanın südsüdür ve üç har-
dal bir pirinçtir.

]ط ف س ن ج[
ُسوَنُج ّأ -â’nın ve nûn’un fet†) [afsûnec‰] َط
hiyle) Nehr-i Dicle kenârında bir beldedir.

]ط ن ج[
 ُصنُوٌف (â’nın zammıyla†) [e†-†unûc] اَءطُّنُوُج
[§unûf] ma¡nâsınadır; yukâlu: اَلنَّاُس طُنُوٌج أَْي 
 ma¡nâsınadır ki [kerârîs] َكَراِريُس Ve ُصنُوٌف
اَسٌة -in cem¡idir, cüz™ ta¡bîr ey[kurrâset] ُكرَّ
lediğimiz evrâk-ı müctemi¡âdır ki ¡âdeten 
onar kâğıd olur. Ve bu ma¡nâlarda lafz-ı 
mezbûrun müfredi yoktur.

َبُة  (vezninde [kencet] َكْنَجٌة) [ancat‰] َطنأ

FASLU’‰-‰Â™İ’L-MÜHMELE 
)َفْصُل الطَّاِء اْلُمْهَمَلِة(

]ط ب ج[
 (â’nın ve bâ’nın fethiyle†) [e†-†abec] اَءطََّبُج
Ahmak olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َطِبَج 
اِبِع إََذا َحُمَق ُجُل َطَبًجا ِمَن اْلَباِب الرَّ  Ve الرَّ

 (â’nın ve bâ’nın fethiyle†) [abec†] َطَبٌج
Hamâkat müstahkem olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا اْلَمْزبُوِر  اْلَباِب  ِمَن  َطَبًجا  ُجُل  الرَّ  َطِبَج 
َحَماَقُتُه  Burada mü™ellif mâdde-i اْسَتْحَكَم 
mezkûreyi misâl ile zikr eyledikten sonra 
اْلَحَماَقِة ِاْسِتْحَكاُم  -ibâretiyle resm eyle¡ َوالطََّبُج 
mekle haylice teşvîş ve tetebbu¡ olunup 
ba¡dehu Nihâye’de ِاْسِتْحَكاُم اْلَحَماَقِة َوَقْد  اَلطََّبُج 
أَْطَبُج َفُهَو  َيْطَبُج   unvânıyla bulunmakla¡ َطِبَج 
yine bâb-ı râbi¡den olduğu imdâ olundu. 
Ve baş ve boş kabak gibi içi kovuk şey™e 
vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َرْأَسُه   َطِبَج 
َضَرَبُه
ٌل) [et-te†abbuc] اَءتََّطبُُّج -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Gûnâgûn envâ¡ ve esâlîb-i kelâm îrâd 
ederek tekellüm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َع َتَطبََّج ِفي اْلَكالَِم ِإَذا َتَفنََّن َوَتَنوَّ
يَبُة ّبِ يَنٌة) [e†-†ibbîcet] اَءطِّ -vez [sikkînet] ِسّكِ
ninde) Dübür ve mak¡ada denir.

]ط ب هـ ج[
 (â’nın fethiyle†) [e†-†abâhicet] اَءطََّباِهَبُة
Lahm-i müşerraha, ya¡nî şerha şerha di-
linmiş ete denir. Mü™ellif kebâbı dahi 
ٌح ُمَشرَّ  dahi َطَباِهَجٌة ile tefsîr eylemekle َلْحٌم 
kebâb demek olur, niteki ba¡zı müfredâtta 
musarrahan kebâb ile müfesserdir. Ve 
bu, tebâhe-i Fârisî mu¡arrebidir, lâkin 
Burhân’da nâzük ve müherrâ pişmiş et 
ile ve Tu√fe’de yağ içre kızartılmış et ile 
müfesserdir ve Mu…addimetü’l-Edeb’de 



ُبوُج 1010اَءطَّيأ BÂBU’L-CÎM 

FASLU’ª-ªÂ™İ’L-MU¡CEME 
)َفْصُل الظَّاِء اْلُمْعَجَمِة(

]ظ ج ج[
) [e@-@acc] اَءظَّجُّ  (vezninde [acc√] َحجٌّ
İstigâse ve istimdâd eden kimsenin feryâdı 
gibi cenkte feryâd eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َصاَح ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  ا  َظجًّ ُجُل  الرَّ  َظجَّ 
-Ve eğer cengin gay ِفي اْلَحْرِب ِصَياَح اْلُمْسَتِغيِث
rıda feryâd ederse ُجُل الرَّ  derler ∂âd-ı َضجَّ 
mu¡ceme ile, niteki zikr olundu.

Bahr-i Maπrib sâhilinde bir belde adıdır.

]ط هـ ج[
ُبوُج -veznin [ayfûr†] َطْيُفوٌر) [e†-†ayhûc] اَءطَّيأ
de) ¡Arabîde ِسْلَكاٌن [silkân] dedikleri kuşun 
erkeğine denir. Ve bu tîhû mu¡arrebidir 
ki Türkîde çil kuşu dedikleridir. Mü™ellif 

 mâddesinde başka tefsîr [silkâniyy] ِسْلَكاِنيٌّ
eylemiştir, lâkin cemî¡-i müfredâtta َطْيُهوٌج 
[†ayhûc] çil kuşuyla mübeyyendir.
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]ع ج ج[
) [el-¡acc] اَءأَعجُّ vezninde ve [acc√] َحجٌّ

َعِبيُج -Bü (ayn’ın fethiyle¡) [el-¡acîc] اَءأ
lend âvâz ile haykırmak ma¡nâsınadır; ََّعج 
اِبِع ِإَذا َصاَح ا َوَعِجيًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َوالرَّ ُجُل َعجًّ  الرَّ
 :Kâle’ş-şârih ve minhu’l-hadîsu َوَرَفَع َصْوَتُه
ِفي ْوِت  الصَّ َرْفُع  َفاْلُمَراُد   ” َوالثَّجُّ اَْلَعجُّ  اْلَحّجِ   “أَْفَضُل 
 Ve التَّْلِبَيِة

 ve [acc¡] َعجد

-di [âci ¡âci¡] َعاِج َعاِج Nâkayı [acîc¡] َعِبيٌج
yerek zecr ve âzâr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعاِج َعاِج  َفَقاَل  َزَجَرَها  ِإَذا  النَّاَقَة   Ve َعجَّ 
kavm fünûn ve atvârlarında rükûbu ço-
ğaltmak, ya¡nî ekser fünûn ve evzâ¡ları bi-
nip inmek olmak ma¡nâsınadır. Ve bu, toz 
savurmak ma¡nâsındandır; yukâlu: َعجَّ اْلَقْوُم 
ُكوَب -Ve yel şedîd esmek ِإَذا أَْكَثُروا ِفي ُفنُوِنِهُم الرُّ
le tozu havâya savurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْت َفأََثاَرِت اْلُغَباَر يُح ِإَذا اْشَتدَّ ِت الّرِ َعجَّ
َعَبُة  [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-¡ac¡acet] اَءأَعبأ
vezninde) Bülend âvâz ile tekrâr-be-
tekrâr haykırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 

َعجَّ ِبَمْعَنى  ُجُل  الرَّ  ,Tekerrür-i ma¡nâ َعْجَعَج 
mâddenin muktezâsıdır. Ve deve darb-
dan yâhûd himl-i sakîlden nâşî bağır-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَبِعيُر   َعْجَعَج 
 Mütercim der ُضِرَب َفَرَغا أَْو ُحِمَل َعَلْيِه َثِقيٌل َفَرَغا
ki َعْجَعَجٌة [¡ac¡acet] münâsebetiyle işbu 
fâ™ide tahrîri münâsib görüldü. Suyû†î, 
Muzhir’de dedi ki efsah-ı lügât, lügat-ı 
¢ureyş olduğunun vechi budur ki kabâ™il-i 
¡Arab zamân-ı Câhiliyyet’te hacc için her 
mevsimde cem¡ olurlar idi. ¢ureyş on-
ların kelâmlarını istimâ¡ edip fasîh olanı 
ahz ve kabîh olan terk ederler idi. Li-hâzâ 
¢ureyş’te lügat-ı fasîha müctemi¡a olup 
kabâ™il-i sâ™ire lügat-ı kabîhadan hâlî ol-
madılar. َكْشَكَشٌة [keşkeşet] şîn-i mu¡ceme 

FASLU’L-¡AYNİ’L-MÜHMELE 
)َفْصُل اْلَعْيِن اْلُمْهَمَلِة(

]ع ب ج[
َعَبَبُة -ayn’ın ve bâ’nın fet¡) [el-¡abecet] اَءأ
hiyle) Erâzil ve evgâd-ı nâstan şol şahsa 
denir ki bugz ve kîn ile mecbûl olmakla 
nâsa dâ™imâ zebân-dırâzlık edip ve ne de-
diğini bilmez ve aslâ bir işe yaramaz fodul 
ve mezmûm ola; yukâlu: َبِغيٌض أَْي  َعَبَجٌة   ُهَو 
َطَغاٌم الَ َيِعي َما َيُقوُل َوالَ َخْيَر ِفيِه

]ع ث ج[
َعثأُج -ayn’ın fethi ve &â-yı müsel¡) [el-¡a&c] اَءأ
lesenin sükûnuyla ve fethateynle câ™izdir) 
 ma¡nâsınadır ki sefer-ber olan [a¡c&] َثْعٌج
gürûh-ı insânîye denir. Mü™ellifin َواْلَجَماَعُة 
النَّاِس  .kavlini ¡atf-ı tefsîrdir اَلثَّْعُج kavli ِمَن 
Ve geceden bir mikdâra denir; yukâlu: 
ِقْطَعٌة أَْي  اللَّْيِل  ِمَن  َعْثٌج   Ve tedrîc ve te™ennî َمرَّ 
ederek şürb-i meşrûba devâm eylemek 
ma¡nâsınadır ki azca azca içerek çok iç-
mekten ¡ibârettir; yukâlu: ُجُل َعْثًجا ِمَن  َعَثَج الرَّ
ْرَب َشْيًئا َبْعَد َشْيٍء اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا أََداَم الشُّ
َبُة ُعثأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-¡u&cet] اَءأ
Bu dahi seferde olan cemâ¡ate denir.

َعثأَبُج  ayn’ın fethi ve &â’nın¡) [el-¡a&cec] اَءأ
sükûnuyla) Cem¡-i kesîr ma¡nâsınadır.

َثُج َعَثوأ -vez [sefercel] َسَفْرَجٌل) [el-¡a&ev&ec] اَءأ
ninde) ¡Azîmü’l-cüsse olup cüst ve çâlâk 
olan deveye denir.

َعَثنأَبُج ve (nûn’la) [el-¡a&encec] اَءأ

َجُج َعَثوأ  Bunlar da (cîm’le) [el-¡a&evcec] اَءأ
.ma¡nâsınadır [a&ev&ec¡] َعَثْوَثٌج

ِثيَباُج عأ ِ  [i¡şîşâb] ِإْعِشيَشاٌب) [el-i¡&îcâc] اَإلأ
vezninde) Sür¡at eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا أَْسَرَع ِإْعَثْوَجَج الرَّ
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* Ve َشْنَشَنٌة [şenşenet] Kezâlik Yemen’de 
kâf mutlâk şîn’e tebdîl ederler; َلبَّْيَك lafzın-
da َلبَّْيَش derler.

* Ve ٌة  Elifleri tahfîf [la«la«âniyyet] َلْخَلَخاِنيَّ
ederler; meselâ: ُاهلل َشاَء  اهللُ yerinde َما   َمَشا 
derler.

* Ve ٌة  imyer◊ [um†umâniyyet†] طُْمطَُماِنيَّ
kabîlesindedir ki harf-i ta¡rîf yerinde mîm 
telaffuz ederler; َطاَب اْلَهَواُء yerinde َطاَبْم َهَواُء 
derler. 

Ve bunları mevki¡lerinde mü™ellif dahi 
zikr eylemiştir.

َباُج عأ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-i¡câc] اَإلأ
dahi kavmin ekserî fenn ve üslûbları binip 
inmek ve yel müştedd olmakla tozu savur-
mak ma¡nâlarınadır.

ِعجُّ ُُ  mîm’in zammı ve ¡ayn’ın) [el-mu¡ic] اَءأ
kesriyle) ve

اُج اٌد) [el-¡accâc] اَءأَعبَّ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Talazlı güne vasf olur ki onda yel müştedd 
olup tozu toprağı havâya savura; yukâlu: 
اٌج أَْي ِفيِه ِإْعَجاٌج  Ve َيْوٌم ُمِعجٌّ َوَعجَّ

اٌج  Her sâhib-i savt olanın [accâc¡] َعبَّ
bülend âvâz ile seslenir olanına denir; 
yukâlu: َصيَّاٌح أَْي  اٌج  َعجَّ َوَفْحٌل  َوَقْوٌس  َوَنْهٌر   َرُجٌل 
Ve 

اٌج  .Elkâbdandır. ¡Accâc b [Accâc¡] َعبَّ
Ru™be şâ¡ir-i meşhûrdur, kendisiyle pe-
derine taglîben اَجاِن  ıtlâk [Accâcân¡] َعجَّ
olunur.

َعاِجيُج َُ -mîm’in fethiy) [el-me¡âcîc] اَءأ
le) Şedîd esen yellere denir; yukâlu: ِرَياٌح 
-Şârihin beyânına göre müf َمَعاِجيُج أَْي َشِديَدةٌ
redi ٌِّمَعج [mi¡ac]dır mîm’in kesri ve ¡ayn’ın 
fethiyle.

ُة -Kay (ayn’ın zammıyla¡) [el-¡uccet] اَءأُعبَّ
gana ta¡bîr olunan ta¡âma denir ki yumur-

ile ve َكْسَكَسٌة [keskeset] mühmele ile ve 
 َوْكٌم ve [fa√fa√at] َفْحَفَحٌة ve [an¡anet¡] َعْنَعَنٌة
[vekm] ve َوْهٌم [vehm] ve َعْجَعَجٌة [¡ac¡acet] 
ve ِإْسِتْنَطاٌء [istin†â™] ve َوْتٌم [vetm] ve َشْنَشَنٌة 
[şenşenet] ve ٌة  ve [la«la«âniyyet] َلْخَلَخاِنيَّ
ٌة  َكْشَكَشٌة gibi. Ve [um†umâniyyet†] طُْمطَُماِنيَّ
[keşkeşet] Rebî¡a ve Mu∂ar kabîlesindedir 
ki kâf-ı hitâb-ı mü™ennesten sonra şîn-i 
mu¡ceme zikr ederler; meselâ: ِإَلْيِكْش ve 
.derler ِبِكْش

* Ve َكْسَكَسٌة [keskeset] Kabîleteyn-i 
mezkûreteyn kâf-ı hitâb-ı müzekkerden 
sonra sîn-i mühmele ile ِإَلْيَكْس ve ِبَكْس 
derler.

* Ve َعْنَعَنٌة [¡an¡anet] ¢ays ve Temîm 
kabîlelerindedir ki evvelde vâki¡ olan 
hemzeyi ¡ayn’a tebdîl ederler: أَنََّك lafzında 
.derler َعْسَلَم kelimesinde أَْسَلَم ve َعنََّك

* Ve َفْحَفَحٌة [fa√fa√at] Hu≠eyl 
kabîlesindedir ki √â-yı mühmeleyi ¡ayn 
ederler; َحتَّى kelimesinde َعتَّى derler.

* Ve َوْكٌم [vekm] ve َوْهٌم [vehm] ikisi de 
Benû Kelb lügatindedir, kâf’tan evvel yâ-i 
tahtiyye yâhûd kesre olsa kâf’ı meksûr 
ederler ve hâ™dan evvel yâ™ yâhûd kesre 
olsa hâ’yı meksûr ederler.

* Ve ٌَعْجَعَجة [¡ac¡acet] ¢u∂â¡a kabîlesindedir 
ki yâ-yı müşeddedeyi cîm’e tebdîl eder-
ler; ٌَّتِميِمي lafzında ٌَّتِميِمج derler. Ba¡zılar 
¡ayn harfine mukâreneten tahsîs ederler; 
meselâ: َمِعي َراِعي yerinde َمِعْج َراِعْج derler.

* Ve ٌِإْسِتْنَطاء [istin†â™] Sa¡d b. Bekr ve Hu≠eyl 
ve Ezd ve ¢ays ve En§âr, ¡ayn-ı sâkine †â 
harfine mukârin olursa nûn’a tebdîl eder-
ler; أَْعَطى kelimesinde أَْنَطى derler.

* Ve َوْتٌم [vetm] Yemen lügatinde sîn’i 
tâ’ya tebdîl ederler; َناٌس lafzında َناٌت derler.
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ve kimse ma¡nâsınadır; yukâlu: اِر ِمْن  َما ِبالدَّ
ٍج أَْي أََحٍد َعَدرَّ

]ع ذ ج[
ُج َعذأ -ayn’ın fethi ve ≠âl¡) [el-¡a≠c] اَءأ
ı mu¡cemenin sükûnuyla) İçmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَذَج اْلَماَء َعْذًجا ِمَن اْلَباِب 
ِل ِإَذا َشِرَبُه  َعْذٌج َعاِذٌج ُمَباَلَغٌة َكَقْوِلِهْم :ve yukâlu ْالَوَّ
َجْهٌد َجاِهٌد
َذُج عأ ُِ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi¡≠ec] اَءأ
Şol kimsedir ki zâtında gayret ve hamiy-
yeti olup lâkin bed-hûy ve bed-mizâc ola. 
Ve dâ™imâ nâsa levm ve tevbîh eder olan 
kimseye denir; yukâlu: َغُيوٌر أَْي  ِمْعَذٌج   َرُجٌل 
ُء اْلُخُلِق َوَكَذا َكِثيُر اللَّْوِم َسّيِ

]ع ذ ل ج[
َءَبُة َعذأ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-¡a≠lecet] اَءأ
ninde) Doldurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقاَء ِإَذا َمَلَُه  Ve çocuğu güzel gıdâ ile َعْذَلَج الّسِ
beslemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَلَدُه  َعْذَلَج 
ِإَذا أَْحَسَن ِغَذائَُه
ءُوُج ُعذأ -Gü (ayn’ın zammıyla¡) [el-¡u≠lûc] اَءأ
zel gıdâ ile perverde velede denir; yukâlu: 
َوَلٌد ُعْذلُوٌج أَْي َحَسُن اْلِغَذاِء
َءُج َعذأ ُُ  [muda√rec] ُمَدْحَرٌج) [el-mu¡a≠lec] اَءأ
vezninde) Etine dolu ter ü tâze olup şekl 
ve endâmı hûb dil-keş olan civâna denir. 
Mü™ennesinde ُمَعْذَلَجٌة [mu¡a≠lecet] denir; 
yukâlu: اْلَخْلِق َحَسُن  َناِعٌم  ُمْمَتِلٌئ  أَْي  ُمَعْذَلٌج   َشابٌّ 
ve yukâlu: َجاِرَيٌة ُمَعْذَلَجٌة
الَُج ِعذأ  Hoş ve (ayn’ın kesriyle¡) [el-¡i≠lâc] اَءأ
nerm ve nâzük dirliğe denir; yukâlu: َعْيٌش 
ِعْذالٌَج أَْي َناِعٌم

]ع ر ج[
وُج َُ ُع ve (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-¡urûc] اَءأ

ُج ََ عأ َُ -Mîm’in ve râ’nın fet [el-ma¡rec] اَءأ
hiyle ki masdar-ı mîmîdir, yukarı çıkmak 

ta ile tertîb olunur, Fârisîde hâygîne de-
nir. Ve bu müvelleddir, ¡Arabiyy-i sahîh 
değildir.

َعَباُج  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-¡acâc] اَءأ
Bön ve ahmak kimseye denir. Ve toza de-
nir, ُغَباٌر [πubâr] ma¡nâsına; müfredi َعَجاَجٌة 
[¡acâcet]tir. ¡Arablar “Filân kabîle üzere 
şeb-hûn eyledi” diyecek yerde َعَجاَجَتُه  َلفَّ 
 derler. Kezâlik “Bulunduğu ¡amel ve َعَلْيِهْم
maslahatından ferâgat etti” diyecek yerde 
َد َعَجاَجَتُه  derler. Ve َلبَّ

 [du«ân] ُدَخاٌن ,Tütüne denir [acâc¡] َعَباٌج
ma¡nâsına. Ve levend ve hazele ve fürû-
mâye eşhâsa denir; yukâlu: ُهَو ِمَن اْلَعَجاِج أَْي 
 Ve َرَعاِع النَّاِس

 Çok ve ¡azîm (hâ’yla) [acâcet¡] َعَباَجٌة
deve sürüsüne denir; te™nîsi cemâ¡at 
i¡tibârıyladır; yukâlu: ٌَكِثيَرة أَْي  َعَجاَجٌة   ِإِبٌل 
َعِظيَمٌة
َعاُج  Bu (ayn’ın fethiyle¡) [el-¡ac¡âc] اَءأَعبأ
dahi bülend âvâzlı nesneye denir, اٌج  َعجَّ
[¡accâc] gibi. Ve soy ve necîb olan yaşlıca 
ata denir.

َعاجُّ ) [el-¡âcc] اَءأ -vezninde) Yol [âcc√] َحاجٌّ
cular ile dolu yola ıtlâk olunur, ref¡-i 
savtı yâhûd kesret-i gubârı mûcib olmak 
mülâhazasıyla; yukâlu: َطِريٌق َعاجٌّ أَْي ُمْمَتِلٌئ
ِبيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta¡cîc] اَءتَّعأ
Bir yeri duhânla doldurmak ma¡nâsınadır.

ُج ٌل) [et-te¡accuc] اَءتََّعبُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Ondan mutâvi¡dir; yukâlu: اْلَبْيَت َج   َعجَّ
َ ِمْنُه َج أَْي َتَملَّ َخاِن ِإَذا َمَلَُه َفَتَعجَّ ِمَن الدُّ

]ع د ر ج[
ُج رَّ ََ َع -veznin [amelles¡] َعَملٌَّس) [aderrec¡] اَءأ
de) Cüst ve serî¡ insân ve hayvâna denir. 
Ve 

ٌج رَّ ََ  Bir recül ismidir. Ve kes [Aderrec¡] َع
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Muhkem ve üstüvâr olmayan şey™e ıtlâk 
olunur; yukâlu: أَْمٌر َعِريٌج ِإَذا َلْم يُْبَرْم
يُج َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta¡rîc] اَءتَّعأ
Bir nesneyi bir cânibe doğru mâ™il kıl-
mak ma¡nâsınadır, aksaklık ma¡nâsından 
me™hûzdur; yukâlu: َلُه َميَّ ِإَذا  َتْعِريًجا  اْلِبَناَء  َج   َعرَّ
Ve mukîm olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َعَلْيِه أََقاَم  ِإَذا  ْيِء  الشَّ َعَلى  َج  اْلَمْنِزِل ve َعرَّ َعَلى  َج   َعرَّ
derler, matiyyesini onda habs ve tevkîf 
edip kendi ikâmet eylese. Ve gün battığı 
vakte girmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َج  َعرَّ
ْمِس ُجُل ِإَذا َدَخَل ِفي َوْقِت َغْيُبوَبِة الشَّ الرَّ
ُج َُّ ٌل) [et-ta¡arruc] اَءتََّع -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bu dahi mukîm olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َة ْيِء ِإَذا أََقاَم َعَلْيِه َوَحَبَس اْلَمِطيَّ َج َعَلى الشَّ  َتَعرَّ
َعَلى اْلَمْنِزِل
اُج ََ ِع نأ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-in¡irâc] اَإلأ
ninde) Bir tarafa meyl edip eğilmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء ِإَذا اْنَعَطَف ِإْنَعَرَج الشَّ
ُج ََ َع نأ ُُ -ism-i mef¡ûl bünye) [el-mun¡arec] اَءأ
siyle) Büğrü ve burgaç yere ıtlâk olunur; 
yukâlu: َهَذا ُمْنَعَرُج اْلَواِدي أَْي ُمْنَعَطُفُه َيْمَنًة َوَيْسَرًة
اُج ََ عأ

ُِ -veznin [mi√râc] ِمْحَراٌب) [el-mi¡râc] اَءأ
de) ve

ُج ََ عأ
ُِ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi¡rec] اَءأ

ve

ُج ََ عأ َُ -vez [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-ma¡rec] اَءأ
ninde) Nerdübâna denir, ُسلٌَّم [sullem] 
ma¡nâsına. Ve çıkacak yere denir, َمْصَعٌد 
[ma§¡ad] ma¡nâsına. Şârihin beyânına 
göre bunların cem¡leri َمَعاِريُج [me¡ârîc] 
ve َمَعاِرُج [me¡âric] gelir. Ve ِمْعَراٌج [mi¡râc] 
ve ِمْعَرٌج [mi¡rec]in ki mîm’in kesriyledir, 
ism-i mekân olmaları mecâzdır.

ُج ََ َع  Hılkî aksak (fethateynle) [el-¡arec] اَءأ
ve topal olmak ma¡nâsınadır, niteki zikr 
olundu. Ve güneş batmak, ¡alâ-kavlin 

ma¡nâsınadır; yukâlu: ُعُروًجا ُجُل  الرَّ  َعَرَج 
اْرَتَقى ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  -Ve bir kim َوَمْعَرًجا 
senin yâ bir hayvânın ayağına bir nes-
ne isâbet eylemekle aksayarak yürümek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََصاَبُه ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َعَرَج 
َفَخَمَع ِرْجِلِه  ِفي   Ve eğer aksaklığı hılkî َشْيٌء 
olur ise ُفالٌَن  .bâbından َفِرَح ,derler َعِرَج 
Masdarı َعَرٌج [¡arec] olur fethateynle, ¡alâ-
kavlin bunda müselles olur, ya¡nî evvel ve 
râbi¡ ve hâmis bâbından îrâd olunur.

ُج ََ َعأ -veznin [a√mer] أَْحَمُر) [el-a¡rec] اَألأ
de) Zâtî topal ve aksak olan kişiye denir. 
Mü™ennesi َعْرَجاُء [¡arcâ™]dır. Cem¡i ُعْرٌج 
[¡urc] gelir ¡ayn’ın zammıyla ve ُعْرَجاٌن 
[¡urcân] gelir ¡ayn’ın zammıyla; yukâlu: 
ُن اْلَعَرِج ِمْن ُعْرٍج َوُعْرَجاٍن  Ve َرُجٌل أَْعَرُج أَْي َبّيِ

ُج ََ .Kargaya ıtlâk olunur [a¡rec] أَعأ

اُج ََ عأ ِ -Ak (hemzenin kesriyle) [el-i¡râc] اَإلأ
sak etmek ma¡nâsınadır; yukâlu. ُاهلل  أَْعَرَجُه 
أَْعَرَج َجَعَلُه  أَْي   ُعْرٌج Ve bir kimse için َتَعاَلى 
[¡urc] develer hâsıl olmak ma¡nâsınadır ki 
sâhib-i ُعْرٌج [¡urc] olmaktır; yukâlu: أَْعَرَج 
ُفالٌَن ِإَذا َحَصَل َلُه ِإِبٌل ُعْرٌج
Şârih der ki gerçi ُعْرٌج [¡urc] kelimesi 
cemî¡-i nüsahta ¡ayn’ın zammı ve ِإِبٌل [ibil] 
kelimesinden mu™ahhar olarak mazbûttur 
ki أَْعَرُج [a¡rec]in cem¡idir, lâkin savâb 
olan ْاِلِبِل ِمَن  َعْرٌج  َلُه  -unvânında ol¡ َحَصَل 
maktır ¡ayn’ın fethiyle ki sürü ve katî¡a 
ma¡nâsınadır, ke-mâ se-yuzkeru. Ve 

اٌج ََ عأ ٌِ  [i¡râc] Güneş battığı vakte dâhil ol-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  أَْعَرَج 
ْمِس الشَّ َغْيُبوَبِة  َوْقِت  ِفي   Ve bir adama bir َدَخَل 
sürü deve vermek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْعَرَج ُفالًَنا ِإَذا أَْعَطاُه َعْرًجا ِمَن ْاِلِبِل
َجاُن ََ َع -Aksak ada (fetehâtla) [el-¡arecân] اَءأ
mın yürümesine denir; zâhiren masdardır.

يُج َِ َع  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-¡arîc] اَءأ
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ve bir gün sabâh vaktinde gelmeke denir. 
Ve adam günde bir öğün ta¡âm eylemeğe 
denir; yukâlu: ًة َمرَّ َيْوٍم  ُكلَّ  أَْي  اْلُعَرْيَجاَء  َيْأُكُل   ُهَو 
Ve 

َباُء يأ ََ .Bir mevzi¡ adıdır [™Ureycâ¡] ُع

ُج ََّ َع ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mu¡arrac] اَءأ
vezninde) Şol sevbe ve kumaşa denir ki 
çubuklu olup lâkin çubukları yılan eye-
güsü gibi birbirine burulmuş ve dolanmış 
ola; yukâlu: ٌج أَْي ُمَخطٌَّط ِفي اْلِتَواٍء َثْوٌب ُمَعرَّ
ُج َأ ve [urc¡] ُع

اُج ََ  Ma¡rife (ayn’ların zammıyla¡) [urâc¡] ُع
ve gayr-i munsarıf olarak ِضَباٌع [∂ibâ¡] 
ya¡nî sırtlan ve yeleli kurt ta¡bîr olunan 
cânverin gürûhuna denir, َقِبيَلٌة […abîlet] 
menzilesine tenzîl eylemişlerdir, ya¡nî ٌَقِبيَلة 
[…abîlet] menzilesine tenzîl eylemeleriyle 
ma¡rife ve te™nîs ¡illetlerinden gayr-i mun-
sarıf oldular. Aksak sûretinde reftârları 
bâ¡is-i ıtlâktır.

َجاُء َأ َع -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-¡arcâ] اَءأ
de) Bu dahi َضُبٌع [∂abu¡] ismidir. Şürrâhın 
beyânı üzere zikr olunan ُعْرُج [¡urc] ve ُعَراُج 
[¡urâc] ism-i cins gibi olmakla vâhid ve 
cem¡ine ıtlâk olunur. Ve gâhî tâ-yı vahdet-
le vâhidine ıtlâk olunur. Ve َعْرَجاُء [¡arcâ™] 
kelimesi ki fi’l-asl mü™ennestir, müzekker 
ve mü™ennese ıtlâk olunur; müzekkerinde 
 ,denmez. Ve burada mü™ennes [a¡rec] أَْعَرُج
müzekker üzere taglîb olunmuştur. ◊arîrî, 
Durre’de bu vech üzere beyân eylemiştir 
ki usûl-i muttaridedendir ki dâ™imâ mü-
zekker asâletine binâ™en mü™ennes üzere 
taglîb olunur, illâ iki mâddede ber-¡akstir: 
Biri َتاِريٌخ [târî«] mâddesinde ki leyâlî 
eyyâm üzere mugallibedir, esbak oldu-
ğuna mebnî ve biri َعْرَجاُء  abu¡un∂] َضُبٌع 
¡arcâ™u] mâddesidir, zîrâ َضُبٌع [∂abu¡] 

magrib semtine doğru meyl eylemek 
ma¡nâsınadır ki dolunmak ta¡bîr olunur; 
yukâlu: ِإَذا اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َعَرًجا  ْمُس  الشَّ  َعِرَجِت 
َغاَبْت أَِو اْنَعَرَجْت َنْحَو اْلَمْغِرِب
ُج َِ َع  Şol (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-¡aric] اَءأ
deveye denir ki doğru bevl eylemez ola; 
yukâlu: ُمْسَتِقيًما َيُبوُل  الَ  أَْي  َعِرٌج   Devenin َبِعيٌر 
istikâmeti bevli ensesine doğru olmaktır. 
Letâ™iftendir ki deveye niçin asl doğru-
suna bevl eylemez diye su™âl ettiklerinde 
hangi endâmımız doğrudur diye cevâb 
vermiştir.

ُج َأ َع  ayn’ın fethi ve râ’nın¡) [el-¡Arc] اَءأ
sükûnuyla) Yemen’de bir belde adıdır. Ve 
Hu≠eyl kabîlesi diyârında bir mevzi¡ adı-
dır. Ve tarîk-i Mekke’de bir menzil adıdır; 
¡Abdullâh b. ¡Amr b. ¡O&mân b. ¡Affân 
el-¡Arcî eş-Şâ¡ir oradandır. Mü™ellif bu 
mâddeyi َوِباْلَفْتِح ¡unvânıyla resm eylemek-
le ¡âdeti üzere evvelin fethi ve sânînin 
sükûnuyla takyîd olundu, zîrâ dîbâcede 
beyân olunduğu üzere ِباْلَفْتِح dedikte murâd 
resm-i mezbûrdur ve ِباْلَكْسِر dedikte ev-
velin kesri ve sânînin sükûnuyladır ve 
ّمِ  dedikte evvelin zammı ve sânînin ِبالضَّ
sükûnuyladır ve ِبالتَّْحِريِك dedikte fetha-
teynle yâhûd fetehâtladır; ba¡zı hâmişte 
bî-vech i¡tirâz nâ-becâdır. Ve 

ٌج َأ -Deve sürüsüne denir ki sek [arc¡] َع
sen kadar, ¡alâ-kavlin seksenden doksana 
kadar yâhûd yüz elli ve ondan yukarı-
ca yâhûd beş yüz bine kadar ola. Ve bu 
ma¡nâda ¡ayn’ın kesriyle lügattir. Cem¡i 
.gelir [urûc¡] ُعُروٌج gelir ve [a¡râc] أَْعَراٌج

َباُء يأ ََ ُع -musaggar bünyesiy) [™el-¡ureycâ] اَءأ
le ve medd ile) Pek ıssı olan nısf-ı nehâr 
vaktine denir, ٌَهاِجَرة [hâciret] ma¡nâsına. 
Ve deve kısmı suya bir gün nısf-ı nehârda 
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نأَباُج َِ عأ ِ -vez [if¡inlâl] ِإْفِعْنالٌَل) [el-i¡rincâc] اَإلأ
ninde) Bir işte çalışıp cidd ve ikdâm eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْالَْمِر ِفي   ِإْعَرْنَجَج 
ِإَذا َجدَّ ِفيِه

]ع ر ب ج[
بُُج َأ ُع  el-¡urbuc] (bâ-yı muvahhade ile اَءأ
 ,vezninde) İri köpeğe denir [≠unfu…] ُقْنُفٌذ
çoban köpeği gibi, َضْخٌم  .ma¡nâsına َكْلٌب 
Şârih der ki Tehzîb’de şikârî kelble mü-
fesserdir ki tazı ta¡bîr ettikleridir.

]ع ر ط ج[
طُوٌج َأ  (vezninde [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [Ur†ûc¡] ُع
Bir pâdişâh adıdır.

]ع ر ف ج[
َفُج َأ َع  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-¡arfec] اَءأ
Bir şecer adıdır ki düz yerlerde biter; müf-
redi َعْرَفَجٌة [¡arfecet]tir hâ’yla. Müfredâtta 
 sâdec-i berrî ile müfesserdir [arfec¡] َعْرَفٌج
ki beşparmak dedikleri nebâttır, sütle-
ğen aksamındandır. Ve Şeyh Dâvûd َقَتاٌد 
[…atâd] ile ya¡nî gürgen ağacıyla beyân 
eylemiştir. Lehîb-i âteşi ziyâdesiyle kır-
mızı olur, bu sebeble onunla bir recül tes-
miye olunmuştur.

اِفُج ََ َع  Şol (ayn’ın fethiyle¡) [el-¡arâfic] اَءأ
kumsallara denir ki bir tarîkle mürûr ede-
cek yolları olmaya; müfredi َعْرَفَجٌة [¡arfe-
cet]tir.

َفَبِة َأ َع اءأ  lâm’ın fethi) [leyyu’l-¡arfecet] َءيُّ 
ve yâ’nın teşdîdiyle) ¡Arab miyânında bir 
gûne cimâ¡a ıtlâk olunur ki beynlerinde 
ma¡rûftur. Asl ma¡nâ yolsuz kumluk bur-
gacı demektir; fe-tedebber ve tedebber.

َفَباُء َأ  Benû (ayn’ın fethiyle¡) [™Arfecâ¡] َع
¡Umeyl cemâ¡ati yurdunda bir mevzi¡ 
yâhûd bir su adıdır.

mü™ennesine mahsûs olan ismdir, müzek-
kerine ِضْبَعاٌن [∂ib¡ân] denir ∂âd’ın kesriyle, 
niteki mü™ellif dahi bu kavli tercîh eyle-
miştir. Gerçi Şihâb şerhinde bunu ba¡zı lü-
gate tahsîs eylemiştir, lâkin ekser-i usûlde 
kavl-i mezbûr ercahtır. Pes َعْرَجاُء [¡arcâ™] 
müzekker ve mü™ennese ıtlâk olunur. Ve 
sebeb-i tesmiye semiz olup mefâsılları 
gevşek olduğundan nâşî reftârlarında 
aksak hey™etinde temâyül olduğuna 
mebnîdir. Ve fi’l-asl vasf olup gâhî ism 
olarak yalnız َعْرَجاُء [¡arcâ™] dahi ıtlâk olu-
nur, galebe-i isti¡mâl sebebiyle.

َجاِء َأ َع اءأ  Muzeyne kabîlesi [™u’l-¡Arcâ±] ُذو 
arzında bir tepenin adıdır.

اَجُة ََ  (vezninde [umâmet&] ثَُماَمٌة) [Urâcet¡] ُع
Bir recülün ismidir.

يَبُة َِ  (vezninde [anîfet√] َحِنيَفُة) [Arîcet¡] َع
Nehâvend hudûdunda Nuseyr kal¡asının 
sâhibi olan Nuseyr b. Deysem nâm kim-
senin ceddi ismidir.

اِج ََ اأألَعأ  Bir ma¡rûf [Benu’l-A¡râc] َبنُو 
cemâ¡attir.

ُج َأ ُع  (ayn’ın zammıyla¡) [el-¡Urc] اَءأ
Muhaddisînden cemâ¡at-i kesîre ismidir.

ُج َِ َُعيأ -musaggar bünyesiy) [el-u¡ayric] اَألأ
le) Bir nev¡ yılana denir ki kulakları sağır 
olup ve ona asla efsûn te¡sîr eylemez ve 
-gibi insân üzere sıçrayıp atı [ef¡â] أَْفَعى
lır be-gâyet habîs bir yılandır. Ve lafz-ı 
mezbûr İmâm Ley& kavli üzere mü™ennes 
kılınmaz. Cem¡i أَُعْيِرَجاٌت [u¡ayricât] gelir.

َعاِرُج  (vezninde [âric»] َخاِرٌج) [el-¡âric] اَءأ
Gâ™ib ve nâ-bedîd ma¡nâsınadır.

نأَبُج ََ َع  ayn’ın ve râ’nın¡) [el-¡Arencec] اَءأ
fethiyle) Yemen pâdişâhı ◊imyer b. Sebe™ 
ismidir. Pes ◊imyer lakabı olur.
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]ع س ل ج[
ُلُج  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-¡usluc] اَءأُعسأ
ve

ُلوُج  (ayn’ın zammıyla¡) [el-¡uslûc] اَءأُعسأ
Ağaç ve asma dallarından henüz yeşermiş 
tâze ve yumuşak ve yeşil çubuğa denir; ve 
minhu yukâlu: ٌَجاِرَيٌة ُعْسُلوَجُة النََّباِت أَْي َناِعَمة ve 
yukâlu: َقَواٌم ُعْسُلٌج أَْي َقدٌّ َناِعٌم
َلَبُة َعسأ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-¡aslecet] اَءأ
ninde) Ağaç tâze ve yeşil dallar ve filiz-
ler sürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعْسَلَجِت 
َجَرُة ِإَذا أَْخَرَجِت اْلُعْسُلوَج الشَّ
َعَسلَُّج -vez [amelles¡] َعَملٌَّس) [el-¡asellec] اَءأ
ninde) Hoş ve nefîs ta¡âma denir, ¡alâ-
kavlin rakîk olanına denir ki koyu ve galîz 
olmayandır. Ve 

 Ba√reyn kazâsında bir [Asellec¡] َعَسلَُّج
karye adıdır.

]ع س ن ج[
َعَسنَُّج -amel¡] َعَملٌَّس nûn’la) [el-¡asennec] اَءأ
les] vezninde) Erkek devekuşuna denir, 
.gibi [alîm@] َظِليٌم

]ع ش ن ج[
َعَشنَُّج  şîn-i mu¡ceme ile) [el-¡aşennec] اَءأ
 vezninde) İncikleri eğri [amelles¡] َعَملٌَّس
olan kimseye denir; yukâlu: أَِي َعَشنٌَّج   َرُجٌل 
اْلُمْنَقِبُض اْلَوْجِه السَّيُِّء اْلَمْنَظِر

]ع ص ج[
َصُج َعأ -vez [¡a§la] أَْصَلُع (âd ile§) [el-a¡§ac] اَألأ
ninde ve mürâdifidir ki başının önü taz kel 
olan kişiye denir. 

]ع ص ل ج[
َعَصلَُّج -vez [amelles¡] َعَملٌَّس) [el-¡a§allec] اَءأ
ninde) İncikleri eğri olan kimseye denir; 
yukâlu: اِق َرُجٌل َعَصلٌَّج أَِي اْلُمْعَوجُّ السَّ

]ع ز ج[
ُج ْأ َع  Öte (vezninde [mezc] َمْزٌج) [el-¡azc] اَءأ
kakmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالٌَن  َعَزَج 
ِإَذا َدَفَعُه ِل  -Ve cimâ¡ ey ُفالًَنا َعْزًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  َعَزَج اْلَجاِرَيَة 
 Ve bel ile tarlayı söküp aktarmak َجاَمَعَها
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَزَج ْالَْرَض ِباْلِمْسَحاِة ِإَذا 
َقَلَبَها

]ع س ج[
ُج -Boy (vezninde [nesc] َنْسٌج) [el-¡asc] اَءأَعسأ
nunu ileri doğru sündürüp uzatarak yürü-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َعْسًجا  َعَسَج الرَّ
ِل ِإَذا َمدَّ ُعنَُقُه ِفي َمْشِيِه ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
َساُج عأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mi¡sâc] اَءأ
ninde) Boynunu sündürüp uzatarak yürür 
olan insân ve hayvâna denir; yukâlu: َبِعيٌر 
ْيِر ِمْعَساٌج أَْي َيُمدُّ ُعنَُقُه ِفي السَّ
َاَبُة َعوأ -ayn’ın fethiy¡) [el-¡Avsecet] اَءأ
le) Yemen’de bir mevzi¡dir. Ve bilâd-ı 
Bâhile’de bir gümüş ma¡deninin ismidir. 
Ve bir dikenlik adıdır. Cem¡i َعْوَسٌج [¡av-
sec] gelir ki cem¡-i cînsîdir. Türkîde sin-
can dikeni ve ba¡zı yerde mûsâ ağacı de-
dikleri dikenli şecer olacaktır.

َعَسُج -fethateynle) Deve kıs [el-¡asec] اَءأ
mı zikr olunan َعْوَسَجٌة [¡avsecet] dedik-
leri dikenlik otlamakla hasta olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْاِلِبُل أَِي  اْلَماُل   َعِسَجْت 
اِبِع ِإَذا َمِرَضْت ِمْن ِرْعَيِة اْلَعْوَسَجِة َعَسًجا ِمَن اْلَباِب الرَّ
َاٌج  (vezninde [cevher] َجْوَهٌر) [Avsec¡] َعوأ
‰ufeyl b. Şu¡ay&’in feresi ismidir. 

َعَواِاُج  cem¡ bünyesiyle bir [el-¡Avâsic] اَءأ
kabîle-i ma¡rûfedir. 

ِسَباُج عأ ِ -vez [i√mirâr] ِإْحِمَراٌر) [el-i¡sicâc] اَإلأ
ninde) Bir kimse pek pîr ve sâl-horde 
olmakla beli bükülmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َج ِكَبًرا ْيُخ ِإْعِسَجاًجا ِإَذا َمَضى َوَتَعوَّ ِإْعَسجَّ الشَّ
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ma¡nâsınadır.

َبُة ِّ َع  (vezninde [ferihat] َفِرَحٌة) [el-¡aficet] اَءأ
Şol maslak tarzında küçük havuza denir 
ki büyük havuzların yanlarında ittihâz 
olunur, havuzların suları çekildikte ondan 
şürb ve ahz olunur.

نأَبُج َّ َع  ayn’ın ve fâ’nın¡) [el-¡afencec] اَءأ
fethiyle) Gövdesi iri ve kendisi ahmak ve 
nâdân olan kimseye denir. Ve cüst ve ça-
buk nâkaya denir.

ُج ُّّ ٌل) [et-te¡affuc] اَءتََّع -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Yengeç gibi eğri eğri yürümek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َج َج ِفي َمْشِيِه ِإَذا َتَعوَّ َتَعفَّ
نأَباُج ِّ عأ ِ  [if¡inlâl] ِإْفِعْنالٌَل) [el-i¡fincâc] اَإلأ
vezninde) Sür¡at eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْعَفْنَجَج اْلَبِعيُر ِإَذا أَْسَرَع

]ع ف ش ج[
َشُج ّأ َع  َجْعَفٌر şîn-i mu¡ceme ile) [el-¡afşec] اَءأ
[ca¡fer] vezninde) Gövdesi iri, uzun boylu 
kimseye denir.

]ع ف ض ج[
َضُج ّأ َع  َجْعَفٌر âd-ı mu¡ceme ile∂) [el-¡af∂ac] اَءأ
[ca¡fer] vezninde) ve

َضاُج ّأ ِع  ِهْلَقاٌم ayn’ın kesriyle¡) [el-¡if∂âc] اَءأ
[hil…âm] vezninde) ve

اِضُج َّ ُع -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-¡ufâ∂ic] اَءأ
de) Gövdesi semiz ve gemi arslanı gibi iri 
olup lâkin sölpük ve gevşek olan kimseye 
denir. Ve 

َضٌج ّأ  Sulb ve şedîd olan şey™e [af∂ac¡] َع
denir.

َضَبُة ّأ َع  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-¡af∂acet] اَءأ
vezninde) Cüsseli ve semiz olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُعْفِضَج َما  َمْعُصوٌب   ُهَو 
َعَلى اْلَمْجُهوِل أَِي َما َسِمَن

]ع ض ث ج[
ُعَضاِثُج -âd-ı mu¡ceme ve &â∂) [el-¡u∂â&ic] اَءأ
yı müsellese ile ُعالَِبٌط [¡ulâbi†] vezninde) 
ve

]ع ض ف ج[
ُعَضاِفُج  Sulb ve şedîd (fâ’yla) [el-¡u∂âfic] اَءأ
olan insân ve hayvâna denir. Ve iri ve se-
miz insân ve hayvâna denir.

]ع ض م ج[
َبُة َُ  ayn’ın ve mîm’in¡) [el-¡a∂mecet] اَءأَعضأ
fethiyle) Dişi tilkiye denir, َثْعَلَبٌة [&a¡lebet] 
gibi.

]ع ف ج[
ُج ّأ َع ve (ayn’ın fethi ve kesriyle¡) [el-¡afc] اَءأ

ُج َّ َع ve (fethateynle) [el-¡afec] اَءأ

ُج ِّ َع  İnsân (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-¡afic] اَءأ
ve hayvânın cevflerinde şol nesneye denir 
ki keymûs hâletinden sonra fazla-i ta¡âm 
mi¡deden ona intikâl eder göden bağırsağı 
dedikleri geniş bağırsak olacaktır. Cem¡i 
.gelir [a¡fâc] أَْعَفاٌج

ُج َّ َعأ  i büyük olana[afic¡] َعِفٌج [el-a¡fec] اَألأ
denir.

ُج ّأ َع  ayn’ın fethi ve fâ’nın¡) [el-¡afc] اَءأ
sükûnuyla) Vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Ve cimâ¡ ey َعَفَجُه َعْفًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َضَرَبُه
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  َعَفَج اْلَجاِرَيَة 
َجاَمَعَها
ُج َّ عأ ُِ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi¡fec] اَءأ
Kelâm ve ¡amelini zabt ve hıfz eylemez 
olan ahmak adama denir.

اُج َّ عأ ُِ -veznin [√mi§bâ] ِمْصَباٌح) [el-mi¡fâc] اَءأ
de) ve

َبُة َّ عأ ُِ  [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-mi¡fecet] اَءأ
vezninde) Değneğe denir, َعَصا [¡a§â] 
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ِفي اْلُمَعاَلَجِة أَِي اْلُمَزاَوَلِة
الَُج ِتعأ اأ ِ  A¡zâ™ yâhûd bedenin [el-isti¡lâc] اَإلأ
derisi galîz olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْسَتْعَلَج ِجْلُدُه ِإَذا َغُلَظ
َعِلُج ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-¡alic] اَءأ

ُعَلُج ve (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [el-¡ulec] اَءأ

ُج ُعلأ  [¡rukka] ُركٌَّع ve [uld»] ُخْلٌد) [el-¡ulc] اَءأ
vezninde) Şol kâr-güzâr şedîd ve cesûr 
kimseye denir ki umûr ve mesâlihe gâlib 
ve mu¡teriz olanları birer vechile dâfi¡ olur 
ola; yukâlu: َشِديٌد أَْي  َوُعْلٌج  َوُعَلٌج  َعِلٌج   َرُجٌل 
يٌع ُمَعاِلٌج ِلْلُُموِر ِصّرِ
َعَلُج -Hurmâ ağaç (fethateynle) [el-¡alec] اَءأ
larının diplerinde çıkan fidanlarına denir.

َباُن ُعلأ  (ayn’ın zammıyla¡) [el-¡ulcân] اَءأ
Meşe ağacının cemâ¡atine denir.

َعَلَباُن  Hâssaten (fetehâtla) [el-¡alecân] اَءأ
nâkanın muztarib olmasına denir. Ve

 Bir mevzi¡ adıdır ki onda [Alecân¡] َعَلَباُن
bir ¡azîm kumluk vardır; َعاِلٌج  Reml] َرْمٌل 
¡Âlic] meşhûrdur.

َبُن َعلأ  vezninde [ayfen∂] َضْيَفٌن) [el-¡alcen] اَءأ
ki nûn’u zâ™idedir) Eti sımsıkı tıknaz olan 
nâkaya denir. Ve lâübâliyâne olan ¡avrete 
denir, ٌَمْرأَةٌ َماِجَنة ma¡nâsına; yukâlu: ِهَي َعْلَجٌن 
َماِجَنٌة  Mütercim der ki bi’l-münâsebe أَْي 
ba¡zı mahallerde dahi zikr olunmuştur ki 
isti¡mâlât-ı ¡Arabdan َبْسٌط [bas†] ve َقْبٌض 
[…ab∂] ta¡bîr olunan bir tarîka dahi vardır. 
 noksân [∂ab…] َقْبٌض ziyâde ve [†bas] َبْسٌط
eylemekten ¡ibârettir. Meselâ bir ma¡nâda 
mübâlaga kasdına mebnî kelimenin 
âhirine mîm yâhûd nûn harflerini ziyâde 
ederler: َشْدَقٌم [şed…am] ve َزْرَقٌم [zer…am] 
ve َرْعَشٌن [ra¡şen] ve َعْلَجٌن [¡alcen] gibi. 
Pes burada َعْلَجٌن [¡alcen] be-gâyet bâk ve 
mübâlâtsız perde-bîrûn ¡avret demek olur, 

]ع ل ج[
ُج ِعلأ -Eşeğe de (ayn’ın kesriyle¡) [el-¡ilc] اَءأ
nir, َعْيٌر [¡ayr] ma¡nâsına. Mü™ellif, َعْيٌر [¡ayr]
i ِحَماٌر [√imâr] ile tefsîr ve hımâr-ı vahşde 
mügalleb olmak üzere beyân eylemiştir. 
Ve 

ٌج -Kavî ve semîn olan yaban eşe [ilc¡] ِعلأ
ğine denir. Sâ™ir usûlün muktezâsı ve 
vaz¡-ı mâddenin mûcibi ُّاْلَقِوي ِميُن   lafzı اَلسَّ
اْلَوْحِش ve اَْلَعْيُر -kelimelerinin her biri ِحَماُر 
ne vasf olmaktır. Bu sûrette ِعْلٌج [¡ilc] kavî 
ve semîn olan eşeğe ve öylece olan yaban 
eşeğine denmiş olur. Ve 

ٌج  Kenârı kalın ve galîz olan kirde [ilc¡] ِعلأ
ekmeğine denir. Ve küffâr-ı ¡acemden ki 
mâ-¡adâ’l-¡Arabdır, kâfir kişiye denir, pes 
¡Arabdan olur ise ıtlâk olunmaz; yukâlu: 
اْلَعَجِم اِر  ُكفَّ ِمْن  أَْي  ْالَْعالَِج  ِمَن   Ba¡zı usûlün ُهَو 
beyânı üzere aslâ bir dîn ile mütedeyyin 
olmayana ıtlâk olunur. Ve ba¡zı ¡Arab 
mutlakan kâfire ِعْلٌج [¡ilc] ıtlâk ederler. Ve 
Muπrib’de ve Mi§bâ√’ta اِر اْلَعَجِم ْخُم ِمْن ُكفَّ  اَلضَّ
¡unvânıyla mersûmdur. Cem¡i ُعُلوٌج [¡ulûc] 
gelir ve أَْعالٌَج [a¡lâc] ve َمْعُلوَجاُء [ma¡lûcâ™] 
ve ِعَلَجٌة [¡ilecet] gelir ِعَنَبٌة [¡inebet] veznin-
de. Ve 

ٌج  Kıyem-i mâl ya¡nî devâbb ve [ilc¡] ِعلأ
mevâşîye hüsn-i takayyüd ve tîmâr ve 
perverişlerinde dâ™imâ ihtimâm üzere olan 
kimseye denir; yukâlu: ُهَو ِعْلُج َماٍل أَْي ِإَزاُؤُه
ve (ayn’ın kesriyle¡) [el-¡ilâc] اَءأِعالَُج

َعاَءَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mu¡âlecet] اَءأ
vezninde) Bir husûsa çalışıp dürüş-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِعالًَجا  َعاَلَجُه 
َزاَوَلُه ِإَذا   Ve hastaya tîmâr eylemek َوُمَعاَلَجًة 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َداَواُه ِإَذا  اْلَمِريَض   َعاَلَج 
Ve ma¡nâ-yı evvelde bâb-ı mugâlebede 
îrâd olunur; yukâlu: َعاَلَجُه َفَعَلَجُه َعْلًجا أَْي َغَلَبُه 
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İnsânda hucnet, pederi şerîf ve vâlidesi 
vazî¡a ya¡nî câriye ola. Ve atta, baba-
sı ¡Arabî ve anası boz at ola. Cevherî 
galat edip mâdde-i mezbûrede hâ’nın 
ziyâdesiyle hükm eylemiştir. Şârih der ki 
¡inde e™immeti’s-sarf hâ™ zâ™idedir.

]ع م ج[
ُج ُأ َع  Tîz (vezninde [demc] َدْمٌج) [el-¡amc] اَءأ
tîz yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَمَج 
ْيِر ِإَذا أَْسَرَع ِفي السَّ ِل  ُجُل ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ  Ve suda الرَّ
yüzmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَمَج ُفالٌَن ِإَذا 
-Ve yolda sağa ve sola burula َسَبَح ِفي اْلَماِء
rak yürümek ma¡nâsınadır, yılan yürüyüşü 
gibi; yukâlu: ُجُل ِإَذا اْلَتَوى ِفي الطَِّريِق َيْمَنًة  َعَمَج الرَّ
َوَيْسَرًة
ُج ُُّ ٌل) [et-ta¡ammuc] اَءتََّع -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Bu dahi yolda sağa ve sola buru-
larak eğri büğrü çalık yürüyüp gitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي َعَمَج  ِبَمْعَنى  َج   َتَعمَّ
ْيِر السَّ
ُج َُ َع ve (vezninde [cebel] َجَبٌل) [el-¡amec] اَءأ

ُج َُّ ُع -veznin [sukker] ُسكٌَّر) [el-¡ummec] اَءأ
de) Yılana denir, ٌة  ,ma¡nâsına [ayyet√] َحيَّ
yürüyüşü bâ¡is-i tesmiyedir.

َمُج َعوأ -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [el-¡avmec] اَءأ
de) Bu dahi yılana denir.

وُج ُُ َع -vezninde) Şol şey™e de [el-¡amûc] اَءأ
nir ki doğru gitmeyip eğri büğrü burula-
rak dolaşık gider ola; yukâlu: َسْهٌم َعُموٌج أَْي 
ى ِفي َذَهاِبِه َيَتَلوَّ

]ع م ض ج[
َضُج ُأ َع  âd-ı mu¡ceme ile∂) [el-¡am∂ac] اَءأ
vezninde) ve [ca¡fer] َجْعَفٌر

اِضُج َُ ُع -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-¡umâ∂ic] اَءأ
ninde) Saht ve şedîd ata ve deveye denir.

fe’lyuhfaz.

ِج ُعَليأ اءأ  [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Benu’l-¡Uleyc] َبنُو 
vezninde) ve

اءأِعالَِج  (ayn’ın kesriyle¡) [Benu’l-¡İlâc] َبنُو 
İki batn ismidir.

ِتالَُج عأ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-i¡tilâc] اَإلأ
Nâs birbiriyle tutuşup yekdîgeri nakş-ı 
zemîn ederek cenk ve kıtâl eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اتََّخُذوا ِإَذا  اْلَقْوُم   ِإْعَتَلَج 
َوِقَتاالً -Ve yerin nebâtı boylanıp uza ِصَراًعا 
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْالَْرُض  ِإْعَتَلَجِت 
َنَباتُُه  Ve deryânın mevcleri birbirine ِإَذا َطاَل 
çarpışmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْعَتَلَجِت 
ْالَْمَواُج ِإَذا اْلَتَطَمْت
َعَلَباَنُة -Şol topra (fetehâtla) [el-¡alecânet] اَءأ
ğa denir ki rüzgâr bir ağacın dibine sürüp 
yığmış ola. Ve bir mevzi¡ adıdır.

َعُلوُج  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-¡alûc] اَءأ
Dürüşecek ve çalışacak nesneye denir. Bu 
münâsebetle ta¡âmdan ağızda beri öte çiğ-
neyip döndürecek mikdâra ıtlâk olunur; 
ve minhu yukâlu: ُهَو َعُلوُج ِصْدٍق أَْي أَلُوُك ِصْدٍق 
ve yukâlu: ِبأَلُوٍك َتأَلَّْكُت  َما  أَْي  ِبَعُلوٍج  َتَعلَّْجُت   َما 
Burada fa¡ûl bi-ma¡nâ mef¡ûldür.

]ع ل هـ ج[
َبَبُة َعلأ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-¡alhecet] اَءأ
ninde) Deriyi çiğneyip yutmak için âteşe 
tutup yumuşatmak ma¡nâsınadır. A¡râblar 
şiddet-i kaht hengâmında ona muztarr 
olurlar; yukâlu: َنُه ِبالنَّاِر ِلُيْمَضَغ  َعْلَهَج اْلِجْلَد ِإَذا َليَّ
َويُْبَلَع
َبُج َعلأ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-¡alhec] اَءأ
Bir şecer adıdır.

َبُج َعلأ ُُ  [muza¡fer] ُمَزْعَفٌر) [el-mu¡alhec] اَءأ
vezninde) Le™îm olan ahmak kimseye 
denir. Ve َهِجيٌن [hecîn] ma¡nâsınadır ki 
iki muhtelif cinsten mütevellid olandır. 
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derd-nâk olmak ma¡nâsınadır; ِعَناٌج [¡inâc] 
o veca¡a denir, ke-mâ se-yuzkeru; yukâlu: 
ُجُل ِإَذا اْشَتَكى ِمْن ُصْلِبِه أَْعَنَج الرَّ
َعَنُج -Deve (fethateynle) [el-¡anec] اَءأ
ye vech-i mezkûr üzere baş öğretmek 
ma¡nâsından ismdir, o hâlete ıtlâk olunur. 
Ve 

 Şeyh ma¡nâsınadır; πayn-ı [anec¡] َعَنٌج
mu¡ceme de lügattır.

ِعَناُج  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-¡inâc] اَءأ
Şol ipe denir ki büyük kovanın aşağısı-
na bend ettikten sonra bir ucunu götürüp 
kovanın ağızında olan ağaca bend eder-
ler, tâ ki kulplara pek zor gelmeyip ve 
kulplar yâhûd âher ip koptukta bu kova-
yı zabt eder. Ve hafîf olan kovanın ِعَناٌج 
[¡inâc]ı şol sicimdir ki kovanın bir kulağı 
onunla kovanın ağacına bend olunur. Bu 
ma¡nâdandır ki bî-fikr ü reviyyet tefevvüh 
olunan nâ-mazbût söze ¡Arablar َقْوٌل الَ ِعَناَج 
 derler. Ve َلُه

 Omurga kemiklerine ve bele [inâc¡] ِعَناٌج
¡ârız olan ağrıya denir. Ve emr ve masla-
hata ıtlâk olunur, tasarruf münâsebetiyle; 
yukâlu: ُف  ِعَناُج ُفالٍَن ِإَلى ُفالٍَن أَْي أَْمُرُه ِإَلْيِه َيْعِني َيَتَصرَّ
 ma¡nâsınadır [milâku’l-emr] ِمالَُك ْالَْمِر Ve ِبِه
ki bir işin kıvâm ve devâmına medâr ve 
mübtenâ olan nesneden ve o işin müdîr 
ve müdebbiri olan kimseden ¡ibârettir; 
yukâlu: َهَذا ِعَناُج أَْمِرَك َوُفالٌَن ِعَناُج أَْمِرَك أَْي ِمالَُكُه
َعَناِجيُج -vez [anâ…îd¡] َعَناِقيُد) [el-¡anâcîc] اَءأ
ninde) Soy ve yüğrük atlara ve develere 
denir. ُعْنُجوٌج [¡uncûc] müfredidir ُعْنُقوٌد 
[¡un…ûd] vezninde. Ve 

َباِب اءشَّ  Civânlık [anâcîcu’ş-şebâb¡] َعَناِجيُج 
hâletinin evvel hengâmına ıtlâk olunur. 
Evkât i¡tibârıyla cem¡ îrâd olunmuştur; 
yukâlu: لُُه َباِب أَْي أَوَّ َمَضْت َعَناِجيُج الشَّ

]ع م هـ ج[
َبُج ُأ َع  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-¡amhec] اَءأ
ve

اِهُج َُ ُع -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-¡umâhic] اَءأ
ninde) Pek koyu süte denir. Ve müdem-
mig ve mütekebbir ve hod-bîn kimseye 
denir. Ve mutlakan uzun şey™e denir. Ve 
çabuk ve serî¡ ma¡nâsınadır. Ve gövdesi 
lahm ve şahmla dolgun insân ve hayvâna 
denir. Ve birbirine sarmaşmış tâze ve yeşil 
otluğa denir. Cem¡i ُعَماِهيُج [¡umâhîc] gelir.

ُبوُج ُأ ُع -vez [cumhûr] ُجْمُهوٌر) [el-¡umhûc] اَءأ
ninde) Bu dahi vücûdu lahm ve şahmla 
dolmuş semiz insân ve hayvâna denir.

]ع ن ج[
َعنأُج  ayn’ın fethi ve nûn’un¡) [el-¡anc] اَءأ
sükûnuyla) Devenin râkibi, yularını kuv-
vetle çekip kıç ayakları üzere redd edip 
alıkomak yâhûd çekip geri döndürmek 
ma¡nâsınadır, tâ ki yulara alışıp gitmekte 
ve durmakta mu¡allem olup baş öğrene; 
yukâlu: ِإَذا َجَذَب ِل  اْلَباِب ْالَوَّ اْلَبِعيَر َعْنًجا ِمَن   َعَنَج 
التَّْعِليِم ِعْنَد  َوَذِلَك  ِرْجَلْيِه  َعَلى  ُه  َفَيُردَّ -Kâle’ş ُخَطاَمُه 
şârih ve minhu’l-meselu: ”الَعَنَج يَُعلَُّم   “َعْوٌد 
Ve َعْوٌد [¡avd] ¡ayn’ın fethiyle, koca deve-
ye denir; bundan ism َعَنٌج [¡anec]dir fetha-
teynle, ke-mâ se-yuzkeru.

َناُج عأ ِ  َعْنٌج (hemzenin kesriyle) [el-i¡nâc] اَإلأ
[¡anc] ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَبِعيَر  أَْعَنَج 
 Ve bir emr ve maslahatın etrâf-ı ِبَمْعَنى َعَنَج
lâzımesini zabt ve tevsîkle muhkem ve 
metîn kılmak ma¡nâsınadır. Bu fi’l-asl 
kovaya ِعَناٌج [¡inâc] dedikleri ip geçir-
mek ma¡nâsına olmakla ma¡nâ-yı mezbûr 
bundan müste¡ârdır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  أَْعَنَج 
-Ve bir kimse omur اْسَتْوَثَق ِمْن أُُموِرِه َوأَْحَكَمَها
ga kemiğinde veca¡ peydâ olmakla ondan 



َعنأَبُج 1022اَءأ BÂBU’L-CÎM 

]ع ن ث ج[
َثُج َعنأ  َجْعَفٌر â-yı müsellese ile&) [el-¡an&ec] اَءأ
[ca¡fer] vezninde) ve

ُعَناِثُج -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-¡unâ&ic] اَءأ
de) Semiz ve tenû-mend olan yetişmiş 
civâna denir ki genç irisi ta¡bîr olunur.

]ع ن ف ج[
ِبيُج َّ َعنأ  [zencebîl] َزْنَجِبيٌل) [el-¡anfecîc] اَءأ
vezninde) Apışı açık olan nâkaya, ¡alâ-
kavlin yavuz ve hiddetli ve serkeş ve 
münker olanına yâhûd yaşlı olup gövdesi 
iri ve yumru olanına denir.

]ع ن هـ ج[
ُعَناِهُج -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-¡unâhic] اَءأ
de) Uzun olan şey™e denir.

]ع و ج[
َعَوُج  Eğri olmak (fethateynle) [el-¡avec] اَءأ
ve eğrilmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعِوَج 
اِبِع ِضدُّ اْسَتَقاَم ْيُء َعَوًجا ِمَن اْلَباِب الرَّ الشَّ
ِعَوُج -On (vezninde [ineb¡] ِعَنٌب) [el-¡ivec] اَءأ
dan ismdir, eğriliğe denir, ¡alâ-kavlin her 
nesne ki duvar ve ağaç gibi muntasıb ve 
eğri ola, onda َعَوٌج [¡avec] denir fethateyn-
le ve muntasıb olmayan nesne ki meselâ 
arz gibidir ve dîn ve mezheb makûlesinde 
 .vezninde [ineb¡] ِعَنٌب denir [ivec¡] ِعَوٌج

Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre َعَوٌج 
[¡avec] fethateynle basar ile idrâk olu-
nanda müsta¡meldir, ُمْنَتِصٌب  gibi. Ve َخَشٌب 
 vezninde fikr ve [ineb¡] ِعَنٌب [ivec¡] ِعَوٌج
basîretle idrâk olunana mahsûstur, dîn ve 
ma¡âş ve re™y ve tedbîr gibi. Ve Mi§bâ√’ın 
nakline göre َعَوٌج [¡avec] fethateynle 
ecsâdda olan hilâf-ı i¡tidâlde müsta¡meldir 
ve ِعَوٌج [¡ivec] ma¡ânîye mahsûstur. Ve 
Bey∂âvî tefsîrine göre ِعَوٌج [¡ivec] ِعَنٌب 

َعنأَبُج -ayn’ın ve cîm’in fet¡) [el-¡ancec] اَءأ
hiyle) Mutlakan ¡azîm olan şey™e denir. 

Şârih der ki bunda savâb olan َعَنْجَنٌج [¡anec-
nec] olmaktır َغَضْنَفٌر [πa∂anfer] vezninde.

ُعنأُبُج -ayn’ın ve cîm’in zam¡) [el-¡uncuc] اَءأ
mıyla) Fesleğen ta¡bîr olunan reyhâna de-
nir, َضْيَمَراٌن [∂aymerân] gibi.

َنُج عأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-mi¡nec] اَءأ
de) Dâ™imâ umûr ve mesâlihe müte¡arrız 
olup girişen adama denir. Lâkin muktezâ-
yı mâdde arkurudan halkın umûr ve 
mesâlihine sokulur olan fodulca kimse ol-
maktır; yukâlu: ُض ِللُُموِر ُهَو ِمْعَنٌج أَْي ُمَتَعّرِ
 ayn’ın fethi ve nûn’un sükûnu¡) [Anc¡] َعنأٌج
ve fethiyle) Kibâr-ı etbâ¡-ı tâbi¡înden 
Mu√ammed b. ¡Abdurra√mân nâm zâtın 
ceddi ismidir.

َعَنَبُة -Mihaffe ka (fetehâtla) [el-¡anecet] اَءأ
pısının yanında olan söve demirine denir 
ki iki dâne olur. 

]ع ن ب ج[
ُبُج ُعنأ  (vezninde [≠unfu…] ُقْنُفٌذ) [el-¡unbuc] اَءأ
Sakîl ve sölpük ve çolpa olan ahmak kişi-
ye denir.

ُبوُج ُعنأ -ayn’ın zammıy¡) [el-¡unbûc] اَءأ
la) ُعْنُبٌج [¡unbuc] ma¡nâsınadır. Mü™ellif 
ِفيِهَما  ibâretiyle resm eyleyip lâkin¡ َكاْلُعْنُبوِج 
ma¡neyeyn güzerân eylememiştir. Cemî¡-i 
nüshalarda الثَِّقيُل ْخُو  الّرِ  unvânında¡ اَلَْحَمُق 
mersûmdur. Meğer ki asl nüsha اَلَْحَمُق 
َوالثَِّقيُل ْخُو  الثَِّقيُل yâhûd اَلّرِ ْخُو   olup vâv َوالّرِ
sâkıt olmuş ola, bu sûrette ُعْنُبٌج [¡unbuc] ve 
 ahmaka yâhûd sölpük olan [unbûc¡] ُعْنُبوٌج
ahmaka ve sakîl adama denmiş olur.

ُعَناِبُج -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-¡unâbic] اَءأ
de) Endâmı taslak ve galîz ve nâ-tırâş 
kimseye denir; yukâlu: َرُجٌل ُعَناِبٌج أَْي َجاٍف
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onun neslindendir. Ve 

َوُج -aniyy b. A¡§ur nâm kimse∏ [A¡vec] أَعأ
nin atı ismidir.

َجاُء َعوأ  in[a¡vec] أَْعَوُج [™el-¡avcâ] اَءأ
mü™ennesidir, zebûn ve arık nâkaya 
ıtlâk olunur ki sefer ve ta¡ab sebebiyle 
hamîde olmuştur. Mü™ellif ْاِلِبِل ِمَن  اِمَرُة   اَلضَّ
¡unvânında resm eylemekle ona göre 
 olan deve [na√îf] َنِحيٌف ve [âmir∂] َضاِمٌر
cemâ¡atine vasf olur. Lâkin Esâs’ta اَْلَعْوَجاُء 
 ibâretiyle mersûm olmakla ona¡ اَلنَّاَقُة اْلَعْجَفاُء
iktidâ olundu; ikisi de savâbdır. Ve 

َجاُء  Bir yastım dağın adıdır ki [™Avcâ¡] َعوأ
‰ayyi™ kabîlesine mahsûs olan iki dağın 
hizâsındadır. Ve ¡Âmir b. Cuveyn e†-‰â™î 
feresinin ismidir. Ve bir niçe mevzi¡lerin 
ismidir. Ve 

َجاُء  َقْوٌس ,Yaya ıtlâk olunur [™avcâ¡] َعوأ
[…avs] ma¡nâsına.

ُج َعوأ ve (vezninde [mevc] َمْوٌج) [el-¡avc] اَءأ

َعاُج َُ -veznin [me¡âd] َمَعاٌد) [el-ma¡âc] اَءأ
de) İkâmet eylemek ve ikâmet ettir-
mek ma¡nâsına lâzım ve müte¡addî olur; 
yukâlu: َغْيَرُه َوَعاَج  ِبِه  أََقاَم  ِإَذا  َعْوًجا  ِباْلَمَكاِن   َعاَج 
ِبِه أََقاَمُه  ِإَذا   ;Ve durmak ma¡nâsınadır ِباْلَمَكاِن 
yukâlu: َوَقَف ِإَذا  اِئُر  السَّ -Ve geri dön َعاَج 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َعَزَم  ا  َعمَّ  َعاَج 
-Ve devenin başını yular ile bir sem َرَجَع
te çevirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعاَج 
َماِم ِبالّزِ اْلَبِعيِر  َرْأَس  َعَطَف  ِإَذا  اْلَبِعيَر  اِكُب   Lâkin الرَّ
ümmehât-ı sâ™irede mutlakan ¡atf ve imâle 
ile müfesserdir.

 (kesr üzere mebnî olarak) [âci¡] َعاِج
Nâkaya mahsûs zecr ve âzâr elfâzındandır.

َعاُج  ismidir ki Türkîde [zebl] َزْبٌل [el-¡ac] اَءأ
bağa ta¡bîr olunur, tarak ve kutu makûlesi 
ittihâz ederler. Hind kablumbağasının ar-

[¡ineb] vezninde muntasıb olmayan ma¡ânî 
ve a¡yânda ve َعَوٌج [¡avec] muntasıb olan 
a¡yânda müsta¡meldir, َحاِئٌط [√â™i†] ve ُرْمٌح 
[rum√] gibi; ve bu, mü™ellifin burada olan 
kavl-i sânîsine muvâfıktır.

ِوَجاُج عأ ِ -vez [i√mirâr] ِإْحِمَراٌر) [el-i¡vicâc] اَإلأ
ninde) Bir nesne fî-zâtihi pek eğri olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْعِوَجاًجا ْيُء  الشَّ  ِإْعَوجَّ 
اْنَحَنى  .Bu tefsîr Mi§bâ√’dan me™hûzdur ِإَذا 
Onda bu ¡ibâretle mersûmdur: yukâlu: 

ُمْعَوجٌّ َفُهَو  َذاِتِه  ِمْن  اْنَحَنى  ِإَذا  ِإْعِوَجاًجا  ْيُء  الشَّ  ِإْعَوجَّ 
ٌج ِبَتْشِديِد اْلَواِو ْجُتُه َتْعِويًجا َفُهَو ُمَعوَّ  ِبَتْشِديِد اْلِجيِم َوَعوَّ
ا الَِّذي ِاْنَحَنى ِبَذاِتِه َفُيَقاُل ِاْعَوجَّ ِإْعِوَجاًجا َج ُهَو َوأَمَّ  َوَتَعوَّ
Pes ٌج -kendiliğinden eğril [te¡avvuc] َتَعوُّ
mek ma¡nâsına olup َتْعِويٌج [ta¡vîc]den dahi 
mutâvi¡ olur.

ِويُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-ta¡vîc] اَءتَّعأ
de) Doğru nesneyi eğmek ve eğriltmek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: ٌج ُمَعوَّ َفُهَو  َتْعِويًجا  ْجُتُه   َعوَّ
َج ُهَو  Ve َفَتَعوَّ

ِويٌج  Çekmece ve sâ™ir zarf [ta¡vîc] َتعأ
makûlesine ٌَعاج [¡âc] oturtmak ma¡nâsınadır 
ki َعاٌج [¡âc]-ı âtîden me™hûzdur; yukâlu: 
ْيَء ِإَذا َركََّب اْلَعاَج ِفيِه َج ُفالٌَن الشَّ َعوَّ
ُج ٌل) [et-te¡avvuc] اَءتََّعوُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Mü™ellifin temsîli üzere َتْعِويٌج [ta¡vîc]
den mutâvi¡dir; tekûlu: َج ْجُتُه َفَتَعوَّ َعوَّ
َوُج َعأ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-a¡vec] اَألأ
Eğri olan şey™e denir; mü™ennesinde َعْوَجاُء 
[¡avcâ™] denir. Ve 

َوُج  Bed-hûy ve kec-meşreb olan [a¡vec] أَعأ
kişiye ıtlâk olunur; yukâlu: أَْي أَْعَوُج   َرُجٌل 
ُء اْلُخُلِق  Ve َسّيِ

َوُج  Benî Hilâl cemâ¡atinde bir [A¡vec] أَعأ
aygır atın ismidir. Mukaddem Kinde 
kabîlesinde olup onlardan Benû Suleym 
ahz ba¡dehu Benû Hilâl’e intikâl eyle-
mişti; أَْعَوِجيَّاٌت [a¡veciyyât] dedikleri atlar 
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genç nâkaya denir. Ve ayakları pek uzun 
olan devekuşuna denir. Ve şol geyiğe de-
nir ki iki böğürlerinde siyâh hatları ola. Ve 
yılana denir. Ve Mehre kabîlesine mahsûs 
bir erkek deve ya¡nî buğur ismidir.

َعَواِهُج -vez [avâric»] َخَواِرُج) [el-¡Avâhic] اَءأ
ninde) ¡Arabdan bir kavm adıdır.

]ع ي ج[
ُج َعيأ  ayn’ın fethi ve yâ’nın¡) [el-¡ayc] اَءأ
sükûnuyla) Kayırmak ma¡nâsınadır; 
tekûlu: ُأَْعَبأ َما  أَْي  َعْيًجا  ِبِه  أَِعيُج   Ve râzî ve َما 
hoşnûd olmak ma¡nâsınadır; tekûlu: َما ِعْجُت 
ِبِه أَْرَض  َلْم  أَْي   ;Ve kanmak ma¡nâsınadır ِبِه 
tekûlu: أَْرَو َلْم  أَْي  ِباْلَماِء  ِعْجُت   ¡Ve müntefi َما 
olmak ma¡nâsınadır; tekûlu: َواِء ِبالدَّ  َما ِعْجُت 
أَْي َلْم أَْنَتِفْع
Şârih der ki ba¡zılar bu mâddeyi makâm-ı 
nefye tahsîs eylediler, lâkin isbâtta dahi 
vürûdü meşhûd olmuştur.

kasıdır. Ve 

 Şol nâkaya denir ki yanları [âc¡] َعاٌج
mülâyim olmakla yürümesi sehl ve dön-
mesi ve kullanması latîf ola. Ve 

 Fîl kemiğine denir ki bu diyârlarda [âc¡] َعاٌج
fîl dişi ta¡bîr ettikleridir. Tebhîri zer¡ ve şe-
cere kurt takarrüb ve istîlâsını dâfi¡ ve her 
gün bir haftaya kadar iki dirhemini su ve 
bal ile içip hafta tamâmında cimâ¡ olunsa 
¡âkir hâtunun hamli bâbında nâfi¡dir.

اُج َعوَّ اٌد) [el-¡avvâc] اَءأ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
¡Âc sâhibine ve ¡âc bâyi¡ine denir.

.Bir vâdî adıdır [û-¡Âc±] ُذو َعاجب
ُن ُعوقب بأ -ayn’ların zam¡) […Ûc b. ¡Û¡] ُعوُج 

mıyla) Selefte bir recül adıdır ki Âdem 
¡aleyhi’s-selâm hazretlerinin menzilin-
de ya¡nî nüzûl eylediği mahalde tevel-
lüd edip Mûsâ ¡aleyhi’s-selâm zamânına 
kadar mu¡ammer olmuştu. Tûl-i kâmeti 
ve ¡izam-ı hilkati bâbında ba¡zı kassâs 
makûlesi müverrihler şenâ¡at-i müfrita 
serd eylemişlerdir. Mütercim der ki redd 
ve kabûlüne hâhiş-ger olanlar İbn »aldûn 
Mu…addime’sine mürâca¡at eylesinler.

َعِويُج  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-¡Avîc] اَءأ
¡Urve b. el-Verd’in feresi ismidir.

َعَوَجاُن  Bir nehr (fetehâtla) [el-¡Avecân] اَءأ
ismidir.

جب  (ayn’ın zammıyla¡) [Cebelâ ¡Ûc] َجَبالَ ُعوأ
Yemen’de iki dağdır.

ُعَويأجب  [zubeyr] ُزَبْيٌر) [Dâretu ¡Uveyc] َداَرُة 
vezninde) Beyne’l-¡Arab bir hânumân-ı 
ma¡rûftur.

]ع هـ ج[
َهُج َعوأ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-¡avhec] اَءأ
Boynu uzun olan hayvâna denir, gerek 
devekuşu ve gerek deve ve âhû olsun. Ve 
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ne hücûm eder olan haşarı eşeğe denir; 
yukâlu: َعْيٌر ِمْغَلٌج أَْي َشالٌَّل ِلَعاَنِتِه
ََلُُّج ٌل) [et-taπalluc] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bagy ve zulm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَظَلَم َعَلْيِه  َبَغى  ِإَذا  ُفالٍَن  َعَلى  ُفالٌَن   َتَغلََّج 
Ve dâbbe suyu içtikten sonra yalanmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َشِرَب ِإَذا  اْلِحَماُر   َتَغلََّج 
َظ ِبِلَساِنِه َوَتَلمَّ
ُلوُج َأ ُ -veznin [uslûb] أُْسُلوٌب) [el-uπlûc] اَألأ
de) Ter ü tâze olan nihâle denir.

َُُلُج  Dil-ber (zammeteynle) [el-πuluc] اَءأ
ve hûb-manzar civânlara denir, şebâb-ı 
hasen ma¡nâsınadır. Zâhiren lafz-ı 
mezbûr cem¡dir, müfredi أَْغَلُج [aπlec]dir. 
Mü™ellifin َباُب  ın cem¡i[şâbb] َشابٌّ kavli اَلشَّ
olur, yâhûd ُغُلٌج [πuluc] ve َشَباٌب [şebâb] 
müfreddir, yiğitlik ve civânlık demektir.

]غ م ج[
ُج ُأ ََ ve (vezninde [demc] َدْمٌج) [el-πamc] اَءأ

ُج َُ ََ  (vezninde [√fera] َفَرٌح) [el-πamec] اَءأ
Suyu yudum yudum içmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َغَمًجا  َوَغِمَج  َغْمًجا  اْلَماَء   َغَمَج 
اِبِع ِإَذا َجَرَعُه الثَّاِني َوالرَّ
َبُة ُأ ََ -πayn’ın fethi ve zam) [el-πamcet] اَءأ
mı ve mîm’in sükûnuyla) Bir yudum suya 
denir, ُجْرَعٌة [cur¡at] ma¡nâsına.

ُج ُِ ََ  (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-πamic] اَءأ
Şol deve köşeğine denir ki anasının pa-
çaları aralığına girip meme emer ola. Ve 
tatlı olmayan suya denir.

ُج َُّ ََ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muπammec] اَءأ
vezninde) Bu dahi tatlı olmayan sudur; 
yukâlu: ٌج أَْي َلْيَس ِبَعْذٍب َماٌء َغِمٌج َوُمَغمَّ

]غ م ل ج[
َلُج ُأ ََ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [el-πamlec] اَءأ
ve

FASLU’L-∏AYNİ’L-MU¡CEME 
)َفْصُل اْلَغْيِن اْلُمْعَجَمِة(

]غ ب ج[
ُج ََبأ  πayn’ın fethi ve bâ’nın) [el-πabc] اَءأ
sükûnuyla) Suyu birden içmeyip nefes-
be-nefes içmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َغِبَج 
اِبِع ِإَذا َجَرَعُه اْلَماَء َغْبًجا ِمَن اْلَباِب الرَّ
َبُة َُبأ  ُجْرَعٌة Gayn’ın zammıyla [el-πubcet] اَءأ
[cur¡at] vezninde ve mürâdifidir ki bir yu-
dum suya denir.

]غ س ل ج[
َلُج ََسأ -vez [ca¡fer] َجْعَفٌر sîn’le) [el-πaslec] اَءأ
ninde) Benc-i esved ismidir ki ban tohu-
mu dedikleri dânenin siyâh nev¡idir. Ve 
iki emr ve husûs beynine mütevassıt olan 
emr ve husûsa denir. Ve tatsız bî-meze 
ta¡âm ve şarâba denir.

َََسلَُّج -vez [amelles¡] َعَملٌَّس) [el-πasellec] اَءأ
ninde) Bu dahi bî-meze ve tatsız ta¡âm ve 
şarâba denir; tekûlu: أُْطِعْمَنا َغْسَلًجا َوَغَسلًَّجا أَْي 
َراِب َما الَ َطْعَم َلُه ِمَن الطََّعاِم َوالشَّ

]غ ص ل ج[
َلَبُة ََصأ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-πa§lecet] اَءأ
vezninde) Eti tuzlamayıp ve tabhını gere-
ği gibi hoşça eylemeyerek tatarî pişirme-
ğe denir; yukâlu: َغْصَلَج اللَّْحَم ِإَذا َلْم يُْمِلْحُه َوَلْم 
ْبُه يُْنِضْجُه َوَلْم يَُطّيِ

]غ ل ج[
ُج ََلأ  πayn’ın fethi ve lâm’ın) [el-πalc] اَءأ
sükûnuyla) At ihtilât ve ihtilâfsız bir düze-
ye su gibi seğirtmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِل ِإَذا َجَرى ِبالَ اْخِتالٍَط َغَلَج اْلَفَرُس َغْلًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
َلُج َأ ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-miπlec] اَءأ
de) Su gibi hemvâr seğirtir olan ata denir. 
Ve nerede dişi eşek görse hemân üzeri-
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de) Nâzlanmak ve şîve-kârlık eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَغنََّجِت اْلَجاِرَيُة ِإَذا َتَدلََّلْت
َناُج َأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-miπnâc] اَءأ
ninde) ve

ََِنَبُة  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [el-πanicet] اَءأ
Nâzende ve şîve-kâr mahbûbeye denir.

َََنُج  Hu≠eyl (fethateynle) [el-πanec] اَءأ
kabîlesi lügatinde pîr ve sâl-horde kişi-
ye denir, şeyh ma¡nâsına; mühmele de 
lügattir.

َُنأُج ve (πayn’ın zammıyla) [el-πunc] اَءأ

َناُج َِ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-πinâc] اَءأ
النَُّؤوِر  ma¡nâsınadır [du«ânu’n-ne™ûr] ُدَخاٌن 
ki çivit ve iç yağı isine denir. Kollarına 
na¡l ve döğün edenler onunla tütsü ederler 
siyâh olmak için.

]غ ن د ج[
َجاُن ََ نأ ََ  [∏andecân] (πayn’ın ve dâl’ın 
fethiyle) Fârs eyâletinde bir susuz çölde 
vâki¡ bir beldedir.

]غ و ج[
ُج ََوأ  Bir (vezninde [mevc] َمْوٌج) [el-πavc] اَءأ
nesne eğilip iki kat olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَتَعطََّف َتَثنَّى  ِإَذا  َغْوًجا  اْلُغْصُن   ve َغاَج 
minhu yukâlu: ِجْلِد َواِسُع  أَْي  َباِن  اللَّ َغْوُج   َفَرٌس 
ْدِر  Göğüsünün derisi vâsi¡ oldukta deri الصَّ
her tarafa eğilip bükülür ve bu sıfatta olan 
at sehlü’l-¡atf olmakla her cânibine dön-
dürmesi âsân olur.

ُج ََوُّ ٌل) [et-taπavvuc] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) َغْوٌج [πavc] ma¡nâsınadır; yukâlu: َج  َتَغوَّ
اْلُغْصُن ِبَمْعَنى َغاَج

لَُّج َُ ََ -vez [amelles¡] َعَملٌَّس) [el-πamellec] اَءأ
ninde) ve

ِليُج ُأ َِ  (vezninde [indîl…] ِقْنِديٌل) [el-πimlîc] اَءأ
ve

ُلوُج ُأ َُ -veznin [zunbûr] ُزْنُبوٌر) [el-πumlûc] اَءأ
de) ve

الَُج ُأ َِ -veznin [sirdâb] ِسْرَداٌب) [el-πimlâc] اَءأ
de) ve

اِءُج َُ َُ -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-πumâlic] اَءأ
ninde) Yelken tabî¡atli kimseye denir ki 
hâlet-i vâhide üzere ber-karâr olmaz, gâh 
¡ilm kırâ™atine dürüşüp kârî™ ve gâh şâtır 
ve gâh sehî ve gâh bahîl ve gâhca şecî¡ 
ve gâhce cebân olur ola. Mü™ennesinde 
 [ca¡fer] َجْعَفٌر denir kezâlik [πamlec] َغْمَلٌج
vezninde ve َغَملٌَّج [πamellec] denir َعَملٌَّس 
[¡amelles] vezninde ve ٌِغْمِليَجة [πimlîcet] de-
nir πayn’ın kesriyle ve ُغْمُلوَجٌة [πumlûcet] 
denir πayn’ın zammıyla.

]غ م هـ ج[
اِهُج َُ َُ -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-πumâhic] اَءأ
ninde) Vücûdu dahâmetli semiz kimseye 
denir.

]غ ن ج[
َُنأُج  πayn’ın zammı ve nûn’un) [el-πunc] اَءأ
sükûnuyla) ve

َُنُُج ve (zammeteynle) [el-πunuc] اَءأ

ََُناُج  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-πunâc] اَءأ
Nâz ve şîveye denir, ِشْكٌل [şikl] ve ِدالٌَل 
[dilâl] gibi; yukâlu: أَْي َوُغَناٌج  َوُغنٌُج  ُغْنٌج   ِبَها 
ِشْكٌل
ََنأُج  πayn’ın fethi ve nûn’un) [el-πanc] اَءأ
sükûnuyla) Nâz ve şîve eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َغْنًجا  اْلَجاِرَيُة   َغِنَجِت 
اِبِع ِإَذا َدلَّْت اْلَباِب الرَّ
ََنُُّج ٌل) [et-taπannuc] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
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ve yukâlu: أُْفِثَج َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل

]ف ج ج[
جُّ َّ -fâ’nın fethi ve cîm’in şed) [el-fecc] اَءأ
desiyle) İki dağın aralığında olan vâsi¡ 
yola denir. Mü™ellif Ba§â™ir’de dedi ki ٌَّفج 
[fecc] iki dağ aralığında olan açık yere de-
nir, ba¡dehu tarîk-i vâsi¡de isti¡mâl olundu. 
Cem¡i ِفَجاٌج [ficâc] gelir fâ’nın kesriyle. Ve 

-Masdar olur, yayın kirişi [fecc] َفجد
ni bağrından ırak ve meydânlı kılmak 
ma¡nâsına; tekûlu: ا ِمَن اْلَباِب  َفَجْجُت اْلَقْوَس َفجًّ
ِل أَْي َرَفْعُت َوَتَرَها َعْن َكِبِدَها  Ve apışı ayırmak ْالَوَّ
ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْي ِرْجَليَّ  َبْيَن  َما   َفَجْجُت 
َفَتْحُت
َباُج ُّ  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-fucâc] اَءأ
Bu dahi iki dağ miyânında olan vâsi¡ yola 
denir; tekûlu: ا َوِفَجاًجا أَْي َطِريًقا َواِسًعا  أََخْذَنا َفجًّ
َبْيَن اْلَجَبَلْيِن
َباُج فأ ِ  ُفَجاٌج (hemzenin kesriyle) [el-ifcâc] اَإلأ
[fucâc] dedikleri tarîk-i mezkûre gitmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َسَلَك ِإَذا  ُجُل  الرَّ  أََفجَّ 
 ;Ve apışı ayırmak ma¡nâsınadır اْلُفَجاَج
tekûlu: َفَتْحُت أَْي  ِرْجَليَّ  َبْيَن  َما   Ve أَْفَجْجُت 
sür¡at eylemek, ya¡nî çabuk yürümek 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َّأََفج 
ُجُل ِإَذا أَْسَرَع َيْعِني ِفي َمْشِيِه  Ve kuş çımkırmak الرَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: َرَمْت إََذا  النََّعاَمُة  ِت   أََفجَّ
 Ve çiftçi tarlayı saban ile pek söküp ِبَصْوِمَها
yarmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْالَْرَض  أََفجَّ 
ا ُمْنَكًرا َها َشقًّ اِن ِإَذا َشقَّ ِباْلَفدَّ

جُّ ِّ ve (fâ’nın kesriyle) [el-ficc] اَءأ

َباَجُة َّ  Hâm (fâ’nın fethiyle) [el-fecâcet] اَءأ
meyveye denir. Ve 

 Karpuza denir, bittîh-i Şâmî [ficc] ِفجد
ma¡nâsına.

اُء بَّ َّ  Fâ’nın fethi ve cîm’in [™el-feccâ] اَءأ
teşdîdiyle ki ُّأََفج [efecc] kelimesinden 

FASLU’L-FÂ™ 
)َفْصُل اْلَفاِء(

]ف ت ن ج[
وَتنأُج ُّ  (fâ’nın zammıyla) [el-fûtenc] اَءأ
Pûteneg-i Fârisî mu¡arrebidir ki Türkîde 
yarpuz dedikleri nebâttır. Mü™ellif a¡lâma 
harf-i ta¡rîf idhâli zımnında Cevherî’ye 
ta¡rîz eder iken mahâll-i ¡adîdede kendileri 
dahi bulunmuştur.

]ف ث ج[
اِثُج َّ  َخاِرٌج â-yı müsellese ile&) [el-fâ&ic] اَءأ
[«âric] vezninde) Gebe nâkaya denir. Ve 
gebe kalmayan semiz nâkaya denmekle 
azdâddan olur. Lâkin ِسَمٌن [simen] sıfatıy-
la tekâbül-i tâmm olmadığı nâ-setîrdir. Ve 

 Hörgücü büyük semiz nâkaya [fâ&ic] َفاِثٌج
denir.

ثأُج َّ  fâ’nın fethi ve &â’nın) [el-fe&c] اَءأ
sükûnuyla) Eksiltmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َنَقَصُه ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َفْثًجا  ْيَء  الشَّ  َفَثَج 
Ve ıssı suya soğuk su alıştırmakla kızgın-
lığını kesr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُه َحرَّ َكَسَر  ِإَذا  اْلَباِرِد  ِباْلَماِء  اْلَحارَّ  اْلَماَء  -Ve ağır َفَثَج 
lanmak ma¡nâsınadır, himl-i sakîl yâhûd 
sâ™ir ¡ârıza sebebiyle; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  َفَثَج 
ْأَثَقَل
ِثيُج ّأ  Bu (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tef&îc] اَءتَّ
dahi ağırlanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َفثََّج 
َتْفِثيًجا ِإَذا أَْثَقَل ُجُل   himl-i [i&…âl] ِإْثَقاٌل Gerçi الرَّ
sakîl tahmîl eylemek ma¡nâsına da olup 
lâkin şârihin vaz¡-ı mâdde münâsebeti 
iş¡ârına mebnî o gûne terceme olunmuştur.

َثاُج فأ ِ  Terk (hemzenin kesriyle) [el-if&âc] اَإلأ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  أَْفَثَجُه 
 Ve pek yorulmakla har har solumak َتَرَكُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا أَْعَيا َواْنَبَهَر  أَْفَثَج الرَّ
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olur. 

Şârih der ki ¡âmme-i ¡Arab her dereye 
 ¡derler. Ve ba¡zı lügatte vâsi [ifcîc] ِإْفِجيٌج
olanına ve Yemen lügatinde dayyik ve 
¡amîk olanına denmekle zıddiyyeti gayr-i 
müsellemdir.

ُة بَّ ُّ  İki (fâ’nın zammıyla) [el-fuccet] اَءأ
nesnenin aralığında olan açıklığa denir, 
.ma¡nâsına [furcet] ُفْرَجٌة

جُّ ِّ
ُُ  mîm’in zammıyla ve) [el-muficc] اَءأ

fâ’nın kesriyle) ِإْفَجاٌج [ifcâc]dan ism-i 
fâ¡ildir, şol dâbbe tırnağına ıtlâk olunur ki 
müdevver ve içerisi boş ola ki medîhadır; 
yukâlu: َحاِفٌر ُمِفجٌّ أَْي ُمَقبٌَّب

]ف ح ج[
ُج حأ َّ  fâ’nın fethi ve √â-yı) [el-fa√c] اَءأ
mühmelenin sükûnuyla) Kibr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َفْحًجا  ُجُل  الرَّ  َفَحَج 
َر -Ve ayakların uçları birbi اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َتَكبَّ
rine yakın olup ökçeleri ırak olarak yürü-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َفَحَج ِفي ِمْشَيِتِه ِإَذا 
َتَداَنى ُصُدوُر َقَدَمْيِه َوَتَباَعَد َعِقَباُه
ِحيُج ّأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tef√îc] اَءتَّ
Bu dahi vech-i mezkûr üzere yürümek 
ma¡nâsınadır.

َحُج َّ  Bir kimse (fethateynle) [el-fa√ac] اَءأ
ayaklarının uçları karîb ve ökçeleri ba¡îd 
olmak vechiyle apşak olmak ma¡nâsınadır 
ki bâb-ı râbi¡dendir.

َحُج َفأ  (vezninde [a¡rec] أَْعَرُج) [el-ef√ac] اَألأ
Vasf-ı mezkûr üzere apşak olan kişiye de-
nir; mü™ennesi َفْحَجاُء [fa√câ™]dır; yukâlu: 
َقَدَمْيِه ُصُدوِر  َتَداِني  َوُهَو  اْلَفَحِج  ُن  َبّيِ أَْي  أَْفَحُج   َرُجٌل 
َوَتَباُعُد َعِقَباُه
ُج حُّ َّ ٌل) [et-tefa√√uc] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Apışı ayırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َج َبْيَن ِرْجَلْيِه ُجُل ِإَذا َفرَّ َج الرَّ  َتْفِحيٌج Şârih der ki َتَفحَّ

mü™ennestir. Ve

ٌة بَّ َّ نأ ُُ  [munbe&&et] ُمْنَبثٌَّة) [el-munfeccet] اَءأ
vezninde) Kirişi bağrından açık ve 
meydânlı olan yaya vasf olur; yukâlu: َقْوٌس 
ٌة ِإَذا َباَن َوَتُرَها َعْن َكِبِدَها اُء َوُمْنَفجَّ َفجَّ

اجُّ َّ ُُ  (mîm’in zammıyla) [el-mufâcc] اَءأ
Aslı ُمَفاِجٌج [mufâcic]dir, apışını ayırarak 
yürüyen kimseye denir; yukâlu: َيْمِشي  ُهَو 
ا أَْي ُمَباِعًدا َما َبْيَن ِرْجَلْيِه ُمَفاجًّ

اجُّ َّ  َتَفاُعٌل teşdîd-i cîm’le) [el-tefâcc] اَءتَّ
[tefâ¡ul] vezninde) Apışını ayırarak yü-
rümek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  َتَفاجَّ 
ِرْجَلْيِه َبْيَن  ًجا  ُمَفّرِ  .Binâsı vâhid içindir َمَشى 
İbn E&îr’in beyânına göre mübâlagayı 
mutazammındır.

َبُج َّ  Apışı ayrık (fethateynle) [el-fecec] اَءأ
olmak ma¡nâsınadır. Muktezâ-yı temsîl 
bâb-ı râbi¡dendir. Ve َفَجٌج [fecec] sıfatı zik-
ri âtî √â-yı mühmele ile َفَحٌج [fa√ac] sıfa-
tından akbahtır ki bu, pek apşak olmaktır. 

ََفجُّ ) [el-efecc] اَألأ -vezninde) Apı [eledd] أََلدٌّ
şı ayrık kişiye denir ki apşak ta¡bîr olunur; 
mü™ennesi اُء  َرُجٌل أََفجُّ :dır; yukâlu[™feccâ] َفجَّ
ُن اْلَفَجِج أَْي َبّيِ
ُج َّ بأ َّ  (vezninde [fedfed] َفْدَفٌد) [el-fecfec] اَءأ
ve

ُج ُّ بأ ُّ -veznin [hudhud] ُهْدُهٌد) [el-fucfuc] اَءأ
de) ve

اُج َّ بأ َّ -veznin [al«âl»] َخْلَخاٌل) [el-fecfâc] اَءأ
de) Çok sözlü, lâf-zen, boş boğaz kimse-
ye denir ki ¡uhdesinde olmayan şey™ ile 
beyhûde lâf ve tefâhür eder.

ُبُج ُّ  Sakîl ve (zammeteynle) [el-fucuc] اَءأ
girân-cân kimselere denir.

ِبيُج فأ ِ -De (hemzenin kesriyle) [el-ifcîc] اَإلأ
reye, ¡alâ-kavlin vâsi¡ olanına denir. Ve 
daracık derin dereye denmekle azdâddan 
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mu¡cemenin fethiyle) Bir nebât adıdır. Ve 
bu mu¡arrebdir. İşbu ُفوَذْنج [fû≠enc] pûdne-i 
Fârisî mu¡arrebidir ki yarpuz dedikleridir, 
-dahi derler. Mü™ellif ger [fûtenc] ُفوَتْنج
çi mugâyeret sûretinde îrâd eyledi, lâkin 
müfredâtların beyânına göre ikisi birdir ve 
aksâmı vardır.

]ف ر ج[
ُج َأ َّ  fâ’nın fethi ve râ’nın) [el-ferc] اَءأ
sükûnuyla) Bir kimsenin gam ve gussa-
sını keşf ve izâle eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْي الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َفْرًجا  اْلَغمَّ  اهللُ   َفَرَج 
 […tefrî] َتْفِريٌق ve [√fet] َفْتٌح Bu mâdde َكَشَفُه
ma¡nâsına mevzû¡ olmakla ma¡nâ-yı 
mezbûr mecâz olur. Ve 

ٌج َأ -İnsânın ¡avret yerine ıtlâk olu [ferc] َف
nur. Mü™ellifin Ba§â™ir’de beyânına göre 
 paçanın aralığına denip ba¡dehu [ferc] َفْرٌج
-e ıtlâk olunmuş[dubur] ُدبٌُر ve [ubul…] ُقُبٌل
tur, mâ-beyne’r-ricleyn oldukları için. 
Hâttâ kesret-i isti¡mâlle ma¡nâ-yı mevzû¡ 
mesâbesinde olmuştur. Ve Mi§bâ√’ın 
beyânına göre infirâc ve infitâhları bâ¡is-i 
tesmiyedir ve giderek hatunun ُقُبٌل […ubul]
ünde agleb olmuştur, yarık münâsebeti 
ona pek mülâyimdir. Ve 

ٌج َأ  Derbend ta¡bîr olunan gediğe [ferc] َف
ve her havf ve hatar mahalline ıtlâk olu-
nur ve bu, ma¡nâ müste¡ârdır; yukâlu: ُفالٌَن 
ِبِه الثَّْغُر اْلَفْرُج أَْي يُْحَمى  ِبِه   Ve atın paçaları يَُسدُّ 
aralığına denir. Şârihin beyânına göre ata 
tahsîsin vechi ma¡lûm değildir. Kâle fi’l-
Esâs: َمَلَ ُفُروَج َدابَِّتِه ِإَذا أَْحَضَرَها َوِهَي َما َبْيَن َقَواِئِمِه 
Ve 

ٌج َأ  Mav§il eyâletinde bir kazâ [Ferc] َف
adıdır. Ve U∂â« nâm mahal yanında bir 
tarîkin ismidir.

َجاِن َأ َّ  (tesniye bünyesiyle) [el-Fercân] اَءأ

[tef√îc] dahi bu ma¡nâyadır.

َحاُج فأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-if√âc] اَإلأ
Kasd eylediği nesneden geri durmak ve 
gerilenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْفَحَج 
 Ve bir nesneden rücû¡ ve i¡râz َعْنُه ِإَذا أَْحَجَم
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َعْنُه  أَْفَحَج 
اْنَثَنى -Ve sağmal hayvânı sağarken el ِإَذا 
leriyle paçalarını gerip apışını ayırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  أَْفَحَج اْلَحاِلُب َحُلوَبَتُه 
َج َما َبْيَن ِرْجَلْيَها َفرَّ

]ف خ ج[
ُج بأ َّ  fâ’nın fethi ve «â-yı) [el-fa«c] اَءأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Kibr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َفْخًجا  ُجُل  الرَّ  َفَخَج 
َر اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َتَكبَّ
َبُج َّ  Zikr olunan (fethateynle) [el-fa«ac] اَءأ
-gibi bu dahi bir kimse ap [fa√ac] َفَحٌج
şak olmak ma¡nâsınadır, lâkin bu ondan 
esve™ ve akbahtır ki pek apşak olmaktan 
¡ibârettir; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َفَخًجا  ُجُل  الرَّ  َفِخَج 
اِبِع ِبَمْعَنى َفَحَج َلِكنَُّه أَْسَوأُ ِمَن اْلَفَحِج الرَّ

]ف د ج[
َدُج وأ َّ -veznin [hevdec] َهْوَدٌج [el-fevdec] اَءأ
de ve mürâdifidir ki mihaffeye denir. Ve 
¡arûsa ya¡nî gelinlere mahsûs bir nev¡ mer-
keb adıdır. Ve bu, َهْوَدٌج [hevdec] şeklinde 
olup mahsûs gelinleri bindirip mahall-i 
zifâfa iletirler ki koçu olacaktır. Ve َفْوَدُج 
 ,ıdır[erfâπ] أَْرَفاٌغ ,[fevdecu’n-nâ…at] النَّاَقِة
ya¡nî nâkanın kasık yerleridir ki paçaları 
dipleridir, satan ta¡bîr olunur; yukâlu: َناَقٌة 
-fevde] َفْوَدَجٌة Müfredi َواِسَعُة اْلَفْوَدِج أَِي ْالَْرَفاِغ
cet]tir.

َدَجاُت وأ َّ  (cem¡ bünyesiyle) [el-Fevdecât] اَءأ
Bir mevzi¡ adıdır.

]ف ذ ج[
وَذنأُج ُّ  fâ’nın zammı ve ≠âl-ı) [el-fû≠enc] اَءأ
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ibtidâ-ı hamli olan veledi yenice vaz¡ ey-
lemiş ola.

َجُة َأ ُّ  fâ’nın harekât-ı) [el-furcet] اَءأ
selâsıyla) Gam ve gussadan tefassî ya¡nî 
halâslığa denir. Mi§bâ√’ın beyânına göre 
 fâ’nın zammıyla aralıkta olan [furcet] ُفْرَجٌة
açık mevzi¡e denir, gerek iki ve gerek 
zîyâde nesnelerin aralıkları gibi. Ve ُفْرَجُة 
 ki duvarın binâsına [†furcetu’l-√â™i] اْلَحاِئِط
¡ârız olan halel ve gediktir, kezâlik fâ’nın 
zammıyladır. Ve 

َجٌة َأ  ,Masdardır (fâ’nın fethiyle) [fercet] َف
medâ™îye mahsûstur ki şiddetten kurtul-
mak ma¡nâsınadır. Ve bunda zamm ile de 
lügattir. Ve Ezherî’den fâ’nın kesriyle ٌِفْرَجة 
[fircet] dahi menkûldür. Pes mü™ellifin 
harekât-ı selâsıyla kavli müttefak olur. 
Hülâsa fâ’nın zammıyla hem ism ve hem 
masdar olur, ٌُكْدَرة [kudret] gibi. Ve fethi 
ve kesriyle masdarlardır, َرْحَمٌة [ra√met] ve 
 .gibi [nişdet] ِنْشَدةٌ

Bu münâsebetle İbn »allikân târîhinde 
menkûl olan kaziyye resm olundu: Ebû 
¡Amr b. el-¡Alâ’dan mahkîdir ki bir 
zamânda ◊accâc-ı ªâlim’den Yemen 
diyârına firâr ve onda on sene mikdârı 
karâr eyledim. Bir gün bir sahrâya çıkıp 
geşt ü güzâr ederken gördüm, bir ¡Arab bir 
âher ¡Araba mülâkî olup terhîb ve te™hîlden 
sonra müjde kim ◊accâc fevt olup ¡âlem 
şerr ve şûrundan halâs oldu diye işbu bey-
ti inşâd eyledi: || ُربََّما َتْجَزُع النُُّفوُس ِمَن ْالَْمِر“ 
اْلِعَقاِل” َكَحّلِ  َفْرَجٌة   i[fercet] َفْرَجٌة [Beyitte] َلُه 
feth-i fâ ile kırâ™at eyledi. Ebû ¡Amr ey-
dür ki bu kelâmı istimâ¡ eylediğimde han-
gisinden mesrûr olacağımı bilemedim, 
◊accâc’ın fevti haberinden mi yoksa َفْرَجٌة 
[fercet]in feth-i fâ ile olduğunu gûş eyledi-

»orasân ülkesiyle Sicistân ülkesi yâhûd 
»orasân’la Sind ülkesidir, selefte ikisi 
de serhadd-i İslâmî oldukları için ıtlâk 
olunmuştur.

يُج َِ ّأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tefrîc] اَءتَّ
Bu dahi gam ve gussayı keşf ve izâle ey-
lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ي َغّمِ اهللُ  َج   َفرَّ
 Ve bir kimse pek pîr-i fânî olmak أَْي َكَشَفُه
ma¡nâsına isti¡mâl olunur. Bu ma¡nâ gedik 
ma¡nâsına olan َفْرٌج [ferc]den me™hûzdur, 
zîrâ vücûdu ve hayâtı halel-yâb olur; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َهِرَم َج الرَّ َفرَّ
ُج َأ ُّ  fâ’nın zammı ve râ’nın) [el-furc] اَءأ
sükûnuyla) ve

ُج َُ ُّ  Aslâ sır (zammeteynle) [el-furuc] اَءأ
saklamaz olan kimseye denir; fâ’nın kes-
riyle de lügattir; yukâlu: َك ِإَلْيِه َفِإنَُّه  الَ تُْفِش ِسرَّ
ا  Ve kirişle bağrının aralığı ُفُرٌج أَْي الَ َيْكُتُم ِسرًّ
küşâde ve meydânlı olan yaya denir. Ve 
hemân bir kat sevb içre olan hatuna ıtlâk 
olunur. Ve 

ٌج َأ -Fârs ül (vezninde [urc»] ُخْرٌج) [Furc] ُف
kesinde bir belde adıdır; muhaddisînden 
◊asan b. ¡Alî el-Furcî oradandır.

اِرُج َّ ve (vezninde [âric»] َخاِرٌج) [el-fâric] اَءأ

يُج َِ َّ -Bun (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-ferîc] اَءأ
lar da kabzadan kirişi meydânlı olan yaya 
denir. Ve 

 Şol nâkaya denir ki vilâdetten [fâric] َفاِرٌج
yeni münferic ve mütehallis olmakla er-
kek deveye bugz ve nefret eyleye. Ve 

يٌج َِ  Pek zâhir ve âşikâr olan şey™e [ferîc] َف
ıtlâk olunur, bâriz ma¡nâsına. Şârihin 
beyânına göre اَْلَباِرُد nüshaları ki dâl’ladır, 
galattır, vâkı¡â mâddenin mülâyemeti 
yoktur. Ve

يٌج َِ  Şol nâkaya ıtlâk olunur ki [ferîc] َف
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َعَلى َكاَن  َجَنى  ِإَذا  أَْي  ُمْفَرٌج”  ْاِلْسالَِم  ِفي  يُْتَرُك   َوالَ 
َلُه َعاِقَلَة  اْلَماِل لَنَُّه الَ   Nihâye’nin beyânınaَبْيِت 
göre hadîs-i merkûmda vâki¡ ُمْفَرٌج cîm’le 
ve √â-yı mühmele ile de mervîdir. A§ma¡î 
√â-yı mühmele ile olmasına zâhibdir, nite-
ki hâ™ bâbında mü™ellif dahi zikr eder. Ve 
Ebû ¡Ubeyde iki rivâyeti dahi tashîh ey-
lemiştir. el-Hâsıl şenlikten ba¡îd sahrâda 
bulunan maktûlün ki kâtili ma¡lûm değil-
dir, demi heder ve bâtıl olmayıp beytü’l-
mâlden lâzım gelir. Kezâlik İslâm’a ge-
lip ve müvâlât ittihâz eylemeyen adamın 
¡âkilesi olmamakla cinâyet eyledikte 
cinâyeti beytü’l-mâl üzere lâzım gelir.

ُج ََّ َّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muferrec] اَءأ
vezninde) Tarağa ıtlâk olunur, ُمْشٌط [muş†] 
ma¡nâsına. Ve dirseğiyle koltuğu aralığı 
küşâde ve meydânlı olan kimseye denir.

وُج َُ َّ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-ferûc] اَءأ
Şol yaya denir ki iki köşesinde olan eğri 
yerleri yaya kısılı daracık olmayıp aralığı 
açık ve meydânlı ola.

وُج َُّ َّ  (vezninde [tennûr] َتنُّوٌر) [el-ferrûc] اَءأ
Küçük çocuk gömleğine denir. Ve ense-
sinden yırtmacı olan kaftana denir ki üste 
giyilir. Bu hâlen ferâce dediğimizdir ki 
Fârisîde ferecî derler. Evâ™ilde yırtmacı 
ensesinde olur idi, sonra şimdiki hey™et-i 
ma¡hûdeye girmiştir. Kâle’ş-Şihâb وُج  اَْلَفرُّ
الَُم َكَما ِفي  ُهْو اْلَفَرِجيُّ ِبالتُّْرِكيَِّة َوَقْد َلِبَسُه النَِّبيُّ َعَلْيِه السَّ
الَُة :Ve kâle fi’n-Nihâye اْلَمَشاِرِق الصَّ َعَلْيِه   ِإنَُّه 
وٌج ِمْن َحِريٍر” ُهَو اْلَقَباُء الَِّذي الَُم “َصلَّى َوَعَلْيِه َفرُّ  َوالسَّ
 Ve ِفيِه َشقٌّ ِمْن َخْلِفِه

وٌج َُّ  Tavuk pilicine denir. Bu [ferrûc] َف
ma¡nâda ُسبُّوٌح [subbû√] vezninde dahi 
lügattir; yumurtadan infirâcı bâ¡is-i 
tesmiyedir.

اِريُج َّ -vez […tefârî] َتَفاِريُق) [et-tefârîc] اَءتَّ

ğimden mi, zîrâ ben َفْرَجٌة [fercet]i zamm-ı 
fâ ile telaffuz eder idim ve galat olmak 
hâtırıma gelir idi. Pes feth-i fâ ile gûş ey-
lediğimde müşkilim hall olup şifâ-yı sadr 
hâsıl oldu. Lâkin kavl-i mü™ellif ve Ezherî 
mûcibince galat olmadığı müte¡ayyindir. 
İntehâ. Ve اْلَحاِئِط  ki [†furcetu’l-√â™i] ُفْرَجُة 
duvarda ve duvar makûlesinden olan rah-
ne ve halelden ¡ibârettir, fâ’nın zammıyla-
dır ki ismdir. Cem¡i ُفَرٌج [furec] gelir, ظَُلٌم 
[@ulem] ve ظُْلَمٌة [@ulmet] gibi.

ُج ََ َفأ  Şol (vezninde [a¡rec] أَْعَرُج) [el-efrec] اَألأ
kimseye denir ki kıynakları pek büyük ol-
makla birbirine kavuşmaz ola. Bu sıfat 
ekserî ◊abeşe’de olur. Ve 

ُج ََ  Ekserî ¡avret yeri münkeşif [efrec] أَفأ
olur olan devşirimsiz perîşânca adama de-
nir. Bu ma¡nâdan ism َفَرٌج [ferec]dir fetha-
teynle; yukâlu: ََرُجٌل أَْفَرُج أَْي ِبِه َفَرٌج أَِي الَِّذي ال 
 Ve َيَزاُل َيْنَكِشُف َفَرُجُه

اءثََّناَيا ُج  ََ  Ön dişleri [efrecu’&-&enâyâ] أَفأ
seyrek demektir; yukâlu: أَْي الثََّناَيا  أَْفَرُج   َرُجٌل 
أَْفَلُحَها
ُج َِ ّأ ُُ -vez [mu√sin] ُمْحِسٌن) [el-mufric] اَءأ
ninde) Piliçli tavuğa denir; yukâlu: َدَجاَجٌة 
 Şol kimseye denir ki pek ُمْفِرٌج أَْي َذاُت َفَراِريَج
üstâd tîr-endâz iken sonra hünerine vehn 
ve tagayyür ¡ârız olup tîr-endâzlığına halel 
gelmiş ola.

جب َِ ّأ .Bir kabîledir [Benû Mufric] َبنُو ُم

ُج ََ ّأ ُُ -vez [mukrem] ُمْكَرٌم) [el-mufrec] اَءأ
ninde) Şol maktûle denir ki karyelerden 
ya¡nî şenlikten ba¡îd olan hâlî sahrâda bu-
lunmakla kâtili nâ-ma¡lûm ola. Kezâlik 
şol kimseye denir ki İslâm’a gelip ve 
bir kimse ile müvâlât eylemeyip ya¡nî 
mevla’l-müvâlât ittihâz eylememiş ola; 
ve minhu’l-hadîsu: ًة َعامَّ اْلُمْسِلِميَن  َعَلى   “اَْلَعْقُل 
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]ف ر ت ج[
َتاُج َأ

ِّ  ِقْرَطاٌس tâ-yı fevkiyye ile) [el-firtâc] اَءأ
[…ir†âs] vezninde) Deve kısmına mahsûs 
bir damga adıdır. Ve ‰ayyi™ kabîlesine 
mahsûs bir mevzi¡ adıdır.

]ف ر ح ج[
َطَبُة َأ َّ  â-yı mühmele ile√) [el-fer√acet] اَءأ
-vezninde) Apışını ayıra [da√recet] َدْحَرَجٌة
rak yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: َفْرَحَج 
َج ِفي َمْشِيِه ِإَذا َتَفحَّ
َطَبى َأ َّ  fâ’nın fethi ve kasr) [el-fer√acâ] اَءأ
ile) َفْرَشَحٌة [ferşe√at] hâletine şebîh yürü-
meğe denir. Ve َفْرَشَحٌة [ferşe√at] nâka sa-
ğılırken apışını ayırmağa denir; yukâlu: 
َيْمِشي اْلَفْرَحَجى َوِهَي ِشْبُه اْلَفْرَشَحِة

]ف ر ن ج[
نأَبُة ََ  (hemzenin kesriyle) [el-ifrencet] اَإِلفأ
Efreng mu¡arrebidir ki hâlen Frenk ta¡bîr 
olunan tâ™ifedir. Murâd Fransız kavmi 
olacaktır, «a≠elehumullâhu ta¡âlâ. Bunda 
kıyâs olan, râ™ meksûr olmaktır, ِإْسِفْنٌط [is-
fin†] vezninin mahrecine ihrâc için. Gerçi 
onun da fâ’sının fethi lügattir, lâkin kesri 
a¡lâdır.

]ف س ج[
اِاُج َّ  vezninde ve [fâ&ic] َفاِثٌج [el-fâsic] اَءأ
mürâdifidir ki zikr olundu. Ve şol nâkaya 
denir ki buğuru ta¡cîl eylemekle çekilme 
vaktinden mukaddem ona aşmış ola. Ve 
cüst ve çabuk genç nâkaya denir.

ِسيُج ّأ  vezninde ki [tefşîc] َتْفِشيٌج [et-tefsîc] اَءتَّ
şîn-i mu¡ceme iledir ve mürâdifidir ki zikr 
olunur.

َساُج فأ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-ifsâc] اَإلأ
nesneyi boşlayıp terk ve ferâgat eylemek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َتَرَكِني أَْي  َعنِّي   أَْفَسَج 

ninde) ِتْفِرَجٌة [tifricet]in cem¡idir tâ’nın ve 
râ’nın kesriyle, kaftanın yırtmacına ve 
tırabzan parmaklarının aralıklarına denir. 
Ve 

اِريُج اأألََأاِبِع َّ -Parmakla [¡tefârîcu’l-e§âbi] َت
rın aralıklarına denir.

َجُة َِ ّأ -tâ’nın ve râ’nın kesriy) [et-tifricet] اَءّتِ
le) َتَفاِريُج [tefârîc]in müfredidir, niteki zikr 
olundu. Ve 

َجٌة َِ ّأ  ve [tifricet] ِت

اَجٌة ََ ّأ  ve (tâ’ların kesriyle) [tifrâcet] ِت

َجاُء َِ ّأ  (nûn-ı meksûre ile) [™en-nifricâ] اَءنِّ
Korkak ve za¡îfü’l-kalb kimseye ıtlâk olu-
nur ki hemân cenkten alargaya münferic 
olur; yukâlu: أَْي َوِنْفِرَجاُء  َوِتْفَراَجٌة  ِتْفِرَجٌة   َرُجٌل 
َجَباٌن َضِعيٌف
اُج ََ فأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ifrâc] اَإلأ
Bir nesneden alarga olup yanından bir 
semte açılıp ayrılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْنَكَشُفوا ِإَذا  َواْلَقِتيِل   أَْفَرَج النَّاُس َعِن الطَِّريِق 
Hadîs-i merkûmda vâki¡ ُمْفَرٌج [mufrec] bu 
ma¡nâdan me™hûzdur. Ve 

اٌج ََ فأ ٌِ  [ifrâc] Bir mekânı terk eylemek 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: أَْفَرُجوا 
َعِن اْلَمَكاِن ِإَذا َتَرُكوُه
اَوَجاُن ََ  Merv (fâ’nın fethiyle) [Ferâvecân] َف
kazâsında bir karye adıdır.

ُج ََ َّ  Mu√ammed (fethateynle) [el-Ferec] اَءأ
b. Ya¡…ûb el-Ferecî nâm zâhid-i meşhûrun 
ceddi ismidir, ceddine mensûbdur.

]ف ر ب ج[
َباُج نأ َِ فأ ِ  [i√rincâm] ِإْحِرْنَجاٌم) [el-ifrinbâc] اَإلأ
vezninde) Biryân olan kuzunun de-
risinin kenârları kurumağa başlamak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَحَمِل  ِجْلُد   ِإْفَرْنَبَج 
ُشِوَي َفَيِبَس أََعاِليِه
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ٌد -i lahm, gövdenin eti eksi-[ta«addud] َتَخدُّ
lip mehzûl olmak ma¡nâsınadır ki o sûrette 
çukur çukur olur, niteki Mü™ellif ”خ،د،د“ 
mâddesinde beyân eylemiştir, yoksa pek 
semizlikten oluklanmak ma¡nâsına değil-
dir. Gerçi mâddenin ona dahi müsâ¡adesi 
vardır. Ve 

ٌج ضُّ َّ  ;Bollalamak ma¡nâsınadır [tefa∂∂uc] َت
yukâlu: َع ْيُء ِإَذا َتَوسَّ َج الشَّ َتَفضَّ
َضاُج ِّ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-infi∂âc] اَإِلنأ
ninde) Bu dahi kılların dipleri terleyip 
nem-nâk olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َج َتَفضَّ ِبَمْعَنى  َعَرًقا  -Ve yaranın ve çıba ِإْنَفَضَج 
nın ağızı yâhûd içerisi açılıp ayrılmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلُقْرَحُة   ِإْنَفَضَجِت 
-Ve zulmet yâhûd sis ve bulut ber اْنَفَرَجْت
taraf olmakla ufk-ı âsumân ¡ayân olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَبيََّن ِإَذا  ْالُُفُق   ِإْنَفَضَج 
Ve göbek çatlayıp açılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْنَفَتَحْت ِإَذا  ُة  رَّ السُّ  Ve kova ِإْنَفَضَجِت 
ve kırba makûlesinin içinde olan suyun 
mecmû¡u akmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ْلُو ِإَذا َساَل َما ِفيَها  Ve bir iş gevşeyip ِإْنَفَضَجِت الدَّ
vehn ve za¡f bulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْسَتْرَخى ِإَذا  ْالَْمُر  -Ve za¡f ve ifrât üze ِإْنَفَضَج 
re semirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْنَفَضَج 
ا اْلَبَدُن ِإَذا َسِمَن ِجدًّ
ِضيُج َّ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-fe∂îc] اَءأ
Tere ıtlâk olunur, َعَرٌق [¡ara…] ma¡nâsına.

َضاُج ّأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mif∂âc] اَءأ
ninde) ِعْفَضاٌج [¡if∂âc] ma¡nâsınadır ki 
vücûdu iri ve semiz olup süst ve sölpük 
olan kimsedir.

]ف ل ج[
ُج لأ َّ  fâ’nın fethi ve lâm’ın) [el-felc] اَءأ
sükûnuyla) Fevz ve zafer ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َفْلًجا  َخْصِمِه  َعَلى  ُجُل  الرَّ  َفَلَج 

َوَخلَّى َعنِّي

]ف ش ج[
ُج شأ َّ  fâ’nın fethi ve şîn-i) [el-feşc] اَءأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Davar tebevvül 
eylemek için paçalarını gerip ayırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َفْشًجا  اْلِحَماُر   َفَشَج 
َج َبْيِن ِرْجَلْيِه ِلَيُبوَل اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َفرَّ
ِشيُج ّأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tefşîc] اَءتَّ
ve

ُج شُّ َّ ٌل) [et-tefeşşuc] اَءتَّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) O ma¡nâyadır. Ve 

ِشيٌج ّأ  Apışını ayırarak yürümek [tefşîc] َت
ma¡nâsınadır; yukâlu: َج َج ِفي َمْشِيِه ِإَذا َتَفحَّ َفشَّ
اِرُج َّ شأ َّ -fâ’nın fethi ve kes) [el-feşfâric] اَءأ
riyle) Bir nev¡ ta¡âm adıdır. Ve bu َفْعَفاِلٌك 
[fa¡fâlik] veznindedir. Mütercim der 
ki zâhiren bu pîş-pâre mu¡arrebidir ki 
pişmânî helvâ ta¡bîr olunan helvâdır.

]ف ض ج[
ُج ضُّ َّ  âd-ı mu¡ceme ile∂) [et-tefa∂∂uc] اَءتَّ
ٌل -vezninde) Seyelân eyleme [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
mek vechiyle kılların dipleri terleyip nem-
nâk olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َج  َتَفضَّ
ُجُل َعَرًقا ِإَذا َعِرَقْت أُُصوُل َشْعِرِه َوَلْم َيِسْل  Misâl-i الرَّ
mezbûr َتَصبََّب اْلَفَرُس َعَرًقا gibidir ki َعَرًقا keli-
mesi temyîzdir. Ve pek semirmekten yağı 
yarılıp çatlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ُعُروُق ْت  َفاْنَشقَّ َمْأَخَذُه  أََخَذ  ِإَذا  ْحِم  ِبالشَّ َجَسُدُه  َج   َتَفضَّ
ْحِم الشَّ َمَداِخِل  ِفي  -Ya¡nî “Şol derece اللَّْحِم 
de semirip tavlandı ki gövdesinde gereği 
gibi basacak yerlerini basıp sıkıştırmakla 
mudgalar aralarında yağların medâhilinde 
olan etlerin damarları yarılıp çatladı.” 
Lisânımızda semizlikten yağı yarılmak 
ta¡bîr olunur. Ve hayvânın gövdesinin 
eti eksilip mehzûl olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلْحُمَها َد  َتَخدَّ ِإَذا  النَّاَقِة  َبَدُن  َج   [Ve] َتَفضَّ
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ِليُج ّأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teflîc] اَءتَّ
Bu dahi bölmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َفلََّج 
ْيَء َتْفِليًجا ِإَذا َقَسَمُه الشَّ
ُج لأ ِّ  Bir ma¡rûf (fâ’nın kesriyle) [el-filc] اَءأ
ölçek addır. Nihâye ve Muπrib’de bu vec-
hile mersûmdur ki َفاَلٌج [fâlec] lâm’ın fet-
hiyle bir nev¡ ölçek adıdır. Süryânî olan 
fâlfâ mu¡arrebidir, ِفْلٌج [filc] dedikleri öl-
çekten kebîrdir; ٌل  in[kurr mu¡addel] ُكرٌّ ُمَعدَّ
iki humusudur. Ve Teh≠îb’de َفاَلٌج [fâlec] 
َكِبيٌر  [filc] ِفْلٌج in nısfı ve[kurr kebîr] ُكرٌّ 
Süryânîde fâlfâ dedikleri ölçektir diye 
mübeyyendir. Ve 

ٌج  Nısf ma¡nâsınadır ki iki bölünen [filc] ِفلأ
şey™in yarısıdır; fâ’nın fethiyle de câ™izdir; 
ve yukâlu: ُهَما ِفْلَجاِن أَْي ِنْصَفاِن
َلُج َّ  İki ayakların (fethateynle) [el-felec] اَءأ
aralıkları açık ve gergi olmak ma¡nâsınadır 
ki apşak olmaktan ¡ibârettir. Ve dişler 
seyrek olmak ma¡nâsınadır. Ümmehât-ı 
sâ™ireden bunlar bâb-ı râbi¡den masûg ve 
¡uzveyn-i merkûmeyne ve sâhiblerine vasf 
olarak mersûmdur. Meselâ yukâlu: َفِلَج 
ُجُل َوَفِلَج َثْغُرُه  Ve الرَّ

 .Nehr-i sagîre ıtlâk olunur [felec] َفَلٌج
Cevherî lâm’ın sükûnuyla takyîd eyle-
mekle galat eylemiştir.

َناِن اأألَاأ َلُج   Seyrek dişli [eflecu’l-esnân] أَفأ
kişiye denir, َفَلٌج [felec]-i mersûmdan sı-
fattır. Bunda elbette أَْسَناٌن [esnân] lafzının 
zikri lâzımdır, def¡-i iltibâs için; yukâlu: 
 Ve َرُجٌل أَْفَلُج ْالَْسَناِن أَْي ُمَتَباِعٌد َما َبْيَنَها

َلُج  Kollarının aralığı küşâde ve [eflec] أَفأ
meydânlı olan kişiye denir; yukâlu: َرُجٌل 
َيَدْيِه َبْيَن  َما  اْلَبِعيُد  أَِي  الثَّْدَيْيِن Cevherî أَْفَلُج  َبْيَن   َما 
¡unvânında ya¡nî memelerinin aralığı açık 
olanla tefsîr eylemekle galat eylemiştir.

َوَفاَز َعَلْيِه  َظِفَر  ِإَذا  َوالثَّاِني  ِل   Kâle’ş-şârih ve ْالَوَّ
fi’l-meseli: ”َمْن َيْأِت اْلَحَكَم َوْحَدُه َيْفُلْج“ Ya¡nî 
“Hâkim huzûruna hasmsız tenhâca varan 
adam fevz bulur”, zîrâ onu tekzîb eder 
yoktur. Fî-zamâninâ ¡arz-ı rüşvet eyledi-
ğine mebnîdir. Ve 

ٌج  :Bölmek ma¡nâsınadır; yukâlu [felc] َفلأ
َقَسَمُه ِإَذا  َبْيَنُهْم  ْيَء  الشَّ -Ve bir nesneyi nıs َفَلَج 
fından yarıp iki pâre kılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِنْصَفْيِن ُه  َشقَّ ِإَذا  ْيَء  الشَّ -Ve çift َفَلَج 
çi zirâ¡at için tarlayı söküp sürmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ْالَْرَض  ْالَكَّاُر   َفَلَج 
َراَعِة َها ِللّزِ  Ve cizye ve harâc farz ve takdîr َشقَّ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلِجْزَيَة  َفَلَج 
َفَرَضَها اْلِجْزَيِة Mü™ellifin ِإَذا   َواْلَفْلُج kavli َوِفي 
اْلِجْزَيِة  takdîrindedir. Ve Nihâye’nin ِفي 
beyânına göre َفْلٌج [felc] dedikleri zikri âtî 
mikyâlden me™hûzdur. Ve bu ma¡nâ işbu: 
 “ِإنَّ ُعَمَر َرِضَي اهللُ َعْنُه َبَعَث ُحَذْيَفَة َوُعْثَماَن ْبَن ُحَنْيٍف ِإَلى
أَْهِلَها” اْلِجْزَيَة َعَلى  َفَفَلَجا  َواِد   hadîsinde vârid السَّ
olmuştur. Ehl-i sevâd harâclarını gilâlden 
edâ eder olmalarıyla mikyâl-ı mezbûrdan 
farz ve takdîr ma¡nâsı ahz olunmuştur. Ve 

ٌج  Ba§ra ile ∞ariyye beyninde bir [Felc] َفلأ
mevzi¡ adıdır.

الَُج فأ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-iflâc] اَإلأ
dahi fevz ve zafer bulmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَفاَز َظِفَر  ِإَذا  َخْصِمِه  َعَلى  ُجُل  الرَّ  Ve أَْفَلَج 
zafer-yâb eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْظَفَرُه أَْي  َعَلْيِه  اهللُ   Ve hasm üzere îrâd أَْفَلَجُه 
eylediği delîl ve bürhânı metîn ve râst ve 
rûşen kılmak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: َمُه َوأَْظَهَرُه أَْفَلَج بُْرَهاَنُه ِإَذا َقوَّ
ُج لأ ُّ ve [el-fulc] اَءأ

َبُة لأ ُّ  َفْلٌج (fâ’ların zammıyla) [el-fulcet] اَءأ
[felc] ve ِإْفالٌَج [iflâc]ın ma¡nâ-yı evvelle-
rinden ismdir, fevz ve zafer ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِلَمِن اْلُفْلُج َواْلُفْلَجُة أَِي الظََّفُر َواْلَفْوُز
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laya ıtlâk olunur. Ve ¡Irâ…’ta bir mevzi¡ 
adıdır.

ِليَبُة َّ  (vezninde [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-felîcet] اَءأ
Çadırın şukkalarından bir şukkaya denir.

لُّوُج َّ -veznin [tennûr] َتنُّوٌر) [el-fellûc] اَءأ
de) Yazıcıya ıtlâk olunur, َكاِتٌب [kâtib] 
ma¡nâsına; yukâlu: َكاِتٌب أَْي  َفلُّوٌج  -Mü ُهَو 
tercim der ki bu mâdde elbette َفْلٌج [felc] 
mâddesinden me™hûzdur, zâhiren taksîm 
ma¡nâsından olmak gerektir. Hele fevz 
ve zafer ma¡nâsı, kâtibe göre ba¡îddir, 
zîrâ kâtib ile ihtiyâc hem-¡adeddir. Ve bir 
mevzi¡ adıdır.

لَُّج َّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mufellec] اَءأ
vezninde) Râst ve müstakîm olmayan 
nesneye ıtlâk olunur, gûyâ ki saptığı yer-
den iki bölünmüştür; yukâlu: أَْمٌر ُمَفلٌَّج أَْي َغْيُر 
 Ve ُمْسَتِقيٍم

لَُّج اءثََّناَيا َّ  Ön dişleri [mufellecu’&-&enâyâ] ُم
seyrek olan kimseye denir; yukâlu: َرُجٌل 
ُمَفلَُّج الثََّناَيا أَْي ُمْنَفَرُجَها
ِليُج فأ ٌِ  [İflîc] ِإْزِميٌل [izmîl] vezninde) Bir 
mevzi¡dir.

َبُة  (vezninde [amzet√] َحْمَزُة) [Felcet] َفلأ
Mekke ile Ba§ra beyninde bir mevzi¡dir.

لُُّج َّ ٌل) [et-tefelluc] اَءتَّ  (vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
Yarılıp çatlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َقْت َتَفلََّجْت َقَدُمُه ِإَذا َتَشقَّ

]ف ن ج[
نُُج ُّ -fâ’nın ve nûn’un zam) [el-funuc] اَءأ
mıyla) ُفُجٌج [fucuc] ma¡nâsınadır ki sakîl 
ve bî-meze kimselere denir.

ٌم) [Fennec] َفنٌَّج  (vezninde [ba……am] َبقَّ
Tâbi¡înden bir zâttır ki ondan Şeyhü’l-
Yemen Vehb b. Munebbih rivâyet-i hadîs 
eylemiştir. Ve başka bir muhaddis ismidir.

 Fenek (vezninde [cebel] َجَبٌل) [fenec] َفَنٌج

اِءُج َّ  Şol (vezninde [âric»] َخاِرٌج) [el-fâlic] اَءأ
iki hörgüçlü ¡azîmü’l-cüsse erkek deveye 
denir [ki] Sind ülkesinden mahsûs dırâb 
için etrâf-ı memâlike celb olunur; Türkîde 
buğur ta¡bîr olunur. Ve 

 Nasîbli gâlîb ve fâ™iz olan oka [fâlic] َفاِءٌج
ıtlâk olunur. Nihâye’de ve fî hadîsi Sa¡d: 
أَْن َوَيُجوُز  اْلَغاِلَب  اْلَقاِمَر  أَِي  اْلَفاِلَج”  َسْهِمي   “َفأََخْذُت 
َضاِل النِّ ِفي  ِبِه  َسَبَق  الَِّذي  ْهُم  السَّ  ibâretiyle¡ َيُكوَن 
mersûm olmakla kumar okundan ve nişân 
okundan e¡amm olur. Ve 

 Ma¡âzallâhi ta¡âlâ bir maraz [fâlic] َفاِءٌج
adıdır ki a¡zâ gevşeyip bedenin bir yanı 
tutmaz olur. Hılt-ı balgameynin insibâbı 
sebebiyle mesâlik-i rûhun kapanmasın-
dan olur. Nısf-ı a¡zâyı şakk eylediği için 
ıtlâk olunmuştur; yukâlu: َوُهَو اْلَفاِلُج   أََصاَبُه 
ِي اْلَبَدِن اِلْنِصَباِب ِخْلٍط َبْلَغِمّيٍ َتْنَسدُّ  اْسِتْرَخاٌء ِلََحِد ِشقَّ
وِح  Ve ِمْنُه َمَساِلُك الرُّ

 .Esmâ-i ricâldendir: Fâlic b [Fâlic] َفاِءٌج
»alâve, ¡Arabdan bir kimsedir ki: ِمْنُه  “أََنا 
َخالََوَة” ْبُن   meselinin menşe™idir. Aslı َفاِلُج 
budur ki beyne’l-¡Arab َقِم -yevmu’r] َيْوُم الرَّ
ra…am] ile müte¡âref olan yevm-i melha-
mede Uneys nâm ser-gerde esîrlerini katl 
ederken mezbûr Fâlic’e sen dahi Uneys’e 
mu¡âvenet eylemez misin dediklerinde أََنا 
ِمْنٌه  demekle min-ba¡d bir mâddeden َبِريٌء 
teberrî eden kimse ”أََنا ِمْنُه َفاِلُج ْبُن َخالََوَة“ de-
mek mesel kalmıştır.

ُلوُج ّأ َُ  [fâlic] َفاِلٌج Zikr olunan [el-meflûc] اَءأ
marazına mübtelâ kişiye denir; yukâlu: 
ُجُل َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل َفُهَو َمْفُلوٌج ُفِلَج الرَّ
لُّوَجُة َّ وَدةٌ) [el-Fellûcet] اَءأ -vez [seffûdet] َسفُّ
ninde) Sevâd-ı ¡Irâ…’ta vâki¡ karyeye de-
nir. Cem¡i َفالَِليُج [felâlîc]dir, َواِد أَْي  َفالَِليُج السَّ
 Ve ُقَراَها

-Zirâ¡at için nats olmuş tar [fellûcet] َفلُّوَجٌة
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ُج يأ َّ  fâ’nın fethi ve yâ’nın) [el-feyc] اَءأ
sükûnuyla) Peyk-i Fârisî mu¡arrebidir ki 
bir mahalden mahall-i âhere tahrîrât götü-
ren piyâdedir; ıstılâhımızda sâ¡î ta¡bîr olu-
nur. Ve cemâ¡at-i insânîye denir. Ve esmâ™ 
vü elkâb-ı ricâldendir; A√med b. ◊asan 
el-Feyc ve Hibetullâh el-Feyc ve Ebû 
Reşîd el-Feyc ve A√med b. Mu√ammed 
el-İsbahânî ibnu’l-Feyc muhaddislerdir. 
Ve cemâ¡at ma¡nâsında َفْيٌج [feyc] keli-
mesinin aslı َفّيٌِج [feyyic] idi َكّيٌِس [keyyis] 
vezninde, ba¡dehu tahfîf olundu, َهّيٌِن [hey-
yin] ve َهْيٌن [heyn] kelimeleri gibi. Cem¡i 
 [fuyûc] ُفُيوٌج gelir. ¡Alâ-kavlin [fuyûc] ُفُيوٌج
zindân bekçilerine denir ki dâ™imâ zindâna 
girip çıkıp hirâset ederler. Pes cem¡ sîgası 
onlara muhassas olmuştur. Bunlar dahi 
peyk makûlesi serhenglerdir. Hâlâ rikâb-ı 
sultânîde olan peykler sür¡atle emr ü 
kelâm-ı sultânîyi icrâ için mürettebdir. 

Mü™ellifin aslını beyânı, vâvî olduğuna 
telmîhe mebnîdir ki aslı َفِويٌج [fevîc] idi, 
 vezninde; vâv üzere kesrenin [kerîm] َكِريٌم
sıkletinden nâşî kesre hazf olunup keli-
mede vâv ve yâ™ müctemi¡ olmak kâ¡ide-i 
meşhûresine mebnî vâv, yâ’ya kalb ve 
idgâm olunmuştur, niteki ٌد  ve [ceyyid] َجّيِ
ٌد  kelimeleri dahi böyledir. Ve [seyyid] َسّيِ
ma¡lûm ola ki Suyû†î ¡aleyhi’r-rahmetin 
İt…ân’da ve Muzhir’de beyân eylediği 
üzere ba¡zı mu¡arrebât vardır ki ¡Arab onu 
temellük ve onda iştikâk ve tasrîfle tasar-
ruf ederler. Meselâ ِلَجاٌم [licâm] kelimesi 
ki ِلَكاٌم [ligâm] mu¡arrebidir. Cem¡inde 
 ُكُتٌب ve [kitâb] ِكَتاٌب ,dediler [lucum] لُُجٌم
[kutub] gibi. Ve ondan fi¡l ve sîga ta-
sarruf edip ِإْلَجاًما ًما ve أَْلَجَمُه  َتَلجُّ َم  -dedi َتَلجَّ
ler. Kezâlik ِديَواٌن [dîvân] lafzının َدَواِويُن 
[devâvîn] üzere cem¡lendirip ve ondan 

mu¡arrebidir ki Fârisîdir, Türkîde karsak 
ta¡bîr olunan cânvere denir ki derisinden 
a¡lâ kürk olur.

]ف ن ز ج[
ُج َْ نأ َّ  fâ’nın ve zâ-yı) [el-fenzec] اَءأ
mu¡cemenin fethiyle) ¡Aceme mahsûs bir 
gûne raks ismidir ki el ele alıp raks eder-
ler. Pençe mu¡arrebidir, Türkîde sıra rak-
sı ta¡bîr ettikleridir. Mütercim der ki َفْنَزٌج 
[fenzec] kezâlik pençe mu¡arrebidir ki 
ehl-i Fürsün müsteraka dedikleri eyyâm-ı 
hamsedir. Ve onlar âhnuved, uşteved, is-
fend, heşt, heştvîştir; ehl-i takvîm beynin-
de müsta¡meldir.

]ف و ج[
ُج وأ َّ  (vezninde [mevc] َمْوٌج) [el-fevc] اَءأ
Gürûh ve cemâ¡at ma¡nâsınadır: Cem¡i 
 gelir, fâ’nın zammıyla ve [fuvûc] ُفُووٌج
 أََفاِوُج gelir ve cem¡ü’l-cem¡i [efvâc] أَْفَواٌج
[efâvic] ve أََفاِويُج [efâvîc] gelir; yukâlu: َقْد 
 Ve أَْقَبَل َفْوٌج ِمَن النَّاِس أَْي َجَماَعٌة

ٌج -Masdar olur, râ™iha-i tayyi [fevc] َفوأ
be yayılıp kokmak ma¡nâsına, َفْوٌح [fav√] 
ma¡nâsında lügattir; yukâlu: َفاَج اْلِمْسُك َيُفوُج 
 Ve gündüz soğuk َفْوًجا ِإَذا َفاَح أَِي اْنَتَشَرْت َراِئَحُتُه
yâhûd serin olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َفاَج النََّهاُر ِإَذا َبَرَد
َفاَجُة ِ ) [el-ifâcet] اَإلأ -veznin [ifâdet] ِإَفاَدةٌ
de) Sür¡atle yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْسَرَع ِإَذا  ُجُل  الرَّ  Ve seğirtmek أََفاَج 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَدا ِإَذا  اْلَفَرُس   Ve أََفاَج 
develeri bölük bölük ve gürûh gürûh suya 
salıvermek ma¡nâsınadır; yukâlu: أََفاَج 
ُجُل ِإَذا أَْرَسَل ْاِلِبَل َعَلى اْلَحْوِض ِقْطَعًة ِقْطَعًة الرَّ
اِئَبُة َّ  İki yüksek yerin yâhûd [el-fâ™icet] اَءأ
iki tepenin aralığında olan geniş yere de-
nir. Ve cemâ¡at ma¡nâsınadır.
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FASLU’L-¢ÂF 
)َفْصُل اْلَقاِف(

]ق ب ج[
ُج َقبأ  âf’ın fethi ve bâ’nın…) [el-…abc] اَءأ
sükûnuyla) Keklik kuşuna denir, َحَجٌل 
[√acel] gibi. Müfredi َقْبَجٌة […abcet]tir ki 
erkeğine ve dişisine ıtlâk olunur. Şârihin 
beyânına göre kebk-i Fârisî mu¡arrebidir.

]ق ج ق ج[
َقَبُة -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-…ac…acet] اَءأَقبأ
ninde) ¡Araba mahsûs bir la¡ib adıdır ki 
ona اٍح .dahi derler [√a@mu va∂∂â¡] َعْظُم َوضَّ

]ق ر ب ج[
َبُج َأ ُق  (vezninde […ur†a…] ُقْرَطٌق) [el-…urbec] اَءأ
Dükkâna denir, َحانُوٌت [√ânût] ma¡nâsına, 
niteki ُكْرَبٌج [kurbec] dahi bu ma¡nâyadır. 
Şârihin beyânına göre bunlar külbe-i 
Fârisî mu¡arrebidir.

]ق ر ع ج[
َعُج َأ َق ُُ  [muserhed] ُمَسْرَهٌد) [el-mu…ar¡ac] اَءأ
vezninde) Uzun şey™e denir.

]ق ط ج[
َقَطاُج  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-…a†âc] اَءأ
ve

ِقَطاُج  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-…i†âc] اَءأ
Gemi halatına ve palamarına denir, َقْلُس 
ِفيَنِة .ma¡nâsına [alsu’s-sefînet…] السَّ

َقطأُج -veznin [mezc] َمْزٌج) [el-…a†c] اَءأ
de) Gemi halatını muhkem bükmek 
ma¡nâsınadır yâhûd halat ile kuyudan su 
çekmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َقَطَج 
ِل ِإَذا أَْحَكَم َفْتَل اْلِقَطاِج أَِو اْسَتَقى  َقْطًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
ِمَن اْلِبْئِر ِباْلِقَطاِج

fi¡l ahz edip َتْدِويًنا َن   ِديَناٌر dediler. Hattâ َدوَّ
[dînâr] gibi ِديَواٌن [dîvân] lafzını isti¡mâlde 
temekkünle gûyâ ki mu¡arreb değildir, 
belki ¡Arabîdir diye iddi¡âya mebnî aslı 
اٌن  olup vâveynin biri yâ’ya [divvân] ِدوَّ
ibdâl olundu diye iddi¡â™î hükm eyledi-
ler. Pes zikr olunan peyk mu¡arrebi َفْيٌج 
[feyc] dahi bu kabîlden olur, gûyâ ki sür¡at 
ma¡nâsından me™hûzdur, binâ™en¡aleyh 
cem¡inde ُفُيوٌج [fuyûc] dediler.

ِويُج ّأ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tefvîc] اَءتَّ
de) Tebrîd ma¡nâsınadır, berd-i nehâr 
ma¡nâsına olan َفْوٌج [fevc]den me™hûzdur; 
tekûlu: َنْفِسي َعْن  َد  أَُبّرِ أَْي  َج  أَُفّوِ َحتَّى  ِبَراِئٍح   َلْسُت 
Ya¡nî “Gündüz serinlenip nefsim bir 
mikdâr müsterîh olmadıkça ben gidici 
değilim.”

اَجُة َّ ِت اأ ِ  [isti«fâf] ِإْسِتْخَفاٌف [el-istifâcet] اَإلأ
ve ِإْسِتْسَراٌع [istisrâ¡] ma¡nâsınadır; yukâlu: 

أُْسُتِفيَج ُفالٌَن َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل أَِي اْسُتِخفَّ

]ف هـ ج[
َبُج يأ َّ  (vezninde [ay…al§] َصْيَقٌل) [el-feyhec] اَءأ
Bâdeye denir, خمر [«amr] ma¡nâsına. Ve 
bâde ölçtükleri peymâneye denir. Ve süz-
güye denir, ٌِمْصَفاة [mi§fât] ma¡nâsına.

]ف هـ ر ج[
ٌج ََ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [Fehrec] َفبأ
Fehre mu¡arrebidir ki İ§†a«r eyâletinde çöl 
tarafında vâki¡ bir kaza ismidir.

]ف ي ج[
ُج يأ َّ  fâ’nın fethi ve yâ’nın) [el-feyc] اَءأ
sükûnuyla) Çukur olup yatımlı ve oturaklı 
düz yere denir.
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FASLU’L-KÂF 
)َفْصُل اْلَكاِف(

]ك أ ج[
َكأأُج -kâf’ın fethi ve hemze) [el-ke™c] اَءأ
nin sükûnuyla) Bir kimsenin hamâkati 
müzdâd olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َكأََج 
ُجُل َكْأًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا اْزَداَد ُحْمُقُه الرَّ
ِكَئاُج  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-ki™âc] اَءأ
Be-gâyet bönlük ve ahmak ve nâdânlık 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبِه ِكَئاٌج أَْي َحَماَقٌة َوَفَداَمٌة

]ك ث ج[
َكثأُج -kâf’ın fethi ve &â-yı mü) [el-ke&c] اَءأ
sellesenin sükûnuyla) Ta¡âmdan kifâyet 
mikdârı yemek, ¡alâ-kavlin etrâftan celb-i 
zehâ™ir edip çoğaltmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َكْثًجا  الطََّعاِم  ِمَن   َكَثَج 
َفأَْكَثَرُه ِمْنُه  اْمَتاَر  أَِو  َيْكِفيِه  َما  ِمْنُه   Mü™ellifin أََكَل 
tefsîr-i mezkûru istihdâma mahmûldür, 
zîrâ kavl-i evvelde vâki¡ ta¡âmdan murâd 
ta¡âm-ı me™kûldür ve sânîden ki zamîr 
ile meknîdir, murâd buğday makûlesi 
zahîredir, zîrâ ¡Arablar o makûle galleye 
 [mâl] َماٌل ıtlâk ederler, deveye [a¡âm†] َطَعاٌم
ıtlâk ettikleri gibi.

]ك ج ج[
ُة ٌة) [el-kuccet] اَءأُكبَّ  (vezninde [luccet] لُجَّ
Etfâla mahsûs bir la¡ibdir ki paçavrayı top 
edip oynarlar. Hâlâ bu diyârlarda kayıştan 
yaparlar.

) [el-kecc] اَءأَكجُّ  vezninde) Top [lecc] َلجٌّ
oynamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُِّبي الصَّ  َكجَّ 
ِة ا ِإَذا َلِعَب ِباْلُكجَّ َكجًّ
َكَبُة  [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-keckecet] اَءأَكبأ
vezninde) Bu dahi bir gûne la¡ibdir ki 
 dahi derler. Ba¡zı [istu’l-kelbet] ِإْسُت اْلَكْلَبِة

]ق ل ج[
ُقوَءنأُج -âf’ın fethi ve zam…) [el-…ûlenc] اَءأ
mı ve lâm’ın fethiyle ve ba¡zen meksûr 
olur yâhûd dâ™imâ meksûrdur) Em¡â™ya 
müte¡allik bir marazdır ki mûlim ve mûci¡ 
ve hurûc-ı rîhe ve def¡-i tabî¡îye mâni¡dir. 
Lisânımızda dahi kulunc ta¡bîr olunur. 
Muzhir’in beyânına göre bu mu¡arrebdir, 
ya¡nî kûlenc mu¡arrebidir, zîrâ elfâz-ı 
¡Arabiyyede …âf ve cîm müctemi¡ olmaz. 
Ve ba¡zı müfredât-ı tıbbiyyede zikr olun-
duğu üzere maraz-ı mezbûr kolon dedik-
leri ikinci bağırsağa ¡ârız olur, tabî¡ati 
muhtebis eylemekle riyâh ve fazalâtın 
hurûcu müte¡assir olur.

]ق ن ج[
ٌج نَّوأ َِ  [¢innevc] (ِسنَّْوٌر [sinnevr] veznin-
de) Hindistân’da bir beldedir, Sultân 
Ma√mûd-ı ∏aznevî feth eylemiştir.

]ق ن ف ج[
ُج ِّ ِقنأ  (âf’ın ve fâ’nın kesriyle…) [el-…infic] اَءأ
Semiz ve döşekli dişi eşeğe denir.

]ق و ج[
ََاٌج  [¢âc] Esmâdandır: A√med b. ¢âc 
muhaddistir.
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insân taylaklarıyla uğraştığına mebnî ıtlâk 
olunmuştur; yukâlu: ِجيٌّ أَْي ُمَخنٌَّث ِهَي ُكرَّ
اِرَجُة ََ َك ve (kâf’ın fethiyle) [el-kerâricet] اَءأ

ُج َِ يأ ََ ُك  [uza¡mil…] ُقَزْعِمٌل) [el-kureyric] اَءأ
vezninde) Bir nev¡ yeşil ve kısaca balık 
adıdır. Ba¡zıların beyânına göre uskumru 
balığıdır.

اُج ََ ِت كأ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-iktirâc] اَإلأ
ve

يُج َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tekrîc] اَءتَّكأ
ve

ُج َُّ ٌل) [et-tekerruc] اَءتََّك -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bunlar da bir nesne küflenip çiçeklen-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: َج  ِإْكَتَرَج اْلُخْبُز َوَكرَّ
ُخْضَرةٌ َوَعَلْتُه  َفَسَد  ِإَذا  َج   Mütercim der ki َوَتَكرَّ
Fârisîde zikr olunan küfe kere denmekle 
 ondan mu¡arreb olup ba¡dehu [kerec] َكَرٌج
mutasarrıf olmak ba¡îd değildir.

]ك ر ب ج[
َبُج َأ ُك  (vezninde […ur†a…] ُقْرَطٌق) [el-kurbec] اَءأ
 gibi bu dahi çarşı dükkânına [urbec…] ُقْرَبٌج
denir, َحانُوٌت [√ânût] ma¡nâsına, ¡alâ-kavlin 
bakkâl dükkânında olan satılık metâ¡ ve 
eşyâsına denir. Mütercim der ki Fârisîde 
dükkâna kurbe [ُكْرَبه] denmekle ُكْرَبٌج [kur-
bec] ve ُقْرَبٌج […urbec] ondan mu¡arrebdir.

]ك س ج[
َاُج -kâf’ın fethi ve zam) [el-kevsec] اَءأَكوأ
mıyla) Ma¡lûmdur ki Fârisîde ve Türkîde 
köse ta¡bîr olunur, sakalı az kimsedir ve 
bu mu¡arrebdir. Ve 

َاٌج  Bir türlü balığın ismidir [kevsec] َكوأ
ki bıçkı tarzında hortumu olur. Bu ba-
lık okyânûsta olur, ¡azîmü’l-hilkat ve 
ziyân-kâr ve sâ™il bir balıktır ve bu ismle 
ma¡rûftur. Ve 

müfredâtta ٌة -bu gûne mübey [kuccet] ُكجَّ
yendir ki bir mendil makûlesini büküp 
oturanların arkalarından dolandırırlar, ona 
siviştir ve götüne koydum oyunu ta¡bîr 
ederler.

 :Esmâdandır (kâf’ın zammıyla) [Kucc] ُكجد
¢uteybe b. Kucc, Bu«ârâlı bir muhad-
distir. Ve Yûsuf b. A√med b. Kecc el-
¢â∂î ki kâf’ın fethiyledir, e™imme™-i 
Şâfi¡iyyedendir.

]ك د ج[
ُج َأ َك  kâf’ın fethi ve dâl’ın) [el-kedc] اَءأ
sükûnuyla) Meşrûbu ifrâta gitmeyip 
kifâyet mikdârı içmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا َشِرَب ُجُل َكْدًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ  َكَدَج الرَّ
َراِب ِكَفاَيَتُه ِمَن الشَّ

]ك ذ ج[
 kâf’ın ve ≠âl-ı mu¡cemenin) [el-ke≠ec] اَءأَكَذُج
fethiyle) Gede-i Fârisî mu¡arrebidir ki 
hâne ve me™vâ ma¡nâsınadır; Fârisîde 
mey-gede ve mey-hâne demektir.

]ك ر ج[
ُج ََ َك  Cûd ve (fethateynle) [el-Kerec] اَءأ
şecâ¡atle meşhûr Ebû Dulef el-¡İclî 
nâm emîrin binâ-kerdesi bir beldedir ki 
Hemedân ile İsfahân beynindedir. Ve 
Dînever kazâsında bir karye adıdır. Ve 

ٌج ََ  Masdar olur, ekmek makûlesi [kerec] َك
nesne küflenmek ve çiçeklenmek 
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َكَرًجا  اْلُخْبُز   َكِرَج 
اِبِع ِإَذا َفَسَد َوَعَلْتُه ُخْضَرةٌ الرَّ
ُج ََّ ُك -ub…] ُقبَّرٌ kâf’ın zammıyla) [el-kurrec] اَءأ
ber] vezninde) Kere-i Fârisî mu¡arrebidir 
ki atın tayına denir, ُمْهٌر [muhr] ma¡nâsına.

ِجيُّ ََّ ُك  (yâ-yı nisbetle) [el-kurreciyy] اَءأ
Muhannes ve me™bûn şahsa ıtlâk olunur; 
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¡Arabî-i sahîh değillerdir. Garîbdir ki 
mü™ellif ma¡nâlarından sâkit olmuştur. 
Bunu ba¡zı müfredâtta ¡Arab tâ™ifesi bey-
ninde mütevelled olan Rûmî kimse ile 
beyân eylemişlerdir. Ve ba¡zı nüshalar-
da fâ’yla ve tâ-yı fevkiyye ile mersûm 
olmakla onlara göre keşefet mu¡arrebi 
olmak muhtemeldir ki Yehûd havrasına 
denir.

]ك ل ج[
َكَلُج  Zâtında (fethateynle) [el-kelec] اَءأ
kerîm olup ve bahâdır ve şecî¡ olan adama 
denir ki vasfeyni câmi¡dir. Lisânımızda 
keleş ta¡bîri bundan muharref zann olu-
nur; yukâlu: ُهَو َكَلٌج أَْي َكِريٌم ُشَجاٌع Ve 

-abbe kabîlesinden bir civân∞ [Kelec] َكَلٌج
merd ve kerîm adam adıdır.

ُكُلُج  Yavuz ve (zammeteynle) [el-kuluc] اَءأ
şedîd olan adamlara denir.

َلَبُة َكيأ -kâf’ın ve lâm’ın fet) [el-keylecet] اَءأ
hiyle) Bir nev¡ ölçek adıdır ki hubûbât 
ölçülür. Cem¡i َكَياِلَجٌة [keyâlicet] ve َكَياِلُج 
[keyâlic] gelir. Muπrib’in beyânına göre 
altı yüz dirhem veznini müstev¡ib olan 
ölçektir. Bunu ba¡zı usûlde َكْيَلٌة [keylet] 
ta¡bîr olunan küçük ölçek ile tefsîr eyle-
mişlerdir. Ve 

َلَبٌة  Mu√ammed b. ~âli√ nâm [Keylecet] َكيأ
muhaddisin lakabıdır.

]ك م ج[
ُج َُ َك  Uyluğun (fethateynle) [el-kemec] اَءأ
sağrıya doğru varan ucuna denir.

]ك ن د ج[
وُج َُ َكنأ  (kâf’ın fethiyle) [el-kendûc] اَءأ
Kendû mu¡arrebidir ki mahzen şeklinde 
yaptıkları nihân-hânedir ki içinde metâ¡ 

َاٌج -Dişleri eksik olan kimse [kevsec] َكوأ
ye denir, ya¡nî mâder-zâd yirmi sekiz dişi 
olan kimseye denir.

Şârih der ki َكْوَسٌج [kevsec]lerin dişleri 
nâkıs olur. Ve ağır yürüyüşlü ayağı künd 
ve batî™ olan beygire denir.

َاَبُة  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-kevsecet] اَءأَكوأ
vezninde) Bir kimse köse olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َصاَر ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َكْوَسَج 
َكْوَسًجا

]ك س ب ج[
ُبُج  (vezninde [¡bur…u] بُْرُقٌع) [el-kusbuc] اَءأُكسأ
Kusb-i Fârisî mu¡arrebidir ki susam posa-
sına denir. Türkîde küspe ta¡bîr olunur.

]ك س ت ج[
ِتيُج  Kustî (kâf’ın zammıyla) [el-kustîc] اَءأُكسأ
mu¡arrebidir. Şol kalın ipe denir ki zimmî 
tâ™ifesi üst esvâbının üzerinden kuşanır-
lar ve bu, zünnâr dedikleri ipin gayrıdır. 
Lâkin mü™ellifin zimmîye tahsîsinin vec-
hi ma¡lûm olmadı, zîrâ mutlakan Na§ârâ 
tâ™ifesi kuşanırlar. Sâhib-i Durer’in 
beyânına göre ُكْسِتيٌج [kustîc] parmak gıl-
zatında ipten olur ve zünnâr, ibrîşimden 
olur. Ve ba¡zılar bunu Mecûs tâ™ifesine 
tahsîs eylediler.

ُتُج -veznin [¡bur…u] بُْرُقٌع) [el-kustuc] اَءأُكسأ
de) Kuste-i Fârisî mu¡arrebidir ki demet 
mikdârı lîfe denir.

]ك ش ع ث ج[

َثُج َكَشعأ  şîn-i mu¡ceme ve) [el-keşa¡&ec] اَءأ
&â-yı müsellese ile) ve

]ك ش ع ط ج[
َطُج -sefer] َسَفْرَجٌل) [el-keşa¡†ac] اَءأَكَشعأ
cel] veznlerinde) İkisi de müvellededir, 
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FASLU’L-LÂM 

)َفْصُل الالَِّم(

]ل ب ج[
ُج  lâm’ın fethi ve bâ’nın) [el-lebc] اَءلَّبأ
sükûnuyla) Yere çalmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َلْبًجا  ْالَْرَض  ِبِه   َلَبَج 
 لُِبَج ِبِه َعَلى ِبَناِء اْلَمْجُهوِل أَْي ُصِرَع :ve yukâlu َصَرَعُه
Ya¡nî “Kendi kendisine bî-ihtiyâr yere yı-
kılıp düştü.” Ve vurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلَبَجُه ِباْلَعَصا ِإَذا َضَرَبُه ِبَها
 Yere (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-lebîc] اَءلَِّبيُج
vurulmuş, َمْلُبوٌج [melbûc] ma¡nâsınadır. 
Bu ma¡nâdandır ki ¡Arablar َبْرٌك َلِبيٌج derler, 
obanın bi’l-cümle develeri obanın çevre-
sinde yere vurulmuş gibi çöküp otursalar. 
 :in cem¡idir; yukâlu[berk] َباِرٌك [berk] َبْرٌك
َبْرٌك َلِبيٌج أَْي َباِرَكٌة َحْوَل اْلُبُيوِت
َبُة بأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-lubcet] اَءلُّ
ve

ُبَبُة ve (zammeteynle) [el-lubucet] اَءلُّ

َبَبُة  Demirden (fetehâtla) [el-lebecet] اَءلَّ
düzülmüş birkaç çengelli bir gûne bü-
yük oltadır ki bi-¡aynihi pençe şeklinde 
olur. Aralıklarını ayırıp ortasına et ko-
yup san¡atla onu kiriş ile bend ederler. 
Kurt sayyâdları onu kurdun memerrine 
vaz¡ ederler. Kurt gelip ete saldığı gibi o 
çengeller çenesine ve boynuna sancılıp 
kısaç gibi sıkıp ve kiriş dahi boynuna sa-
rılıp der-sâ¡at kurdu zebûn edip yere çalar. 
Cem¡i َلَبٌج [lebec] gelir fethateynle ve لَُبٌج 
[lubec] gelir ُصَرٌد [§urad] vezninde.

َباُج  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-libâc] اَءّلِ
Za¡îfü’l-¡akl ahmak ve nâdâna denir.

ve eşyâ™ hıfz ederler. Asl kendû Fârisîde 
nesne saklamak için yaptıkları duvarlı bü-
yük sandık şeklinde tahtadan ve çamurdan 
olan zarfa denir ki Türkîde sarpun ve pe-
tek ve kovan ta¡bîr olunur; mancanaya ve 
fıçıya da ıtlâk olunur. Ve zarf-ı mezkûre 
taşralarda zahâ™ir makûlesi vaz¡ eder-
ler. Ve arı kovanına kendû ıtlâkı teşbîh 
tarîkiyledir. Ve kemer ve duvar binâ eden 
bennâ™ların elsinelerinde zebân-zed olan 
kendece ta¡bîrleri müvellededir, lafz-ı 
mezbûru çatı ma¡nâsına isti¡mâl ederler ve 
ona kandese dahi derler.

]ك ن ج[
َكاَكَنُج -kâf’ın fethiy) [el-kâkenec] اَءأ
le) »orasân şehri olan Herât nâm bel-
de cibâlinde nâbit bir şecerin zamkıdır. 
Cemî¡-i zamkların eltafıdır. Ta¡mında 
halâvet ve tab¡ında kâfûrî bürûdet var-
dır. Müleyyin ve kurûh-ı mesâneye 
ve evrâm-ı hârreye nâfi¡dir. Mü™ellif 
-mâddesinde işbu kâkenecin şe “ع،ب،ب”
cer yâhûd nebât olduğunu îmâ eylemişti. 
Bundan başka cemî¡-i müfredâtta it üzü-
mü nev¡inden kınbıl otu dedikleri nebâtla 
müfesser ve müsta¡mel olan dânelerinin 
kırmızı kışrıdır diye muharrerdir. Bostânî 
ve cebelî nev¡i olur, ‰â™if ve sâ™ir mahal-
lerde dahi nâbittir.

]ك ن ف ج[
ُكَناِفُج -veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-kunâfic] اَءأ
de) Çok şey™e denir ne olursa olsun. Ve 
etine dolu semiz insân ve hayvâna denir. 
Ve dâneleri gür ve sık hûşeye sünbüleye 
ve denir.
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 Ve َوَيِعيَها

ُلٌج -Bir adamın yâhûd kendi [telecluc] َتَلبأ
nin magsûb olan hânesini elinden almak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَلْجَلَج َداَرُه ِمْنُه ِإَذا أََخَذَها

 Cemâ¡at-i (lâm’ın zammıyla) [el-lucc] اَءلُّجُّ
kesîreye ıtlâk olunur. 

Şârih der ki bu mâdde َعَلى َبْعُضُه  ْيِء  الشَّ ُد   َتَردُّ
ْيِء ve َبْعٍض الشَّ -ma¡nâsına mevzû¡ ol َتْرِديُد 
makla ma¡ânî-i sâ™ire ondan müteferri¡dir. 
Meselâ husûmet ve ¡inâd man¡âsı, ferâgat 
eylemeyip onda sebât üzere tereddüd 
eylemeyi mutazammındır. Ve cemâ¡at-i 
kesîre elbette beri öte tereddüd eder-
ler. Pes bunda ٌّلُج [lucc] ism-i cem¡ olur. 
Ve mu¡zam-ı mâ™, tereddüd-i emvâcına 
mebnîdir. İntehâ. Ve 

 ,Bahrin ve nehrin mu¡zamına [lucc] ءُجد
ya¡nî engin yerine denir; ve minhu kav-
luhu ta¡âlâ: ِلْلِجيِم ِاتَِّباًعا  َويُْكَسُر   ﴾ ّيٍ لُّجِ َبْحٍر   ﴿ِفي 
 Ve َتْخِفيًفا

 Kılıca ıtlâk olunur, âb u tâbının [lucc] ءُجد
temevvücüne mebnî. Ve derenin bir tara-
fına denir. Ve dağın huşûnetli sarp yerine 
denir. Ve ¡Amr b. ¡Â§’ın kılıcı ismidir. Ve 

-Pek siyâh olan devenin vas [lucc] ءُجد
fında mübâlagaten îrâd olunur, gûyâ ki 
mu¡zam-ı bahr gibi temevvüc üzeredir; 
yukâlu: َجَمٌل أَْدَهُم لُجٌّ ُمَباَلَغٌة
ُة  Bu dahi cemâ¡at-i (hâ’yla) [el-luccet] اَءلُّبَّ
kesîreye ve bahrin ve nehrin engin yerine 
ıtlâk olunur. Ve aynaya ve gümüşe ıtlâk 
olunur.

ُة  Nâs’ın (lâm’ın fethiyle) [el-leccet] اَءلَّبَّ
gırîv ve feryâd ve çağıltılarına denir; 
yukâlu: ُة أَِي ْالَْصَواُت َواْلَجَلَبُة َما َهِذَه اللَّجَّ
ِبيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-telcîc] اَءتَّلأ
Suyun engin yerine dalmak ma¡nâsınadır; 

]ل ج ج[
ve [el-lecâc] اَءلََّباُج

 (lâm’ların fethiyle) [el-lecâcet] اَءلََّباَجُة
Husûmet ma¡nâsınadır. Murâd, husûmette 
¡inâd eylemektir, zîrâ mü™ellifin Ba§â™ir’de 
beyânına göre mezcûr ve memnû¡ oldu-
ğu husûsta temâdî ve ¡inâd ma¡nâsına 
mevzû¡dur. Türkîde bundan önegülük ile 
tabîr olunur; yukâlu: َلِجْجَت َيا ُفالَُن َتَلجُّ َلَجاًجا 
اِبِع  َلَجْجَت َتِلجُّ ِمَن :ve yukâlu َوَلَجاَجًة ِمَن اْلَباِب الرَّ
 Ve اْلَباِب الثَّاِني أَْي َتَماَدْيَت َوَعِنْدَت ِفي اْلُخُصوَمِة

 Açlığın şiddetinden yürek [lecâcet] َءَباَجٌة
oynamağa denir; yukâlu: أَْي َلَجاَجٌة  ُفَؤاِدِه   ِفي 
َخَفَقاٌن ِمَن اْلُجوِع
 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-lecûc] اَءلَُّبوُج
ve

 hâ’yla ki mübâlaga) [el-lecûcet] اَءلَُّبوَجُة
içindir) ve 

 lâm’ın zammıyla) [el-lucecet] اَءلَُّبَبُة
 vezninde) Pek ¡anûd ve [humezet] ُهَمَزةٌ
muhâsim kimseye denir ki önegü ta¡bîr 
olunur.

َلَبُة -vez [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-leclecet] اَءلَّبأ
ninde) ve

ُلُج -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [et-telecluc] اَءتََّلبأ
ninde) Kelâmı selâset ve talâkatle edâ ey-
lemeyip ağızında lokma çiğner gibi terdîd 
ederek sarmaşık söylemek ma¡nâsınadır, 
müttehem adamın dilini çiğnereyerek töh-
metini söylediği gibi; yukâlu: َلْجَلَج ِفي اْلَكالَِم 
َد ِفيِه َوَتَلْجَلَج ِإَذا َتَردَّ
Şârih der ki َتَلْجُلٌج [telecluc] kelâma da sı-
fat olur, söz ağızda yâhûd içeride tereddüd 
eylemek ma¡nâsına; ve minhu hadîsu ¡Alî 
radıyallâhu ¡anhu: اَْلَكِلَمُة ِمَن اْلِحْكَمِة َيُكوُن ِفي“ 
أَْي َصاِحِبَها”  ِإَلى  َتْخُرُج  َحتَّى  َفُتَلْجِلُج  اْلُمَناِفِق   َصْدِر 
َك ِفي َصْدِرِه َوَتْقَلُق َحتَّى َيْسَمَعَها اْلُمْؤِمُن َفَيْأُخُذَها  َتَتَحرَّ
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Kâle fi’n-Nihâye ve fi’l-hadîsi: َّاْسَتَلج  “ِإَذا 
ُهَو اَرِة”  اْلَكفَّ ِمَن  اهلِل  ِعْنَد  َلُه  آِثٌم  َفِإنَُّه  ِبَيِميِنِه   أََحُدُكْم 
 اْسَتْفَعَل ِمَن اللََّجاِج َوَمْعَناُه أَْن َيْحِلَف َعَلى َشْيٍء َوَيَرى أَْن
ُر َفَذاَك  َغْيَرُه َخْيٌر ِمْنٌه َفُيِقيُم َعَلى َيِميِنِه َوالَ َيْحَنُث َوالَ يَُكّفِ
 آِثٌم َلُه َوِقيَل ُهَو أَْن َيَرى أَنَُّه َصاِدٌق ِفيَها ُمِصيٌب َفَيِلجُّ ِفيَها
ُرَها يَُكّفِ  Mü™ellif ma¡nâ-yı sânîye zâhib َوالَ 
olmuştur. Ma¡lûm ola ki yemîn olunan 
nesneden hayrlı ve efdal olana keffâretle 
intikâl olunmak lâzımdır, zîrâ işbu: َمْن“ 
 َحَلَف َعَلى َيِميٍن َفَرأَى َغْيَرَها َخْيًرا ِمْنُه َفْلَيْأِت الَِّذي ُهَو
ْر َيِميَنُه”  hadîsiyle o bâbda emr sâdır َخْيٌر َوْلُيَكّفِ
olmuştur.

ُج ٌل) [et-teleccuc] اَءتََّلبُّ -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ِإْسِتْلَجاٌج [istilcâc] ile ma¡nâ-yı evvelde 
mürâdiftir; yukâlu: َعاُه َج َمَتاَع ُفالٍَن ِإَذا ادَّ َتَلجَّ

]ل ح ج[
-lâm’ın ve √â-yı mühme) [el-la√ac] اَءلََّحُج
lenin fethiyle) Kılıç kına ilişip yapışmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َلَحًجا  ْيُف  السَّ  َلِحَج 
اِبِع ِإَذا َنِشَب ِفي اْلِغْمِد  Ve اْلَباِب الرَّ

 Gözden akan çirk ve çapağa [la√ac] َءَحٌج
denir, َغَمٌص [πama§] ma¡nâsına.

-Da (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-la√ic] اَءلَِّحُج
racık şey™e ıtlâk olunur; yukâlu: َلِحٌج  َمَكاٌن 
ٌق أَْي َضّيِ
الَِطُج َُ  (mîm’in fethiyle) [el-melâ√ic] اَءأ
 […me∂âyi] َمَضاِيُق ,in cem¡idir[mel√ac] َمْلَحٌج
ma¡nâsınadır ki dar yerler demektir.

َحُج لأ َُ -vez [ma…§ad] َمْقَصٌد) [el-mel√ac] اَءأ
ninde) ve

َتَحُج لأ ُُ  [™multece] ُمْلَتَجأٌ) [el-multe√ac] اَءأ
vezninde) Sığınacak ve penâh getirecek 
yere denir, ٌَمْلَجأ [melce™] ma¡nâsına.

ُج  lâm’ın fethi ve √â’nın) [el-le√c] اَءلَّحأ
sükûnuyla) Vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Ve göz de َلَحَجُه َلْحًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َضَرَبُه
ğirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِبَعْيِنِه   َلَحَجُه 

yukâlu: َة ُجُل ِإَذا َخاَض اللُّجَّ َج الرَّ َلجَّ
َيَلنأُبوُج ve [el-yelencûc] اَءأ

َيَلنأَبُج -yâ’nın ve lâm’ın fet) [el-yelencec] اَءأ
hiyle) ve

ََءنأَبُج ve [el-elencec] اَألأ

ََءنأُبوُج  hemzenin ve lâm’ın) [el-elencûc] اَألأ
fethiyle) ve

َنُبوُج َيلأ  yâ’nın fethi ve) [el-yelnecûc] اَءأ
lâm’ın sükûnuyla) ve

َنُبوِجيُّ َيلأ  (yâ-yı nisbetle) [el-yelnecûciyy] اَءأ
ve

ََءنأِبيُج ve [el-elencîc] اَألأ

َيَلنأِبيُج ve [el-yelencîc] اَءأ

َينأِبيُج ve (lâm’sız) [el-yencîc] اَءأ

َينأُبوُج  Mecmû¡u ¡ûd ağacına [el-yencûc] اَءأ
denir ki tebhîr olunur; buhûru süst ve za¡îf 
olan mi¡deyi mukavvîdir.

ِتَباُج ءأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ilticâc] اَإلأ
de) Asvât ve sâ™ir nesne karışık ve şûrîde 
olmak, ihtilât ma¡nâsınadır; yukâlu: ِت  ِإْلَتجَّ
ْالَْصَواُت أَِي اْخَتَلَطْت
ُة َتبَّ لأ ُُ ٌة) [el-multeccet] اَءأ  [mu√teccet] ُمْحَتجَّ
vezninde) Siyâhı şedîd ve koyu olan göze 
ıtlâk olunur; yukâlu: ِديَدُة الشَّ أَِي  ٌة  ُمْلَتجَّ  َعْيٌن 
َواِد -Ve çayırı ve çemeni pek koyu olmak السَّ
la şedîdü’l-hudret olan yere ıtlâk olunur.

ءأَباُج ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ilcâc] اَإلأ
Gırîv ve feryâd eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َتْت َوَرَغْت ِت ْاِلِبُل ِإَذا َصوَّ أََلجَّ
َباُج ِتلأ اأ ِ -Bir kimsenin zü’l [el-istilcâc] اَإلأ
yed olduğu nesneyi husûmetle iddi¡â eyle-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْسَتَلجَّ َمَتاَع ُفالٍَن ِإَذا 
َعاُه  Ve yemîninde sıdk ve savâbını zu¡m ادَّ
ile keffâret eylemeyip ¡inâd ve ısrâr ey-
lemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
أَنَُّه َصاِدٌق َزاِعًما  ْرَها  يَُكّفِ َوَلْم  ِفيَها  َلجَّ  ِإَذا  ِبَيِميِنِه   ِإْسَتَلجَّ 
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nefye mahsûstur.

]ل خ ج[
 lâm’ın ve «â-yı) [el-la«ac] اَءلََّبُج
mu¡cemenin fethiyle) Göz pek çok çirk 
ve çapak bağlamak ma¡nâsınadır, şöyle ki 
istikzâr oluna; yukâlu: ِمَن َلَخًجا  َعْينُُه   َلِخَجْت 
اِبِع َوُهَو أَْسَوأُ اْلَغَمِص  :ve minhu yukâlu اْلَباِب الرَّ
َلِخَجٌة  alâ-kavlin bunda savâb olan¡ َعْيٌن 
«â™eyn-i mu¡cemeteyn ile olmaktır.

]ل ذ ج[
ُج  lâm’ın fethi ve ≠âl-ı) [el-le≠c] اَءلَّذأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Suyu azca azca 
yudum yudum içmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجِرَعُه ِإَذا  ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َلْذًجا  اْلَماَء   َلَذَج 
Ve bir kimseden ibrâm ve ilhâhla nesne 
istemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُفالًَنا   َلَذَج 
أََلحَّ َعَلْيِه ِفي اْلَمْسأََلِة

]ل ز ج[
ُج َْ ve (fethateynle) [el-lezec] اَءلَّ

وُج ُْ -veznin [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-luzûc] اَءلُّ
de) Bir nesne hâm helvâ gibi yelmeşik 
olmakla sünüp uzanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اِبِع ِإَذا ْيُء َلَزًجا َولُُزوًجا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َلِزَج الشَّ
َد َوَتَمدَّ  Ve yelmeşik nesne tutkal gibi َتَمطََّط 
bir şey™e sıvanıp yapışmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلِزَج ِبِه ِإَذا َغِرَي ِبِه ve tekûlu: ًأََكْلُت َعَسال 
َفَلِزَج ِبِإْصَبِعي أَْي َعِلَق
ُج ُّْ ٌل) [et-telezzuc] اَءتََّل  (vezninde [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
Bir nesne sıvaşık ve yapışak olup yelme-
şiklenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َج النََّباُت  َتَلزَّ
َن َتَلجَّ  Niteki hâtem çiçeği makûlesinde ِإَذا 
müşâhede olur. Ve başın saçını hoşça ge-
reği gibi gasl eylememek sebebiyle bi’l-
külliyye kîrden pâk olmayıp câ-be-câ kîrli 
kalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْأُس ِإَذا َج الرَّ  َتَلزَّ
 َغَدا َغْيَر َنِقّيٍ َعِن اْلَوَسِخ َوَذِلَك ِإَذا َغَسَلُه َوَلْم يُْنِق َوَسَخُه
Ve bu ma¡nâ mecâzîdir.

 :Ve sığınmak ma¡nâsınadır; yukâlu أََصاَبُه ِبَها
 Ve َلَحَج ِإَلْيِه ِإَذا َلَجأَ

ٌج  Sâhil-i Yemen’de ¡Aden-i [La√c] َءحأ
Ebyen kurbünde bir beldedir. Bânîsi 
olan La√c b. Vâ™il b. ¢a†an ismiyle 
müsemmâdır.

ءأَحاُج ِ  (hemzenin kesriyle) [el-il√âc] اَإلأ
İlticâ™ ettirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْلَحَجُه ِإَلْيِه أَْي أَْلَجأَُه
ِتَحاُج ءأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ilti√âc] اَإلأ
de) ِإْلَحاٌج [il√âc] ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْلَتَحَجُه ِإَلْيِه أَْي أَْلَجأَُه
ُج  (lâm’ın zammıyla) [el-lu√c] اَءلُّحأ
Hânenin bir köşesine denir; yukâlu: َقَعَد ِفي 
-Ve gözün dâ™ire olan çu اللُّْحِج أَْي َزاِوَيِة اْلَبْيِت
kuruna denir ki hâne-i çeşm ta¡bîr olunur, 
ُة اْلَعْيِن  َوْقَبٌة ma¡nâsına, ona [kiffetu’l-¡ayn] ِكفَّ
[va…bet] dahi denir, Türkîde gözün oyumu 
ta¡bîr ederler. Bu ma¡nâda lâm’ın fethiy-
le de câ™izdir. Ve dağ diplerinde ve ba¡zı 
derelerde olan şol delik tarzında çukura 
denir ki ağızı dar olup gerisi vâsi¡ olur. 
Cem¡i أَْلَحاٌج [el√âc] gelir.

َوَجُة  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-la√vecet] اَءلَّحأ
vezninde) Bir kimse mâ-fi’z-zamîri olan 
kelâm ve haberi tahlît ve teşvîş ederek 
sûret-i uhrâda izhâr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َلْحَوَج َعَلْيِه اْلَخَبَر ِإَذا َخلََّطُه َفأَْظَهَر َغْيَر َما ِفي 
َنْفِسِه
ِحيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tel√îc] اَءتَّلأ
 :ma¡nâsınadır; yukâlu [la√vecet] َلْحَوَجٌة
َج َعَلْيِه اْلَخَبَر ِبَمْعَنى َلْحَوَج َلحَّ
َباُء -tasgîr bünyesiy) [™el-lu√aycâ] اَءلَُّحيأ
le) İstisnâ™ ma¡nâsına müsta¡meldir; 
yukâlu: ٌَبْيٌع أَْو َيِميٌن َما ِفيَها لَُحْيَجاُء أَْي َمْثَنِويَّة Ya¡nî 
kat¡iyyü’l-mefâddır. Yemînde istisnâ™ ِإْن 

اهللُ  demekten ¡ibârettir. Ve bu telhîc-i َشاَء 
mezkûr ma¡nâsından me™hûz ve makâm-ı 
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denir ki âlât derdiyle ferci fırın gibi kız-
gın olup ¡alevi dimâgına çıkar ola, ancak 
âteşinin teskîni kîr tulumbasıyla mümkin 
ola; yukâlu: ُة َجٌة َحارَّ َجٌة أَْي َشَهَواِنيٌَّة ُمَتَوّهِ  ِإْمَرأَةٌ ُمَتَلّعِ
اْلَفْرِج

]ل ف ج[
اُج َّ ءأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ilfâc] اَإلأ
Müflis ve bî-mâye olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإْلَفاًجا ِإَذا أَْفَلَس أَْلَفَج الرَّ
ُج َّ لأ ُُ  mîm’in zammı ve) [el-mulfec] اَءأ
fâ’nın fethiyle) Ondan ism-i fâ¡ildir, 
müflis olan kişiye denir. Ve bu, kıyâsa 
muhâliftir; yukâlu: ُجُل َفُهَو ُمْلَفٌج أَْلَفَج الرَّ
Şârih der ki ُمْسَهٌب [musheb] ve ُمْحَصٌن 
[mu√§an] ve ُمْهَتٌر [muhter] ve ُمْسَهٌم [mus-
hem] kelimeleri dahi bu gûne kıyâsa 
muhâliftir. Ve 

اٌج َّ ءأ ٌِ  [ilfâc] Bir adamı bîgâne ve nâ-ehle 
muztarr ve mültecî kılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْلَفَجُه ِإَلْيِه َوُهَو َغْيُر أَْهِلِه أَْي أَْلَجأَُه َوأَْحَوَجُه
ُج ّأ  lâm’ın fethi ve fâ’nın) [el-lefc] اَءلَّ
sükûnuyla) Züll ve hakâret ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ٌِّبِه َلْفٌج أَْي ُذل
ُج َّ َتلأ سأ ُُ -ism-i mef¡ûl bün) [el-mustelfec] اَءأ
yesiyle) ُمْلَفٌج [mulfec] ma¡nâsınadır ki 
müflis ve bâd-be-destdir; sîn taleb için 
değildir. Bu dahi ism-i fâ¡ildir, ُمْلَفٌج [mul-
fec] gibi. Ve bunlardan ism-i mef¡ûl dahi 
fâ’nın fethiyle vâriddir. Ve şiddet-i havf-
tan nâşî yüreği yerinden oynamış kimseye 
denir. Ve kemâl-i za¡f u hüzâldan yere ya-
pışıkalmış kimseye denir ki murâd yerin-
den kımıldamağa mecâli olmayan adam-
dır; yukâlu: ًَرُجٌل ُمْسَتْلَفٌج أَْي الَِصٌق ِبالَْرِض ُهَزاال

]ل م ج[
ُج ُأ  lâm’ın fethi ve mîm’in) [el-lemc] اَءلَّ
sükûnuyla) Ağızın etrâfıyla ekl eylemek 

َجُة ْأ  lâm’ın fethi ve zâ’nın) [el-lezcet] اَءلَّ
sükûnuyla) ve

َجُة ِْ  (vezninde [feri√at] َفِرَحٌة) [el-lezicet] اَءلَّ
ve

يَبُة ِْ -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [el-lezîcet] اَءلَّ
de) Tutkal gibi yapışak kimseye denir ki 
yapıştığından değme hâlle münfekk ol-
maz; yukâlu: َرُجٌل َلْزَجٌة َوَلِزَجٌة َوَلِزيَجٌة أَْي ُمالَِزٌج 
الَ َيْبَرُح

]ل ع ج[
ُج  lâm’ın fethi ve ¡ayn’ın) [el-la¡c] اَءلَّعأ
sükûnuyla) Bir nesne hâtırda halecân edip 
oynamak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء الشَّ  َلَعَج 
ْدِر َلْعًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َخَلَج -Ve deri ِفي الصَّ
yi âteşe tutarken yakmak ma¡nâsınadır ki 
bu yakmaktan Türkîde göyündürmek ile 
ta¡bîr olunur, niteki âteşe tutulan havlu ve 
kâğıd makûlesinde dahi vâki¡ olur; yukâlu: 
-Ve darb ile madrûbun be َلَعَج اْلِجْلَد ِإَذا أَْحَرَقُه
denini acıtmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلَعَج 
ْرِب ِإَذا آَلَمُه  َضْرٌب :Ve minhu yukâlu اْلَبَدَن ِبالضَّ
الَِعٌج أَْي ُموِلٌم
الََعَبُة ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mulâ¡acet] اَءأ
vezninde) Bir kimse hakkında bir mâdde 
pek müştedd olmak ma¡nâsınadır, şöyle 
ki derûnunu âzürde ve elem-nâk eyleye; 
yukâlu: الََعَجُه ْالَْمُر ِإَذا اْشَتدَّ َعَلْيِه
ِتَعاُج ءأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ilti¡âc] اَإلأ
de) Bir hâdise yâhûd bir gam ve gussa 
sebebiyle yanıp yakılıp derd-nâk olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: اْرَتَمَض ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْلَتَعَج 
ِمْن َهّمٍ
َعاُج ءأ ِ  Âteş (hemzenin kesriyle) [el-il¡âc] اَإلأ
ile odunu tutuşturmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْلَعَج النَّاَر ِفي اْلَحَطِب ِإَذا أَْوَقَدَها
َبُة َتَلّعِ ُُ َجٌة) [el-mutela¡¡icet] اَءأ -mute] ُمَتَوّهِ
vehhicet] vezninde) Şol şehevânî ¡avrete 
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yukâlu: َلِميٌج َوَسِميٌج  َلِمٌج  َوَسِمٌج  َلْمٌج  َسْمٌج   َشْيٌء 
ا أَْي َقِبيٌح ِجدًّ
ُج َُّ َل ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mulemmec] اَءأ
vezninde) Metîn ve düz ve hemvâr olan 
mızrağa denir; yukâlu: ٌن ُمَمرَّ أَْي  ٌج  ُمَلمَّ  ُرْمٌح 
ُمَملٌَّس

]ل م هـ ج[
َبُج ُأ -veznin [semhec] َسْمَهٌج) [el-lemhec] اَءلَّ
de) Pek yağlı ve özlü hoş-meze süte de-
nir; yukâlu: َلَبٌن َسْمَهٌج َلْمَهٌج أَْي َدِسٌم ُحْلٌو Ve bu 
itbâ¡ değildir.

]ل هـ ج[
 Bir nesneye (fethateynle) [el-lehec] اَءلََّبُج
pek harîs ve ârzû-mend olmakla dâ™imî 
ona düşkün olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا أُْغِرَي ِبِه َفَثاَبَر َعَلْيِه ْيِء َلَهًجا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َلِهَج ِبالشَّ
Bu mâddede hass ve tergîble ya¡nî kındı-
rılmakla harîs olmak lâzım değildir, zîrâ 
-terkîbi ki binâ-i mechûl üzeredir, bi أُْغِرَي ِبِه
nefsihi düşkün, harîs olmak ma¡nâsınadır, 
niteki mâddesinde mübeyyendir.

َباُج ءأ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-ilhâc] اَإلأ
kimsenin develerinin köşekleri analarını 
emmeğe pek düşkün olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َهاِتَها  O أَْلَهَج َزْيٌد ِإَذا َلِهَجْت ِفَصالُُه ِبَرَضاِع أُمَّ
esnâda nâkanın memelerini bend ederler.

َبُة -veznin [amzet√] َحْمَزُة) [el-lehcet] اَءلَّبأ
de ve hâ’nın fethiyle lügattir) Dile denir, 
lisân ma¡nâsına; yukâlu: اللَّْهَجِة َفِصيُح   ُفالٌَن 
َساِن َوَصاِدُق اللَّْهَجِة أَِي الّلِ
Şârih der ki ba¡zılar َلْهَجٌة [lehcet]i cây-
gâh-ı sühan ile ya¡nî söz söylerken lisânın 
isti¡mâl olunan yeri ile tefsîr eylediler 
ki murâd lisândan mehâric-i hurûf olan 
yerlerdir. Ve ba¡zılar söz söylediği hâlde 
lisâna tahsîs eylediler.

ِبيَباُج ءأ ِ -vez [i√mîrâr] ِإْحِميَراٌر) [el-ilhîcâc] اَإلأ

ma¡nâsınadır ki murâd yenecek nesne 
azca olmakla ağızı doldurmayıp ön diş-
leriyle yâhûd ağızın bir tarafıyla yemek-
tir. Hattâ Ebû Zeyd bunu hımâr kısmına 
tahsîs eylemiştir ki çayır kısa olmakla ön 
dişlerinin uçlarıyla koparıp ekl eylemesi-
dir; yukâlu: ِإَذا ِل  ْالَوَّ اْلَباِب  ِمَن  َلْمًجا  ْيَء  الشَّ  َلَمَج 
 lafzının [e†râf] أَْطَراٌف Burada أََكَلُه ِبأَْطَراِف َفِمِه
cem¡iyyeti eczâsı i¡tibârına mebnîdir, nite-
ki َرْأِسِه َمَفاِرُق   .terkîbi dahi böylecedir َشاَبْت 
Ve 

ٌج ُأ  ;Cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır [lemc] َء
yukâlu: َلَمَج اْلَمْرأََة ِإَذا َجاَمَعَها
الَِمُج َُ  (mîm’in fethiyle) [el-melâmic] اَءأ
 ma¡nâsınadır ki ağız içre [melâπim] َمالَِغُم
dil yetiştiği etrâfına denir. Mü™ellifin َوَما 
.kavli ¡atf-ı tefsîrdir َحْوَل اْلَفِم

اُج َُ  (vezninde [se√âb] َسَحاٌب) [el-lemâc] اَءلَّ
Pek azca ve nâçîz yiyeceğe denir, çiğnem-
ti ta¡bîr olunur َذَواٌق [≠evâ…] gibi; tekûlu: َما 
ُذْقُت َشَماًجا َوالَ َلَماًجا أَْي َشْيًئا َحِقيًرا
َبُة ُأ  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-lumcet] اَءلُّ
Sofralık ve kahvaltı ta¡bîr olunan azca yi-
yecektir ki erken onunla ta¡allül olunur; 
tekûlu: أَْطَعْمَنا لُْمَجًة َوِهَي َما يَُتَعلَُّل ِبِه َقْبَل اْلَغَداِء
ُج ُُّ ٌل) [et-telemmuc] اَءتََّل -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Cüz™îce kahvaltı ekl eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََكَل ِإَذا  ُجُل  الرَّ َج   َتَلمَّ
اللُّْمَجَة
يُج ُِ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-lemîc] اَءلَّ
Kesîrü’l-ekl olan kimseye ve kesîrü’l-
cimâ¡ olan kimseye denir.

.ma¡nâsınadır [lemîc] َلِميٌج) [el-lâmic] اَءالَِّمُج

ُج ُأ ve (vezninde [demc] َدْمٌج) [el-lemc] اَءلَّ

ُج ُِ ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-lemic] اَءلَّ

يُج ُِ  َسْمٌج (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-lemîc] اَءلَّ
[semc] mâddesine itbâ¡an zikr olunur; 
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Yoldan saptırmak ma¡nâsınadır; tekûlu: 
َج َج ِبَنا َعِن الطَِّريِق َتْلِويًجا أَْي َعوَّ َلوَّ
َجاُء -veznin [™a√râ§] َصْحَراُء) [™el-levcâ] اَءلَّوأ
de) ve

َباُء -tasgîr bünyesiy) [™el-luveycâ] اَءلَُّويأ
le) ”ح،و،ج“ mâddesinde zikr olundu-
lar. Ve bunlar َلْوٌج [levc] kelimesinden 
me™hûzlardır ki ağızda bir şey™i beri öte 
çevirip döndürmek ma¡nâsınadır; ba¡dehu 
zikr olunan ma¡ânîde isti¡mâl olundular; 
tekûlu: ْيَء أَلُوُجُه َلْوًجا ِإَذا أََدْرَتُه ِفي ِفيَك لُْجُت الشَّ

ninde) Bir nesne pek karış muruş olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء ِإْلِهيَجاًجا ِإَذا  ِإْلَهاجَّ الشَّ
 Ve bu, ¡uyûbdandır. Ve اْخَتَلَط َيْعِني َبْعُضُه ِبَبْعٍض
¡Arablar َعْينُُه ْت  النَُّعاُس ,derler ِإْلَهاجَّ ِبَها   ِإْخَتَلَط 
ma¡nâsına, ya¡nî gözüne uyku eseri girişip 
gözü uyku ile muhtelit olsa. Kezâlik َِّإْلَهاج 
َبُن  derler, yoğurt çalınan süt koyulanıp اللَّ
eczâsı birbirine karışıp uyulmak derecesi-
ne vardıkta, lâkin henüz iyice koyulanıp 
yoğurt kertesine varmamış ola.

َوَجُة  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-lehvecet] اَءلَّبأ
vezninde) Bir işi muhkem eylemeyip süst 
ve gevşek yapmak Ve bir maslahatı gev-
şek tutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َلْهَوَج ْالَْمَر 
 Burada Van…ulu merhûm ibrâm ِإَذا َلْم يُْبِرْمُه
eylemek ma¡nâsıyla beyân eylemekle 
vehn ve lehvecesi zâhirdir. Ve biryân etini 
gereği gibi nuzc buldurmayıp çiğce pişir-
mek, ¡alâ-kavlin tabhında müsâmaha yâ 
gaflet eylemekle nerm ve nâzük etmeyip 
katı ve bî-meze pişirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َواَء ِإَذا َلْم يُْنِضْجُه أَْو َلْم يُْنِعْم َطْبَخُه َلْهَوَج الّشِ
َبُة  (vezninde [cur¡at] ُجْرَعٌة) [el-luhcet] اَءلُّبأ
 ma¡nâsınadır ki sofralık ve [lumcet] لُْمَجٌة
kahvaltıya denir, tekûlu: أََكْلَنا لُْهَجًة أَْي لُْمَجًة
ِبيُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [el-telhîc] اَءتَّلأ
de) Bir kimseye kahvaltı yedirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُيوَف ِإَذا أَْطَعَمُهُم َج الضُّ  َلهَّ
-vâki¡ olmak أَْطَعَمُهْم ِإيَّاهُ Ba¡zı nüshada اللُّْهَجَة
la tezkîri َطَعاٌم [†a¡âm] yâhûd َمْأُكوٌل [me™kûl] 
i¡tibârıyla olur.

ُج َلبَّ ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-mulehhec] اَءأ
vezninde) Şol kimseye denir ki pek uy-
kucu olmakla kâr u ¡amelden ¡âciz ve 
mu¡attal olur ola; yukâlu: َيَناُم أَْي  ٌج  ُمَلهَّ  َرُجٌل 
َوَيْعِجُز َعِن اْلَعَمِل

]ل و ج[
ِويُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-telvîc] اَءتَّلأ
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lemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِباْلَعِطيَِّة   َمَثَج 
َسَمَح ِبَها

]م ج ج[
جُّ َُ  mîm’in fethi ve) [el-mecc] اَءأ
cîm’in sükûnuyla) Ağızdan su ve şer-
bet makûlesini taşra püskürüp atmak 
ma¡nâsınadır ki püskürmek ta¡bîr olunur; 
yukâlu: ِل ِإَذا ا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ َراَب ِمْن ِفيِه َمجًّ  َمجَّ الشَّ
 [mecc] َمجٌّ Şârihin beyânına göre işbu َرَماُه
mâddesi ağızdan sıvık nesne atmağa 
mahsûstur, niteki sıvık olmayanı atmağa 
َكالٌَم derler. Ba¡zı üdebânın [@laf] َلْفٌظ  َهَذا 
ْالَْسَماُع ُه   .kavlleri isti¡âreye mebnîdir َتُمجُّ
Kâle fi’n-Nihâye ve minhu’l-hadîsu: أَنَُّه“ 
َواِء” َها ِفي ِبْئٍر َفَفاَضْت ِباْلَماِء الرَّ  أََخَذ ُحْسَوًة ِمْن َماٍء َفَمجَّ
َها  Ve أَْي َصبَّ

-Gılâl cinsinden mâş ta¡bîr olu [mecc] َمجد
nan galle ismidir. Şârihin beyânına göre 

 [mâş] َماش mâş mu¡arrebidir. Ve [mecc] َمجٌّ
lafzını ¡Arab dahi ahz ve telaffuz ederler.

َباُج ُِ نأ ِ -vez [infi¡âl] ِإْنِفَعاٌل) [el-inmicâc] اَإلأ
ninde) Sıvık nesne serpilip sıçramak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْت نُْقَطٌة ِمَن اْلَقَلِم ِإَذا  ِإْنَمجَّ
َشْت َتَرشَّ

اجُّ َُ ) [el-mâcc] اَءأ  vezninde) Şol [âcc√] َحاجٌّ
pîr ve sâl-hordeye denir ki pîrlikten nâşî 
dâ™îmâ ağızından salyarı seyelân eder ola; 
yukâlu: َوَهَرًما ِكَبًرا  لَُعابُُه  َيِسيُل  أَْي  َماجٌّ   Ve َشْيٌخ 
koca nâkaya denir, dâ™imâ halkından su 
seyelân eylediği için.

َباُج ُُ -veznin [πurâb] ُغَراٌب) [el-mucâc] اَءأ
de) Ağızdan def¡ ve ilkâ olunan tükrüğe 
ve salyara denir. Ve bala ıtlâk olunur ve 
ba¡zen ona muzâfün-ileyhi tasrîhle ُمَجاُج 
 ıtlâk ederler. Ve [mucâcu’n-na√l] النَّْحِل

ِن ْأ ُُ اءأ  Yağmura [mucâcu’l-muzn] ُمَباُج 
ıtlâk olunur.

FASLU’L-MÎM 
)َفْصُل اْلِميِم(

]م أ ج[
أأُج َُ -mîm’in fethi ve hemze) [el-me™c] اَءأ
nin sükûnûyla) Ahmak ve muztarib olan 
kişiye denir ki hamâkatinden bir râddede 
müstakar olmayıp dâ™imâ ıztırâb üzere 
ola; yukâlu: َوُمْضَطِرٌب أَْحَمُق  أَْي  َمْأٌج   Ve ُهَو 
kıtâl ve ıztırâb ma¡nâsınadır; yukâlu: َرأَْيُت 
-Ve acı ve şûr اْلَقْوَم ِفي َمْأٍج أَْي ِفي ِقَتاٍل َواْضِطَراٍب
âbe suya denir.

وَجُة َُ ُُ -vez [kudûret] ُكُدوَرةٌ) [el-mu™ûcet] اَءأ
ninde) Su acı ve şûr olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإَذا اْلَخاِمِس  اْلَباِب  ِمَن  ُمُؤوَجًة  اْلَماُء   َمُؤَج 
 َشْكٌس Ve bu َكاَن َمْأًجا أَْي أَُجاًجا َفُهَو َمْأٌج أَْي أَُجاٌج
[şeks] sîgasındandır.

 Bir (vezninde [fa¡lel] َفْعَلٌل) [Me™cec] َمأأَجُج
mevzi¡ adıdır.

]م ت ج[
ُتوُج َُ  َصُبوٌر tâ-yı fevkiyye ile) [el-metûc] اَءأ
[§abûr] vezninde) Uzun uzadı ırak ¡akabe-
ye denir; tekûlu: ِسْرَنا َعَقَبًة َمُتوًجا أَْي َبِعيَدًة Bun-
da √â-yı mühmele ile de lügattir.

يَبٌة يَنٌة mîm’in kesriyle) [Mittîcet] ِمّتِ  ِسّكِ
[sikkînet] vezninde) İfrî…iyye ülkesinde 
bir beldedir.

]م ث ج[
ثأُج َُ  mîm’in fethi ve &â-yı) [el-me&c] اَءأ
müsellesenin sükûnuyla) Karıştırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء َمْثًجا ِمَن اْلَباِب  َمَثَج الشَّ
َخَلَطُه ِإَذا  ِل   ;Ve yedirmek ma¡nâsınadır ْالَوَّ
yukâlu: أَْطَعَمُه ِإَذا  ُفالًَنا   Ve kuyunun َمَثَج 
mecmû¡ suyunu çekmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمَثَج اْلِبْئَر ِإَذا َنَزَحَها أَْي َماَءَها Ve bir kim-
seye civân-merdlik edip ¡atiyye bahş ey-
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fi’l-hadîsi: أَْي َمَجُجُه”  َيْظَهَر  َحتَّى  اْلِعَنَب  َتِبِع   “الَ 
َطاَب :ve yukâlu بُُلوُغُه ِإَذا  َتْمِجيًجا  اْلِعَنُب  َج   َمجَّ
ُحْلًوا  in bu[temcîc] َتْمِجيٌج Mü™ellif َوَصاَر 
ma¡nâya vürûdundan sükût eylemiştir.

اُج َُ بأ َُ  (mîm’in fethiyle) [el-mecmâc] اَءأ
Süst ve müsterhî şey™e denir.

ُج َُ بأ َُ ُُ -musel] ُمَسْلَسٌل) [el-mumecmec] اَءأ
sel] vezninde) Etine dolu tıknaz ¡uzva de-
nir ki dolgunluktan titrer ola; yukâlu: َكَفٌل 
ُمَمْجَمٌج أَْي ُمْرَتجٌّ
ُج ُُ بأ َُ  [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [et-temecmuc] اَءتَّ
vezninde) ¡Uzuvâtına dolu olmakla kara-
man kuyruğu gibi titremek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ََّتَمْجَمَج اْلَكَفُل ِإَذا اْرَتج
ِبيُج ُأ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-temcîc] اَءتَّ
Bir kimsenin ma¡yûb ve müttehem olma-
sını kasd eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َج ُفالٌَن ِبُفالٍَن ِإَذا أََراَدُه ِباْلَعْيِب َمجَّ

جُّ ُُ -Sağı (mîm’in zammıyla) [el-mucc] اَءأ
lırken taşlar üzere sıçrayan bal noktalarına 
denir.

ve (hemzenin meddiyle) [âcûc] آُجوُج

ُبوُج ُأ  [Ye™cûc] َيْأُجوُج (mîm’le) [yemcûc] َي
ve َمْأُجوُج [Me™cûc] kelimelerinde lügattir, 
niteki ”أ،ج،ج“ mâddesinde zikr olundu.

]م ح ج[
ُج حأ َُ  mîm’in fethi ve √â-yı) [el-ma√c] اَءأ
mühmelenin sükûnuyla) Et ve deri ve 
ağaç makûlesini soymak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمَحَج اللَّْحَم َمْحًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َقَشَرُه 
 Ve bir nesneyi yumuşatmak için َوَكَذا اْلُعوَد
el ile ovmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَحَج 
ْالَِديَم َوَكَذا  ِلَيِليَن  َدَلَكُه  ِإَذا  -Ve cimâ¡ eyle اْلَحْبَل 
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلَمْرأََة   َمَحَج 
 ;Ve yalan söylemek ma¡nâsınadır َجاَمَعَها
yukâlu: َكَذَب ِإَذا  ُجُل  الرَّ -Ve yağ çıkar َمَحَج 
mak için yayık ta¡bîr olunan tulumda sütü 

َباُج َُ -vez [se√âb] َسَحاٌب) [el-mecâc] اَءأ
ninde) Hurmâ salkımının çöpüne denir, 
.ma¡nâsına [urcûn¡] ُعْرُجوٌن

َبُة َُ بأ َُ  [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-mecmecet] اَءأ
vezninde) Söyleyeceği sözü hoşça beyân 
edemeyip ağızından muttasıl tükrük atar 
gibi miş yaş edâ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْنُه يَُبّيِ َلْم  ِإَذا  َخَبِرِه  ِفي  ُجُل  الرَّ  Ve َمْجَمَج 
kâtib kitâbetinin hurûflarını hoşça ¡ayân 
eylemeyip çepreşik ve müşevveş yazmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجُه َثبَّ ِإَذا  اْلِكَتاَب   َمْجَمَج 
ْن ُحُروَفُه  Ve bir kimse ile mükâlemede َوَلْم يَُبّيِ
râst ve savâb olan mesleğe gitmeyip 
yanlış ve hatâ ve gayr-i vâki¡ sözler ile 
onu hâlden hâle redd ve tahvîl eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ِبُفالٍَن  ُفالٌَن   َمْجَمَج 
َحاٍل ِمْن  ُه  َفَردَّ ُمْسَتِقيٍم  َغْيَر  َمْذَهًبا  َمَعُه  اْلَكالَِم  ِفي   َذَهَب 
َحاٍل ِإَذا :Ve kâle fi’l-Esâs ِإَلى  َخَبِرِه  ِفي   َمْجَمَج 
َلْم َيْشِف
َباُج مأ ِ  At (hemzenin kesriyle) [el-imcâc] اَإلأ
henüz heyecân-ı tâm peydâ edip kızmak-
sızın koşu atı gibi birden uzun uzadı se-
ğirtmeğe başlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َيْضَطِرَم أَْن  َقْبَل  ِباْلَجْرِي  َبَدأَ  ِإَذا  اْلَفَرُس   Ve أََمجَّ 
bilâd-ı sâ™ireye seyr ve seyâhat eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِفي َذَهَب  ِإَذا  َزْيٌد   أََمجَّ 
 Ve ağaçlara su yürümek ma¡nâsınadır اْلِبالَِد
ki fasl-ı bahârda olur; yukâlu: ِإَذا اْلُعوُد   أََمجَّ 
َجَرى ِفيِه اْلَماُء
ُبُج ُُ -Sarhoş (zammeteynle) [el-mucuc] اَءأ
lar demektir, ُسَكاَرى [sukârâ] ma¡nâsına. 
Ve bal arılarına denir.

َبُج َُ  Avurtlar (fethateynle) [el-mecec] اَءأ
gevşemek, ْدَقْيِن الّشِ …istir«â™u’ş-şid] ِإْسِتْرَخاُء 
ayn] ma¡nâsına ve bu, pîr-i fânîlere ¡ârız 
olur. Ve asmada ve bâgda üzüm kısmı 
nuzc bulup kemâle ermeğe denir ki üzüm 
olmak ta¡bîr olunur. Kâle fi’n-Nihâye ve 
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]م د ل ج[
ءُوُج َأ ُُ -vez [dumlûc] ُدْمُلوٌج [el-mudlûc] اَءأ
ninde ve mürâdifidir ki mâddesinde zikr 
olundu.

]م ذ ج[
ُج ذُّ َُ  âl-ı mu¡ceme ile≠) [et-teme≠≠uc] اَءتَّ
ٌل  vezninde) Kavun ve karpuz [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
makûlesi nuzc bulup olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َنِضَج ِإَذا  يُخ  اْلِبطِّ َج   Ve dolmak َتَمذَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ََج ْاِلَناُء ِإَذا اْمَتَل  Ve َتَمذَّ
bir nesne şişip kabarmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اْنَتَفَخ ِإَذا  ْيُء  الشَّ َج   Ve bolalmak َتَمذَّ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء ِإَذا اتََّسَع َج الشَّ َتَمذَّ
ِذيُج ُأ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tem≠îc] اَءتَّ
de) Dar nesneyi bolaltmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعُه َجُه َتْمِذيًجا أَْي َوسَّ َمذَّ

]م ذ ح ج[
ِطٌج  (vezninde [meclis] َمْجِلٌس) [me≠√ic] َمذأ
 mâddesinde zikr olundu. Cevherî “ذ،ح،ج”
vehmine mebnî burada sebt eylemiştir, 
her ne kadar Sîbeveyhi’ye isnâd eylemiş 
ise de.

]م ر ج[
ُج َأ َُ  mîm’in fethi ve râ’nın) [el-merc] اَءأ
sükûnuyla) Şol otlu, sulu çayırlığa ve 
çemen-zâra denir ki onda davarlar ra¡y 
olunur ola; meselâ Üsküdar verâsında 
İbrâhîm Ağa Çayırlığı ve Kâğıthâne Ça-
yırlığı gibi. Zikri âtî َمْرٌج [merc] dedikleri 
mahaller bundan me™hûzdur. Ve 

ٌج َأ  Masdar olur, davarı otlamak [merc] َم
için müseyyeb edip mer™âya salıvermek 
ma¡nâsına; yukâlu: اْلَباِب ِمَن  َمْرًجا  ابََّة  الدَّ  َمَرَج 
ْعِي ِل ِإَذا أَْرَسَلَها ِللرَّ  :ve minhu kavluhu ta¡âlâ ْالَوَّ
أَْي َيْبِغَياِن﴾  الَ  َبْرَزٌخ  َبْيَنُهَما  َيْلَتِقَياِن  اْلَبْحَرْيِن   ﴿َمَرَج 
 :Kâle’l-Bey∂âvî َخالَُّهَما الَ َيْلَتِبُس أََحُدُهَما ِباْلَخِر

çalkamak ma¡nâsınadır; yukâlu: اللََّبَن  َمَحَج 
-Ve bir nesneden bir şey™i silip gi ِإَذا َمَخَضُه
dermek ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَحَج َشْيًئا َعْن 
 Ve yel, yer yüzünden toprağı َشْيٍء ِإَذا َمَسَحُه
sıyırıp götürmek ma¡nâsınadır ki ma¡nâ-yı 
evvelden me™hûzdur; yukâlu: يَح َتْمَحُج  ِإنَّ الّرِ
ْالَْرَض أَْي َتْذَهُب ِبالتَُّراِب َحتَّى َتَتَناَوَل ِمْن أََدَمِتَها تَُراَبَها
اَطَبُة َُ ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mumâ√acet] اَءأ
vezninde) ve

َحاُج ُِ  Bir (mîm’in kesriyle) [el-mi√âc] اَءأ
kimsenin hakkını yâhûd ona eyledi-
ği va¡di uzatıp tesvîf ve te™hîr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُمَماَحَجًة َوِمَحاًجا  َماَحَجُه 
ِإَذا َماَطَلُه
ُحوُج َُ  (vezninde [me«ûf] َمُخوٌف) [me√ûc] اَءأ
Ötesi ırak olan ¡akabeye denir; yukâlu: 
َعَقَبٌة َمُحوٌج أَْي َبِعيَدةٌ
 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [Mi√âc] ِمَحاٌج
Mâlik b. ¡Avf en-Na§rî nâm kimsenin fe-
resi ismidir. Ve Ebû Cehl-i mel¡ûnun dahi 
feresi ismidir.

]م خ ج[
ُج بأ َُ  mîm’in fethi ve «â-yı) [el-ma«c] اَءأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Kuyu içre kova-
yı dolmak için beri öte çalıp depretmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َمْخًجا  ْلَو  الدَّ  َمَخَج 
َتْمَتِلَئ َحتَّى  َوَنَهَزَها  ِبَها  َجَذَب  ِإَذا  الثَّاِلِث   Ve اْلَباِب 
cimâ¡ eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: َمَخَج اْلَمْرأََة ِإَذا َجاَمَعَها
ُج بُّ َُ ٌل) [et-tema««uc] اَءتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Suyu beri öte çalkayıp depretmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu. َكُه َج اْلَماَء ِإَذا َحرَّ َتَمخَّ

]م د ج[
ٌج ََّ ٌر (mîm’in zammıyla) [muddec] ُم  ُقبَّ
[…ubber] vezninde Bir nev¡ deniz balığı-
nın ismidir ona ٌق .dahi derler […muşşa] ُمشَّ
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َِ َّّ اءصُّ ُج  َأ -âd’ın zam§) [Mercu’§-~uffar] َم
mıyla ٌر  …vezninde) Dimaş [ubber…] ُقبَّ
türâbındadır.

َراَء َعذأ ُج  َأ  …Yine Dimaş [™Mercu ¡A≠râ] َم
türâbındadır.

يَش َِّ ِف ُج  َأ  fâ’nın kesri ve) [Merc Firrîş] َم
râ’nın şeddesiyle) Endelüs diyârındadır.
مب يأ َُ ُه َبِني  ُج  َأ  ُزَبْيٌر) [Mercu Benî Humeym] َم
[zubeyr] vezninde) ~a¡îd-i Mı§r’dadır.

َة ََ ُج أَِبي ُعَبيأ َأ  Mav§il [Mercu Ebî ¡Ubeydet] َم
şarkîsindedir.

َياِزِن اءضَّ ُج  َأ  Ra……a’ya [Mercu’∂-∞ayâzin] َم
karîbdir.
َِ َواِط اءأ  َِ

َعبأ ُج  َأ  [Mercu ¡Abdilvâ√id] َم
Cezîre’dedir. Garîbdir ki eşher-i mürûc 
olan َداِبَق  tan ki ◊aleb[…Mercu Dâbi] َمْرُج 
kurbündedir, mü™ellif sükût eylemiştir.

اُج ََ مأ ِ  hemzenin (kesriyle)) [el-imrâc] اَإلأ
Bu dahi َمْرٌج [merc] gibi davarı müsey-
yeb edip çayıra salıvermek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْمَرَج َوِمْنُه  ْعِي  ِللرَّ أَْرَسَلَها  ِإَذا  ابََّة  الدَّ  أَْمَرَج 
َقْوٌم :Kâle’ş-şârih اْلَبْحَرْيِن َوَيُقوُل  ْالَْخَفُش   َقاَل 
 Ve أَْمَرَج اْلَبْحَرْيِن ِمْثَل َمَرَج اْلَبْحَرْيِن َفَعَل َوأَْفَعَل ِبَمْعًنى

اٌج ََ مأ ٌِ  [imrâc] Gebe nâka veledini henüz son 
ta¡bîr olunan dağarcık içre henüz uyuşmuş 
kan olarak düşürmek ma¡nâsınadır ki he-
nüz hilkati musavver olmamıştır. Bunda 
dahi ihtilât mülâhazası vâki¡dir; yukâlu: 
اْلَوَلَد ِغْرًسا َوَدًما ِإَذا أَْلَقِت   Ve davarı أَْمَرَجِت النَّاَقُة 
otlatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ابََّة ِإَذا  أَْمَرَج الدَّ
 Ve ¡ahd ve peymâna vefâ eylemeyip َرَعاَها
gadr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْمَرَج 
اْلَعْهَد ِإَذا َلْم َيِف ِبِه
ُج ََ َُ  Çobansız (fethateynle) [el-merec] اَءأ
kendi başlarına otlayan salma deveye 
denir; müfred ve cem¡e ıtlâk olunur, zîrâ 
fi’l-asl masdardır; yukâlu: ِإِبٌل َمَرٌج َوَبِعيٌر َمَرٌج 

أَْرَسَل َواْلَمْعَنى  أَْرَسْلَتَها  ِإَذا  ابََّة  الدَّ َمَرْجُت  ِمْن   أَْرَسَلُهَما 
َوالَ َيَتَجاِوَراِن  أَْي  َيْلَتِقَياِن  اْلَعْذَب  َواْلَبْحَر  اْلِمْلَح   اْلَبْحَر 
 Vâkı¡â Nehr-i Nîl’in Ba√r-i َيَتَماسُّ ُسطُوُحُهَما
Sefîd’e kavuştuğu mütercim-i hakîrin 
meşhûdu olmuştur ki vâfir mahalle ka-
dar imtizâc ve ittihâd eylemeyip yol gibi 
nümâyân olarak gider; ta¡mı dahi müte-
gayyir olmadığı menkûldür. Ba√r-i Fâris’e 
munsabb olan Dicle dahi o resme oldu-
ğu mahkîdir, niteki Hâlen İslâmbul’da 
Kâğıthâne suyunda ve ba¡zı sel suların-
da dahi sûret-i mezbûre meşhûddur. Ve 
ba¡zılar َبْحَرْيِن [ba√reyn]i Ba√r-i Fârs ile 
ki Hurmuz denizidir ve Ba√r-i Rûm [ile] 
ki ¢ulzum denizidir, tefsîr eylediler. Ona 
göre iltikâları Ba√r-i Mu√î†’te olur. Eslâfta 
Şâm ve Mı§ır ve ◊abeş ülkeleri kayâsire-i 
Rûm memâliki olmakla Ba√r-i ¢ulzum’a 
Ba√r-i Rûm ıtlâk eylediler. Ve 

ٌج َأ -Bir nesneyi şey™-i âhere ka [merc] َم
tıp karıştırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَرَج 
ْيِء ِإَذا َخَلَطُه ِبِه ْيَء ِبالشَّ  Mü™ellifin Ba§â™ir’de الشَّ
ve Râπıb’ın Müfredât’ta beyânına göre 
 bu ma¡nâya mevzû¡dur. Meselâ [merc] َمْرٌج
merg-zâra ıtlâkı ihtilât-ı nebâta mebnîdir 
ve irsâlü’d-dâbbe ve sâ™ir ma¡ânî ondan 
müteferri¡dir. 

ُبَطَباِء ُج اءأ َأ  orasân’da« [™Mercu’l-»u†abâ] َم
bir merg-zârdır. 
َراِهطب ُج  َأ  Şâm’da bir [†Mercu Râhi] َم

merg-zârdır. 

َعِة َقلأ ُج اءأ َأ .Bâdiyededir [Mercu’l-¢al¡at] َم

َبِليِج اءأ ُج  َأ  Ma§§î§a [Mercu’l-»alîc] َم
nevâhîsindedir.

اُخوِن ََ اأألَطأ ُج  َأ  Kezâlik [Mercu’l-A†râ«ûn] َم
Ma§§î§a’dadır.

يَباِج َِّ اء ُج  َأ  Ma§§î§a’ya [Mercu’d-Dîbâc] َم
karîb yerdedir.



يُج َِ َُ 1052اَءأ BÂBU’L-CÎM 

müşte¡il ıtlâk olunur. Ebu’l-cinn olan ٌَّجان 
[cânn] ondan mahlûktur ki iki ¡unsurdan 
mürekkebdir, biri havâ ve biri âteştir, nite-
ki ebü’l-beşer dahi iki ¡unsurdan âferîdedir 
ki biri hâk ve biri âbdır, çün âb ile hâk 
mümtezic oldukta, ona ِطيٌن [†în] ıtlâk olu-
nur ve havâ ve âteş muhtelit oldukta ona 
-ıtlâk olunur. Ve beşer cinsin [mâric] َماِرٌج
de tenâsül ilkâ-ı âb ile olduğu gibi cinn 
tâ™ifesinde dahi ilkâ-ı havâ ile hâsıl olur. 
Ve ٌَّجان [cânn] ile Hazret-i Âdem’in hil-
kati mâ-beyni altmış bin sene mikdârıdır. 
Ve Şer√-i Miftâ√’ta “Ta¡rîfu’l-musnedi-
ileyhi” bahsinde ﴾  ﴿َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحّيٍ
 َجَعْلَنا َمْبَدأَ ُكلَّ َشْيٍء َحّيٍ ِجْنَس اْلَماِء kerîmesini الية
¡ibâretiyle tefsîr ve bu resme tahrîr eyle-
miştir ki rivâyâtta vârid oldu ki Hazret-i 
Hak celle ve ¡alâ melâ™ikeyi sudan halk 
eylediği rîhten ve cinni sudan halk eyledi-
ği âteşten ve Hazret-i Âdem’i sudan halk 
eylediği türâbdan halk eylemekle her zî-
hayâtın mebde™i su olduğu mukarrer olur. 
İntehâ.

َجاُن َأ َُ -Hur (mîm’in fethiyle) [el-mercân] اَءأ
de incilere denir, ِصَغاُر اللُّْؤلُِؤ [§iπâru’l-lu™lu™] 
ma¡nâsına; müfredi َمْرَجاَنٌة [mercânet]tir; 
ve minhu kavluhu ta¡âlâ: اللُّْؤلُُؤ ِمْنُهَما   ﴿َيْخُرُج 
ّرِ َوِصَغاُرُه :Kâle’l-Bey∂âvî َواْلَمْرَجاُن﴾  أَْي ِكَباُر الدُّ
ْالَْحَمُر اْلَخَرُز  اْلَمْرَجاُن   Mi§bâ√’ta kavl-iَوِقيَل 
evvel Ezherî’den ve sânî ‰ur†ûşî’den 
menkûldür ki hâlâ miyânemizde mercân 
ta¡bîr olunan kırmızı nesnedir; deryâdan 
çıkar, hacer ve şecer miyânında berzah-
tır. Ve mü™ellifin bâb-ı ≠âl’de ٌذ  [≠busse] بُسَّ
mercândır dediği, mezbûr harez-i ahmer 
olacaktır ki ¡örfe mebnîdir. Ve Mi§bâ√’ta 
vezni fa¡lân olmak üzere mersûmdur. Mü-
tercim der ki َمْرَجاٌن [mercân] zikr olunan 
kırmızı boncuğa ıtlâk olunmak muktezâ-

َلَها َراِعَي  َوالَ  َتْرَعى  َكاَنْت   Ve fâsid ve tebâh ِإَذا 
olmak ma¡nâsına masdar olur; yukâlu: َمِرَج 
َفَسَد ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َمَرًجا   Ve bir nesne ْالَْمُر 
mütemekkin olmayıp beri öte bî-karâr ol-
mak ma¡nâsınadır, bol yüzüğün parmakta 
oynaması gibi; tekûlu: ِإْصَبِعي ِفي  اْلَخاَتُم   َمِرَج 
َقِلَق  ;Ve ihtilât ve ıztırâb ma¡nâsınadır ِإَذا 
yukâlu: َواْضَطَرَب اْخَتَلَط  ِإَذا  ْالَْمُر   ve َمِرَج 
minhu’l-hadîsu: ”ِيُن الّدِ َمِرَج  ِإَذا  أَْنُتْم   Ve “َكْيَف 
¡Arablar َبْيَنُهْم َهْرٌج َوَمْرٌج derler ki َبْيَنُهْم ِإْخِتالٌَط 
َواْضِطَراٌب َوَتْهِويٌش  -ma¡nâsınadır. Bun َوِفْتَنٌة 
da râ’nın sükûnu َهْرٌج [herc] kelimesine 
müşâkeleye mebnîdir.

يُج َِ َُ -Ka (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-merîc] اَءأ
rış muruş nesneye denir; yukâlu: َمِريٌج  أَْمٌر 
ُمْخَتِلٌط  Ve şol tâze nihâle denir ki ağaç أَْي 
budaklarının aralıklarına girişmiş ola; 
yukâlu: ُخوٌط َمِريٌج أَْي ُمَتَداِخٌل ِفي ْالَْغَصاِن َيْعِني َقِد 
الطَِّويَلُة َشَناِغيُبُه   Ve şol ak ve yumuşak اْلَتَبَسْت 
kemikçeğize denir ki hayvân boynuzu-
nun vasatında tümüp çıkar ve o boynuzun 
mâddesinden değildir. Cem¡i أَْمِرَجٌة [emri-
cet] gelir.

اِرُج َُ -veznin [âric»] َخاِرٌج) [el-mâric] اَءأ
de) Tütünsüz âteşe ıtlâk olunur; ve min-
hu kavluhu ta¡âlâ: ِمْن َماِرٍج  ِمْن  اْلَجانَّ   ﴿َوَخَلَق 
َخاِن  َناٍر﴾ أَْي َخَلَق اْلِجنَّ أَْو أََبا اْلِجّنِ ِمْن َصاٍف ِمَن الدُّ
َفِإنَّ اْلَبْيَضاِويُّ  َقاَل  ِلَماِرٍج  َبَياٌن  َناٍر”  “ِمْن  َتَعاَلى   َوَقْولُُه 
 اْلَماِرَج ِفي ْالَْصِل اَْلُمْضَطِرُب ِمْن “َمِرَج” ِإَذا اْضَطَرَب
Pes âteşten murâd duhândan hâlis leheb-i 
sâtı¡ olur ki Fârisîde zebâne ta¡bîr olunur; 
hareket ve ıztırâbı bâ¡is-i ıtlâktır. Ba¡zılar 
ihtilât ma¡nâsından me™hûz olmakla kızıl 
ve sarı ve yeşil ¡alevleri birbirine muh-
telit olan lehebdir dediler. Mü™ellif dahi 
Ba§â™ir’de َلِهيٌب ُمْخَتِلٌط ile tefsîr eylemiştir. 

Ve Futû√ât’ta mersûmdur ki َماِرٌج [mâric] 
havâ ile mümtezic âteştir ki ona havâ-yı 
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kışkırtmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالًَنا  َمَزَج 
َشُه َعَلْيِه َعَلى ُفالٍَن ِإَذا َحرَّ
ُج ْأ ُِ  Acı (mîm’in kesriyle) [el-mizc] اَءأ
bâdeme denir, levz-i mürr ma¡nâsına. Ve 
bala denir, ¡asel ma¡nâsına. Cevherî bu 
ma¡nâda mîm’in fethiyle takyîd eylemekle 
galat eylemiştir yâhûd o lügat-ı za¡îfedir.

يُج ِْ َُ  Bu (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-mezîc] اَءأ
dahi acı bâdeme denir.

اُج َْ ُِ  (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [el-mizâc] اَءأ
Bir şey™e katılıp karıştırılmakla bâ¡is-i 
terkîb olan şey™e denir, katınkı ta¡bîr olu-
nur. Suverî ve ma¡nevîden e¡ammdır. 
Ma¡nevîde keyfiyyet ta¡bîr olunur. Meselâ 
َراِب َما يُْمَزُج ِبِه -Ya¡nî şarâba mezc olu ِمَزاُج الشَّ
nan nesnedir, su gibi. Ve ِِمَزاُج اْلَبَدِن َما ُرّكَِب َعَلْيه 
 Ya¡nî tabâyi¡-i erba¡adan bedenin ِمَن الطََّباِئِع
medâr-ı terkîbi olan tabî¡attır, mâdde™-i 
bedene memzûc olduğu için ıtlâk olun-
muştur. Ma¡lûm ola ki ¡inde’l-muhakkikîn 
mizâc-ı beden ¡anâsır-ı erba¡anın eczâları 
birbirlerine mümâs ve müterekkib ve 
mütecânis olup beynlerinde fi¡l ve infi¡âl 
vukû¡undan keyfiyyât-ı erba¡ beyninde 
hâsıl bir keyfiyyet-i mütevassıtadır ve iki 
gûnedir, birine mizâc-ı evvel ve birine 
mizâc-ı sânî derler. Mizâc-ı evvel odur ki 
¡anâsır-ı mürekkebeden bilâ-vâsıta hâsıl 
ola. Ve mizâc-ı sânî birkaç nesnelerin 
ictimâ¡ ve imtizâclarından hâdis olur ki o 
nesneler dahi ¡anâsırdan mürekkeb olup 
her birinde olan kuvvet âherde olan kuvve-
te muhâlif olur; meselâ harâret ve bürûdet 
ve rutûbet ve yübûset-i mizâcdır. Kezâlik 
demevî ve safrâvîlik mizâcdır. Ve sû-i 
mizâc dedikleri işbu mizâcın mütegayyir 
olmasıdır, soğuktan yâ sıcaktan veyâ sâ™ir 
¡ârızadan olur, onun için ¡ilâc da ta¡dîl-i 

yı mâddeye nazaran ercahtır, zîrâ o hacer 
ve şecerden muhtelit bir nesnedir. Ve 

َجاٌن َأ -Bir nev¡ nebât-ı rebî¡î is [mercân] َم
midir ki بُُقوٌل [bu…ûl] envâ¡ındandır; bunun 
da müfredi َمْرَجاَنٌة [mercânet]tir. Ve 

َجاَنٌة َأ  :Esâmî-i nisvândandır [Mercânet] َم
Sa¡îd b. Mercâne tâbi¡îndendir, pederi 
ismi ¡Abdullâh’tır.

اُج ََ ُأ ُِ  Şol (mîm’in kesriyle) [el-mimrâc] اَءأ
nâkaya denir ki ¡âdeti ِإْمَراٌج [imrâc] ola, 
ya¡nî karnında yavrusu henüz dem iken 
ilkâ eylemek ¡âdeti ola; yukâlu: ِمْمَراٌج  َناَقٌة 
ْاِلْمَراُج َعاَدتَُها   Ve umûr ve mesâlihini أَْي 
muntazam tutmayıp muhtelit ve şûrîde ve 
muhtell eder olan sersem kimseye denir; 
yukâlu: َرُجٌل ِمْمَراٌج أَْي َيْمُرُج أُُموَرُه

]م ر ت ج[
َتُج َأ َُ  َجْعَفٌر tâ-yı fevkiyye ile) [el-mertec] اَءأ
[ca¡fer] vezninde) ُمْرَداْرَسْنُج [murdârsenc] 
ismidir ki der-¡akab zikr olunur. Ve bu, 
يٌخ  lafzından musahhaf değildir [»mirrî] ِمّرِ
«â-yı mu¡ceme ile يٌن -veznin [sikkîn] ِسّكِ
de; o dahi bu ma¡nâyadır. Ve bunda ev-
ceh olan mîm’i mazmûm olmaktır, zîrâ 
murde-i Fârisî mu¡arrebidir.

]م ر د ر س ن ج[
َانأُج َدارأ َأ ُُ -mîm’in zam) [el-murdârsenc] اَءأ
mıyla) Murdâr-seng-i Fârisî mu¡arrebidir, 
gâhca râ’yı iskâtla ُمْرَداَسْنُج [murdâsenc] 
dahi derler. Türkîde mürde-seng dedik-
leridir ki kalaydan ve kurşundan ma¡mûl 
olur, ma¡rûftur.

]م ز ج[
ُج ْأ َُ  mîm’in fethi ve zâ-yı) [el-mezc] اَءأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Bir nesneyi şey™-i 
âhere katmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َمَزَج 
ِبِه ِإَذا َخَلَطُه  ِل  اْلَباِب ْالَوَّ َراِب َمْزًجا ِمَن  ِبالشَّ  Ve اْلَماَء 
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terliğe ki şart-ı mesh bulunursa mü™ellife 
göre ٌُّخف [«uff] ve َمْوَزٌج [mevzec] denir, 
üzerine mest giyilirse ُموٌق [mû…] denir. 
Ve onun üzerinden giyilen çizmeye ُجْرُموٌق 
[curmû…] denir ki ser-mûze mu¡arrebidir. 
Evâ™ilin giydiklerinin eşkâli şimdi ma¡lûm 
değildir, lâkin nev¡i bâkîdir. Evâ™ilde mest 
ve sokman üzerinden hâr-çîn ve hâr-keş 
nâm bir ayakkabı giyerler idi ki şimdi-
ki çizme yerinde idi. Hâlen bizim kalçın 
dediğimiz hâr-çîn muharrefidir. Ve mest 
dediğimiz mes-i Fârisîden muharreftir 
ki ayak bağına denir. Ve Nihâye’de َمْوَزٌج 
[mevzec] kezâlik ٌُّخف [«uff] ile müfesser-
dir. Ve ¢â∂î«ân’ın ْيِن  ِإْن َلِبَس اْلُجْرُموَق َفْوَق اْلُخفَّ
ta¡bîrine bizim def¡a-i sâniye temsîlimiz 
mutâbıktır. Hülâsa çıplak ayağa giyilene 

-mev] َمْوَزٌج ve […mû] ُموٌق ve [uff»] ُخفٌّ
zec] denir. Onun üzerinden giyilene gerek 
edîm ve gerek sâ™ir nesneden olsun ُجْرُموٌق 
[curmû…] denir. Ve ba¡zen ُجْرُموٌق [curmû…] 
çıplak ayağa giyilir, hükmen ona dahi ٌُّخف 
[«uff] ıtlâk olunur. Onun üzerinden nes-
ne giyilirse ona ُجْرُموٌق [curmû…] ıtlâk olu-
nur. Mesh mes™elesine müte¡allik olmak-
la bu vech üzere işbâ¡ olundu. Pes ُجْرُموٌق 
[curmû…]u ٌُّخف [«uff] ile beyân eden ba¡zı 
fukahâ™ cihet-i mezkûreyi i¡tibâr eylemiş-
lerdir. Ve َمْوَزٌج [mevzec] kelimesinin cem¡i 
 gelir «â-yı mu¡ceme ile [mevâzicet] َمَواِزَجُة
ve َمَواِزُج [mevâzic] gelir.

يُج ِْ ُأ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-temzîc] اَءتَّ
de) Bir kimseye nesne vermek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َشْيًئا أَْعَطاُه  أَْي  َجُه   َمزَّ
Ve yeşil sünbüle sararmağa başlamak 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َج  َمزَّ
ْنُبُل ِإَذا اْصَفرَّ َبْعَد اْلُخْضَرِة السُّ
اَزَجُة َُ ُُ  [mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة) [el-mumâzecet] اَءأ
vezninde) Övünmek, müfâharet 

mizâca muhtâcdır. Ve sû-i mizâc yâ hâr 
yâ bâriddir yâ ratb yâ yâbis yâ müfred yâ 
mürekkebdir. Bunlardan her biri mâddî yâ 
gayr-i mâddîdidir. Ve mutlakan maraz üç 
cinstir. Birine sû-i mizâc ve birine maraz-ı 
terkîb ve birine teferruk-i ittisâl derler. Ve 
mâddî dedikleri ahlât-ı erba¡anın birinden 
olur. Ve gayr-i mâddî ahlâttan olmuş de-
ğildir. Bunun tafsîli ¢ânûn’da meşrûhtur. 
Ve

اٌج َْ  Bir nâkanın ismidir. Ve [Mizâc] ِم
¢âdisiyye ve ¢ar¡â™ meyânında vâki¡ 
Muπî&e şarkîsinde ¡alâ-kavlin Kûfe yo-
lunda ¢a¡…â¡ nâm mahallin yemîninde bir 
mevzi¡ adıdır.

َزُج وأ َُ -veznin [hevdec] َهْوَدٌج) [el-mevzec] اَءأ
de) ٌُّخف [«uff] ismidir ki ma¡rûf ayakkabı-
dır, mûze mu¡arrebidir. 

Ma¡lûm ola ki Fârisîde mûze çıplak aya-
ğa giyilen huffe denir. Kaldı ki mü™ellif 
 ile ve [uff»] ُخفٌّ lafzını [mevzec] َمْوَزٌج
 üzere giyilen [uff»] ُخفٌّ lafzını […mû] ُموٌق
huff-ı galîz ile ve ُجْرُموٌق [curmû…] lafzı-
nı ٌُّخف [«uff] üzere mutlakan giyilen ٌُّخف 
[«uff] ile tefsîr eylemekle, mü™ellife göre 
bizim mest ve Semer…and tarafının sok-
man ve nisvânın çedik ve dervîşânın to-
mak dediklerine ٌُّخف [«uff] ve َمْوَزٌج [mev-
zec] denir ki bunlar çıplak ayağa giyilir. 
Ve ٌُّخف [«uff] ٌة  .ten me™hûzdur[iffet»] ِخفُّ
Ve ُموٌق [mû…] mest üzere giyilen çizmeye 
ve ediğe ve postala denir ki bunlar galîz 
olur. Ve َمْوَزٌج [mevzec] ve ُموٌق [mû…] 
mûze-i Fârisî mu¡arrebidir. Ve ُجْرُموٌق 
[curmû…] kezâlik mest üzere giyilen çiz-
meye ve postala ve sâ™ir makûle üst ayak-
kabıya denir. Ve iki kat üzere giyilene 
de ıtlâk olunur, meselâ bizim giydiğimiz 
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 Ve َلَهَزُه َوَفَتَح َفاُه ِفي َنَواِحيِه ِلَيْسَتْمِكَن

ٌج  ;Kıtâl ve ıztırâb ma¡nâsınadır [ma¡c] َمعأ
tekûlu: َتَرْكُت اْلَقْوَم ِفي َمْعٍج أَْي ِفي ِقَتاٍل َواْضِطَراٍب
َبُة عأ َُ  (vezninde [na¡cet] َنْعَجٌة) [el-ma¡cet] اَءأ
Civânlık hengâmının evâ™iline denir ki de-
likanlılık ta¡bîr olunur; yukâlu: َفَعَل َذِلَك ِفي 
َمْعَجِتِه أَْي ِفي ُعْنُفَواِن َشَباِبِه
ُج عُّ َُ ٌل) [et-tema¡¡uc] اَءتَّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Kıvrılmak ve eğilip bükülmek 
ma¡nâsınadır. Şârihin beyânına göre ٌج  َتَعمُّ
[ta¡ammuc] maklûbudur; yukâlu: ُج  َيَتَعمَّ
ى َوَيَتَثنَّى َجاِن أَْي َيَتَلوَّ ْيُل َواْلَحيَُّة ِفي ُمُروِرِهَما َوَيَتَمعَّ السَّ

]م غ ج[
ُج َأ َُ  mîm’in fethi ve πayn-ı) [el-maπc] اَءأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Yilerek sür¡atle 
yürüyüp gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu. َمَغَج 
ُجُل َمْغًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َعَدا َوَساَر الرَّ

]م ف ج[
ُج ّأ َُ  mîm’in fethi ve fâ’nın) [el-mefc] اَءأ
sükûnuyla) Ahmak olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا َحُمَق ُجُل َمْفًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ َمَفَج الرَّ
اَجُة َّ َُ -veznin [efâcet&] َثَفاَجٌة [el-mefâcet] اَءأ
de ve mürâdifidir ki deng ve seme olan 
kimseye denir; yukâlu: َرُجٌل َمَفاَجٌة َثَفاَجٌة

]م ل ج[
ُج لأ َُ  mîm’in fethi ve lâm’ın) [el-melc] اَءأ
sükûnuyla) Çocuk ağızının ucuyla anası-
nın memesini tutup emmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ُه َوَمِلَجَها َمْلًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ ِبيُّ أُمَّ  َمَلَج الصَّ
اِبِع ِإَذا َتَناَوَل َثْدَيَها ِبأَْدَنى َفِمِه  [umlûc] أُْمُلوٌج Ve َوالرَّ
dedikleri çekirdeği ağızda çiğnemek için 
beri öte döndürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اِبِع ِإَذا الََك ْالُْمُلوَج ِفي ُجُل َمْلًجا ِمَن اْلَباِب الرَّ  َمِلَج الرَّ
 Ve nâkanın sütü çekilmekle gerisinde ِفيِه
bir tuzluca nesne kalmak ma¡nâsınadır ki 
onu tadan tuz ta¡mı bulur; yukâlu: َمِلَجِت 

ma¡nâsınadır ki mecâzdır; yukâlu: َماَزَج 
ُفالٌَن ُفالًَنا ِإَذا َفاَخَرُه
َواِزُج َُ  Bir (mîm’in fethiyle) [el-Mevâzic] اَءأ
mevzi¡ adıdır.

]م ش ج[
ُج شأ َُ  mîm’in fethi ve şîn-i) [el-meşc] اَءأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Bir nesneyi şey™-i 
âhere katıp karıştırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا َخَلَطُه َمَشَجُه ِبِه َمْشًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
ِشيُج َُ ve (vezninde [atîl…] َقِتيُل) [el-meşîc] اَءأ

َشُج َُ  (vezninde [sebeb] َسَبُب) [el-meşec] اَءأ
ve

ِشُج َُ ve (vezninde [ketif] َكِتٌف) [el-meşic] اَءأ

ُج شأ ُِ  Şey™-i (mîm’in kesriyle) [el-mişc] اَءأ
âher ile muhtelit nesneye denir. Bunların 
mecmû¡unun cem¡i أَْمَشاٌج [emşâc] gelir; ve 
minhu kavluhu ta¡âlâ: ِمْن ْاِلْنَساَن  َخَلْقَنا   ﴿ِإنَّا 
َوَدِمَها اْلَمْرأَِة  ِبَماِء  ُمْخَتِلَطٍة  أَْي  أَْمَشاٍج﴾   َدٌم Ve نُْطَفٍة 
[dem]den murâd dem-i hayzdır. Ve cem¡ 
bünyesiyle vürûdu mecmû¡ i¡tibârıyladır. 
Ve onların her biri havâs ve rikkat ve 
kıvâm cihetiyle muhtelifetü’l-eczâ™dır. Ve 

َشاٌج -İnsânın göbeğinde mücte [emşâc] أَمأ
mi¡ olan evsâh makûlesine denir.

]م ع ج[
ُج عأ َُ  mîm’in fethi ve ¡ayn’ın) [el-ma¡c] اَءأ
sükûnuyla) Sür¡atle gitmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل َمْعًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أَْسَرَع  َمَعَج الرَّ
ْيِر -Ve mîli sürme-dânlık içre oy َيْعِني ِفي السَّ
natıp depretmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َكُه -Ve cimâ¡ ey َمَعَج اْلُمْلُموَل ِفي اْلُمْكُحَلِة ِإَذا َحرَّ
lemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
َجاَمَعَها ِإَذا  اْلَجاِرَيَة  -Ve deve köşeği, em َمَعَج 
mek için anasının memesini başıyla vu-
rarak ağızını açıp etrâfından araştırmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِه ِإَذا  َمَعَج اْلَفِصيُل َضْرَع أُّمِ
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ُلُج ُُ  Süt emer (zammeteynle) [el-muluc] اَءأ
körpe oğlaklara denir; ِجَداٌء ُرَضٌع ma¡nâsına.

اَءُج َُ -veznin [âdem] آَدُم) [el-mâlec] اَءأ
de) Duvar sıvayacak âlete denir ki mâle 
ta¡bîr olunur. Ve mâle Fârisî olmakla َماَلٌج 
[mâlec] mu¡arrebidir. Ve 

 Muhaddisînden Mu√ammed [Mâlec] َماَءٌج
b. Mu¡âviye’nin ceddi lakabıdır.

ُلوُج ُمأ  (hemzenin zammıyla) [el-umlûc] اَألأ
Serv yaprağına şebîh bir nev¡ yaprak adı-
dır ki bâdiye eşcârından bir şecerin yapra-
ğıdır. Cem¡i أََماِليُج [emâlîc] gelir. Ve 

ُلوٌج  ı-[mu…l] ُمْقٌل gibi [mulc] ُمْلٌج [umlûc] أُمأ
Mekkî çekirdeğine denir.

َبُة  mîm’in kesri ve nûn’un) [Milencet] ِمَلنأ
sükûnuyla) I§fahân’da bir mahalle adıdır.

ِليَباُج مأ ِ  [i√mîrâr] ِإْحِميَراٌر) [el-imlîcâc] اَإلأ
vezninde) ve

ِلأَجاُج مأ ِ  [izbi™râr] ِإْزِبْئَراٌر) [el-imli™câc] اَإلأ
vezninde) Çocuk neşv ü nemâ bulmakla 
serpilip meydâna çıkmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِبيُّ َواْمَلَجَّ ِإَذا َطَلَع ِإْمالَجَّ الصَّ

]م ن ج[
نأُج َُ  mîm’in fethi ve nûn’un) [el-menc] اَءأ
sükûnuyla) Şol hurmâ dânelerine denir ki 
ikisi üçü bir arada bitmekle birbirine yapı-
şık ola. Ve 

 Meng-i Fârisî mu¡arrebidir ki [menc] َمنأٌج
beng ve ban tohumu ta¡bîr olunan müskir 
ve muhaddir dâne ismidir.

نأُج ُُ  Mâş (mîm’in zammıyla) [el-munc] اَءأ
ta¡bîr olunan gallenin yeşil ve tâze olanına 
denir.

 (mîm’in fethiyle) [Menûcân] َمنُوَجاُن
Kirmân eyâletinde bir beldedir.

 (vezninde [mercân] َمْرَجاٌن) [Mencân] َمنأَباُن

النَّاَقُة ِإَذا َذَهَب َلَبنَُها َوِبِقَي َشْيٌء َيِجُد َمن َذاَقُه طُْعَم الِمْلِح
ِتالَُج مأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-imtilâc] اَإلأ
de) Veled ağızıyla memeyi çekip sormak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َبَن  اللَّ اْلَفِصيُل   ِإْمَتَلَج 
ُه اْمَتصَّ
الَُج مأ ِ -Em (hemzenin kesriyle) [el-imlâc] اَإلأ
zirmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُأَْمَلَجُه ِإَذا أَْرَضَعه
ِليُج َُ  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-melîc] اَءأ
-ma¡nâsınadır ki süt emen ve [¡ra∂î] َرِضيٌع
leddir. Ve celîlü’l-kadr adama denir. Ve 
rîf-i Mı§r türâbında bir karye adıdır.

َلُج مأ  (vezninde [a¡rec] أَْعَرُج) [el-emlec] اَألأ
Kara yağız adama denir, أَْسَمُر [esmer] 
ma¡nâsına. Ve otsuz susuz hâlî kır yere 
denir, َقْفٌر […afr] ma¡nâsına. Ve bir devâ is-
midir ki emleh mu¡arrebidir ki Fârisîdir. 
Hindistân’da nâbit bir şecerin semeridir, 
beyne’l-etıbbâ™ emlec-i Hindî demek-
le müte¡âreftir. Dâhilinde olan çekirdeği 
izâle olunup kışrı isti¡mâl olunur. Leben 
içre ıslanmış olursa o süte şîr-i emlec der-
ler, cimâ¡ı mukavvî ve balgamı müshil ve 
yüreğe ve göze ve mi¡deye ve bevâsîre be-
gâyet enfa¡dır.

َباُن لأ َُ -vez [sekrân] َسْكَراُن) [el-melcân] اَءأ
ninde) Şol kimseye ıtlâk olunur ki kemâl-i 
lü™m ü denâ™etinden nâşî nâkayı sağdığı 
sûrette civârda olanlar süt taleb ederler 
diye sağmayıp ağızıyla memesinden emer 
ola; yukâlu: َرُجٌل َمْلَجاُن أَْي َيْرَضُع ِإِبَلُه لُْؤًما
ُج لأ ُُ  ُمْقٌل (mîm’in zammıyla) [el-mulc] اَءأ
[mu…l] çekirdeğine denir, murâd ُمْقٌل 
[mu…l]-i Mekkî dedikleri meyvenin ki َدْوٌم 
[devm] ağacının semeridir, çekirdeği ola-
caktır. Ona أُْمُلوٌج [umlûc] dahi derler. Ve 

ٌج  ™Arabistân’da Ahsâ¡ [Mulc] ُملأ
nevâhîsinden bir nâhiyedir.
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E™imme-i hadîsten İbn Mâce denmek-
le ma¡rûf sâhibü’s-Sunen ve’t-tefsîr 
ve’t-târîh ¢azvînî ◊âfı@ Mu√ammed b. 
Yezîd’in pederleri lakabıdır, ceddi değil-
dir. İki yüz doksan üç târîhinde ¡âzim-i 
dârü’s-selâm olmuştur. Ma¡lûm ola ki 
beyne’l-muhaddisîn َحاِفٌظ [√âfi@] yüz bin 
hadîs-i şerîfe metnen ve isnâden ¡ilmi 
muhît olan zâta denir. Ve ¡inde’l-ba¡z 
kütüb-i sitte ezberinde olan kimsedir ve 
ٌة  üç yüz bin hadîsi muhît ve [uccet√] ُحجَّ
-cemî¡-i ehâdîs-i merviyye [âkim√] َحاِكٌم
ye metnen ve isnâden muhît olana ıtlâk 
olunur.

]م هـ ج[
َبُة بأ ُُ  mîm’in zammı ve) [el-muhcet] اَءأ
hâ’nın sükûnuyla) Kana, ¡alâ-kavlin 
hâssaten yürek kanına denir, اْلَقْلِب  َدُم 
[demu’l-…alb] ma¡nâsına; ve minhu 
yukâlu: َدَفَق اهللُ ُمْهَجَتُه أَْي أَْهَلَكُه Ve câna denir; 
yukâlu: َخَرَجْت ُمْهَجُتُه أَْي ُروُحُه
ُبُج ُمأ ve [el-umhuc] اَألأ

ُبَباُن  hemzelerin ve) [el-umhucân] اَألُمأ
hâ’ların zammıyla) ve

اِهُج َُ  (vezninde [âric»] َخاِرٌج) [el-mâhic] اَءأ
Yufka süte ve yufka iç yağına ıtlâk olunur.

ُج بأ َُ  mîm’in fethi ve hâ’nın) [el-mehc] اَءأ
sükûnuyla) Meme emmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُه َمْهًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َرَضَع  َمَهَج اْلَوَلُد أُمَّ
Ve cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
-Ve bir kimse ¡alîl olduk َمَهَج َجاِرَيَتُه ِإَذا َنَكَحَها
tan sonra ten-dürüst olmakla çehresi gü-
zellenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل  َمَهَج الرَّ
ِإَذا َحُسَن َوْجُهُه َبْعَد ِعلٍَّة
ِتَباُج مأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-imtihâc] اَإلأ
de) Bir kimsenin bedeninden cân çıkmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبَناِء َعَلى  ُجُل  الرَّ  أُْمُتِهَج 

I§fahân kazâsında bir karyedir.

]م و ج[
ُج وأ َُ  mîm’in fethi ve vâv’ın) [el-mevc] اَءأ
sükûnuyla) İsmdir, denizin dalgasına de-
nir. Cem¡i أَْمَواٌج [emvâc] gelir. Şârihin 
beyânına göre َمْوَجٌة [mevcet] َمْوٌج [mevc]
den ahasstır. َمْوَجٌة [mevcet]in cem¡i َمْوَجاٌت 
[mevcât] gelir. Ve bu mâdde ıztırâb 
ma¡nâsına mevzû¡ olmakla ma¡ânî-i sâ™ire 
ondan müteferri¡dir. Ve 

ٌج  Masdar olur, deniz cûş ve [mevc] َموأ
hurûşa gelip dalgalanmak ma¡nâsına; 
yukâlu: َماَج اْلَبْحُر َيُموُج َمْوًجا ِإَذا اْضَطَرَب Ve

ٌج  Bir şâ¡ir-i Taπlebî ismidir. Ve [Mevc] َموأ

ٌج  Haktan bâtıla meyl ve ¡udûl [mevc] َموأ
eylemek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: َماَج ُفالٌَن َعِن اْلَحّقِ ِإَذا َعَدَل َعْنُه
َجُة وأ َُ  Mevc-i vâhid (hâ’yla) [el-mevcet] اَءأ
ma¡nâsınadır, niteki zikr olundu. Bu 
ma¡nâdandır ki َباِب الشَّ -mevcetu’ş] َمْوَجُة 
şebâb] derler, َشَباٍب  unfuvânu¡] ُعْنُفَواُن 
şebâb] ma¡nâsına; yukâlu: َفَعَل َذلَك فِي َمْوَجِة 
َشَباِبِه أَْي فِي ُعْنُفَواِن َشَباِبِه
َجى وأ َُ -veznin [sekrâ] َسْكَرى) [el-mevcâ] اَءأ
de) Şol âteşîn nâkaya denir ki sür¡at-i 
seyr için cidd ve cehdinden nâşî hareket-i 
kavâ™imi muhtelif olmakla göğüslüğü ve 
kolan ipleri beri öte muztarib olup çalka-
nır ola; yukâlu: َجاَلْت َقْد  َناِجَيٌة  أَْي  َمْوَجى   َناَقٌة 
أَْنَساُعَها اِلْخِتالَِف َيَدْيَها َوِرْجَلْيَها
وُج َُ ُُ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-mu™ûc] اَءأ
Diz kemiği ki diz kapağı ta¡bîr olunur, deri 
ile etin beyninde muztarib olup oynamak 
ma¡nâsınadır; َمْوٌج [mevc] ma¡nâsından 
me™hûzdur; yukâlu: ِإَذا ُمُؤوًجا  اِغَصُة  الدَّ  َماَجِت 
َماَرْت َبْيَن اْلِجْلِد َواللَّْحِم
 (vezninde [âcet√] َحاَجٌة) [Mâcet] َماَجُة
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FASLU’N-NÛN 
)َفْصُل النُّوِن(

]ن أ ج[
وُج َُ  (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [en-nu™ûc] اَءنُّ
Seyr ve zehâb ma¡nâsınadır; yukâlu: َنأََج ِفي 
ْالَْرِض نُُؤوًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َذَهَب
-Yel oy (nûn’un fethiyle) [en-ne™îc] اَءنَِّئيُج
namak ma¡nâsınadır; yukâlu: يُح الّرِ  َنأََجِت 
َكْت -Ve yel seslene َنِئيًجا ِمَن اْلَباِب اْلَمْزبُوِر ِإَذا َتَحرَّ
rek sür¡atle mürûr eylemeğe denir; yukâlu: 
ِبَصْوٍت َسِريٌع  َمرٌّ  أَْي  َنِئيٌج  يِح  -Ve bir kimse ِللّرِ
ye o gûne yel dokunmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أََصاَبْتُهْم ِإَذا  اْلَمْجُهوِل  ِبَناِء  َعَلى  اْلَقْوُم   نُِئَج 
َنِئيٍج َذاُت   Ve tazarru¡ ve niyâz eylemek ِريٌح 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َع َتَضرَّ ِإَذا  اهلِل  ِإَلى   َنأََج 
Ve baykuş ötmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َصاَح أَْي  َنأََم  ِإَذا  اْلُبوُم   Ve öküz böğürmek َنأََج 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنأََج الثَّْوُر ِإَذا َخاَر
وُج َُ  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [en-ne™ûc] اَءنَّ
Hareket üzere olan yele denir; yukâlu: ِريٌح 
َكٌة َنُؤوٌج أَْي ُمَتَحّرِ
 nûn’un fethi ve hemzenin) [en-ne™c] اَءنَّأأُج
sükûnuyla) Yemeği âheste ve gevşek ye-
mek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َنْأًجا ِمَن  َنِئَج الرَّ
اِبِع ِإَذا أََكَل أَْكالً َضِعيًفا اْلَباِب الرَّ
وُج َُ نأ َُ -veznin [ma¡†ûf] َمْعطُوٌف [el-men™ûc] اَءأ
de ve mürâdifidir. Ve bu, hadîs ve kelâma 
vasf olur; yukâlu: َحِديٌث َمْنُؤوٌج أَْي َمْعطُوٌف َيْعِني 
َبْعُضُه َعَلى َبْعٍض
 in[nâ™icet] َناِئَجٌة [en-nâ™icât] اَءنَّاِئَباُت
cem¡idir ki gece öten kuşa denir; ve minhu 
َناِئَجاُت اْلَهاِم أَْي َصَواِئُحَها
اٌد) [en-ne™™âc] اَءنَّئَّاُج  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Arslana ıtlâk olunur.

اْلَمْجُهوِل ِإَذا اْنُتِزَعْت ُمْهَجُتُه أَْي ُروُحُه
ِن َبطأ اءأ ُبوُج  ُأ َُ  Karnı [el-memhûcu’l-ba†n] اَءأ
salkı ve sölpük olan kişiye ıtlâk olunur; 
yukâlu: َرُجٌل َمْمُهوُج اْلَبْطِن أَْي ُمْسَتْرِخيِه

]م ي ج[
ُج يأ َُ  mîm’in fethi ve yâ’nın) [el-meyc] اَءأ
sükûnuyla) Karışık olmak, ihtilât 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َمْيًجا  َيِميُج  أَْمُرُه   َماَج 
اْخَتَلَط
 ِميَنى mîm’in kesriyle) [Mîcâ] ِميَبى
[mînâ] vezninde) Ashâbdan Nu¡mân b. 
Mu…arrin’in ceddi ismidir.
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bâ’nın fethiyle) Şol hamura denir ki 
tamâm mâyesini alıp kabarıp külelenmiş 
ola; yukâlu: ُمْنَتِفٌخ ُمْدِرٌك  أَْي  أَْنَبَجاٌن   Ve َعِجيٌن 
işbu أَْنَبَجاٌن [enbecân] kelimesinin أَْرَوَناٌن 
[ervenân] lafzından gayrı nazîri yoktur. 
Mü™ellif bunları «â-yı mu¡ceme faslında 
dahi sebt edip lâkin efsahını işâret eyle-
memiştir. Ve «â-yı mu¡cemede me™hazı 
mülâyimdir, lâkin cîm’le olanın me™hazı 
ma¡lûm değildir. Ve Nihâye’de dahi 
أَْنَبَجاَنٌة َوُخْبَزةٌ  أَْنَبَجاٌن   unvânıyla ki «â-yı¡ َعِجيٌن 
mu¡ceme iledir, mersûmdur. Ve İbn ◊acer, 
Bu«ârî şerhinde bu vech üzere resm eyle-
miştir ki ٌّأَْنَبَجاِني bir nev¡ kalın kilime denir 
ki ucunda ¡alemi olmaz. Ve ¿a¡leb’den 
rivâyet eder ki ٌّأَْنَبَجاِني lafzında hemzenin 
feth ve kesri câ™izdir; yukâlu: ٌّأَْنَبَجاِني  َكْبٌش 
ُتُه وِف ُمْلَتفَّ  Ve Ebû Mûsâ el-Medînî أَْي َكِثيُر الصُّ
bunu Menbic şehrine mensûb eylediklerini 
inkâr eylemiştir. Onun nisbetinde hemân 

 kavl-i [enbecânî] أَْنَبَجاِنيٌّ ,derler َمْنَبَجاِنيٌّ
¡âmmedir dedi. Lâkin Mu†arrizî, mü™ellife 
muvâfakat eylemiştir ki gayr-i kıyâs üze-
re ٌّأَْنَبَجاِني dahi denir. Ve yine Nihâye’de 
hemze bâbında: ”َجْهٍم أَِبي  ِبأَْنِبَجاِنيَِّة   “ِإيُتوِني 
hadîsi tefsîrinde mersûmdur ki ٌّأَْنِبَجاِني 
bâ’nın kesriyle ve fethiyle de mervîdir, 
 ;nâm beldeye mensûbdur [Menbic] َمْنِبٌج
mîm’i hemzeye mübeddel olmuştur. Ve 
¡inde’l-ba¡z أَْنَبَجاٌن [Enbecân] isminde bir 
mevzi¡e mensûbdur. Ve bu kavl eşbehtir, 
zîrâ kavl-i evvel ta¡assüfü mutazammın-
dır. Ve zikr olunan ٌة [enbecâniyyet] أَْنَبَجاِنيَّ
ten murâd, yünden mensûc bir nev¡ galîz 
¡abâdır ki havlu olup ve tırâzsız olur.

َبُج نأ ُِ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-minbec] اَءأ
Şol fodul ve lâf-zen kimseye denir ki iş-
lemeyeceği şey™i lisânıyla i¡tâ eder, ya¡nî 
beyhûde va¡dler edip ve ¡uhdesinden ge-

]ن ب ج[
 bâ-yı muvahhade ile) [en-nebbâc] اَءنَّبَّاُج
اٌد  vezninde) Şedîdü’s-savt [şeddâd] َشدَّ
olan insân ve hayvâna denir; ve minhu 
yukâlu: َنبَّاٌح أَْي  َكُغَراِبّيٍ  َونَُباِجيٌّ  اٌج  َنبَّ  Ve َكْلٌب 
sevîk karıştıracak âlete denir, ِمْجَدٌح [mic-
da√] ma¡nâsına, savtı i¡tibârıyladır.

اَجُة  Dübür ve (hâ’yla) [en-nebbâcet] اَءنَّبَّ
mak¡ada ıtlâk olunur, ِإْسٌت [ist] ma¡nâsına; 
zartası âvâzına mebnîdir; yukâlu: َكَذَبْت 
اَجُتُه أَِي اْسُتُه َنبَّ
 (vezninde [kitâb] ِكَتاٌب) [Nibâc] ِنَباٌج
Bâdiyede bir karyedir; zühhâddan Yezîd 
b. Sa¡îd ve Sa¡îd b. Bureyd en-Nibâcî ora-
dandır. Ve Bureyd ُزَبْيٌر [zubeyr] vezninde-
dir. Ve 

 Yine bâdiyede bir karye-i [Nibâc] ِنَباٌج
uhrâdır.

 (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [en-nubâc] اَءنَُّباُج
Zartaya denir, ُرَداٌم [rudâm] gibi. Ve نَُباٌج 
[nubâc] ve َنِبيٌج [nebîc] nûn’un fethiy-
le, köpek ürüyüşüne denir, نَُباٌح [nubâ√] 
ma¡nâsına.

ِبُج  (vezninde [meclis] َمْجِلٌس) [Menbic] َمنأ
Bir mevzi¡ adıdır. Belki Furât ile ◊aleb 
meyânında bir beldedir. Ekâsire binâsıdır, 
Timurleng harâb-kerdesidir. Ve hâlâ 
nâhiyelerinde ba¡zı ma¡mûrca karyeler 
vardır. Ve bu, ِبه  lafzından [men bih] َمْن 
mu¡arrebdir ki Fârisîdir, “Ben ne iyiyim 
ve ne hûbum!” demektir. Ve ona nisbette 

 [Enbecâniyy] أَْنَبَجاِنيٌّ ve [Menbecânî] َمْنَبَجاِنيٌّ
derler bâ’ların fethiyle gayr-i kıyâs üzere; 
ve minhu yukâlu: ٌَّوأَْنَبَجاِني َمْنَبَجاِنيٌّ   Ve ِكَساٌء 

أَْنَبَجاِنيٌّ -derler, onda suhûnet ya¡nî sı َثِريٌد 
caklık olsa; yukâlu: َثِريٌد أَْنَبَجاِنيٌّ أَْي ِبِه ُسُخوَنٌة
َبَباُن َنأ  hemzenin ve) [el-enbecân] اَألأ
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yukâlu: َم َتَنبََّج اْلَعْظُم َواْنَتَبَج ِإَذا َتَورَّ
 Va¡îd (fetehâtla) [en-nebecân] اَءنََّبَباُن
ma¡nâsınadır ki tekdîr ve tahsîr va¡diyle 
tahvîf eylemekten ¡ibârettir; ve minhu: َال 
ِلَنَبَجاِنِه َخَلَجاٌن أَْي الَ ِلَوِعيِدِه ِإْضِطَراٌب
 .Muhaddisînden ¡Abdullâh b [Nâbâc] َناَباُج
»âlid’in lakabıdır. Kezâlik ¡Alî b. »alef 
nâm muhaddisin pederi lakabıdır.

]ن ب ر ج[
يُج َِ بأ

 (vezninde [indîl…] ِقْنِديٌل) [en-nibrîc] اَءنِّ
Şol koça denir ki husyeleri ihrâc olunmak-
la enenmiş olup ve aslâ yünü kırkılmaya. 
Ve bu, ne-burîde-i Fârisî mu¡arrebidir. 
Şârih der ki muktezâ-yı ta¡rîb ِنْبِريَدٌج 
[nibrîdec] olup lâkin tahfîf için dâl’ı hazf 
olunmuştur.

]ن ب هـ ر ج[
ُج ََ  nûn’un ve bâ’nın) [en-nebehrec] اَءنََّببأ
fethiyle) Ne-behre-i Fârisî mu¡arrebidir ki 
geçmez kalb akçeye denir. Ve her şey™in 
züyûfuna da ıtlâk olunur. Bu mâdde َبْهَرٌج 
[behrec] zeylinde fi’l-cümle işbâ¡ olundu.

]ن ت ج[
 Hayvân (nûn’un fethiyle) [en-netâc] اَءنََّتاُج
kendisi yavru doğurmak ma¡nâsınadır, 
kimse mu¡âvenet eylemeksizin yukâlu: 
اْلَباِب ِمَن  َنَتاًجا  اْلَمْجُهوِل  ِبَناِء  َعَلى  النَّاَقُة   نُِتَجِت 
َولََّدَها َوَضَعْت  ِإَذا   Ve bu, fi¡l-i mechûle الثَّاِني 
mahsûstur. 

Ve Mi§bâ√’ın beyânına göre nâkaya 
mahsûs değildir, belki cemî¡-i behâ™im 
vaz¡ını müştemildir. Ve Nihâye’de dahi 
bu gûne mersûmdur. Ve ondan ism ِنَتاٌج 
[nitâc]dır ِكَتاٌب [kitâb] vezninde. Ve vaz¡-ı 
haml eden behîmeye َمْنُتوَجٌة [mentûcet] ve 
veledine َنِتيَجٌة [netîcet] ve mâmîlik eden 

lemez ola; yukâlu: َرُجٌل ِمْنَبٌج أَِي اْلُمْعِطي ِبِلَساِنِه 
َما الَ َيْفَعُلُه
-Tepeye de (fetehâtla) [en-nebecet] اَءنََّبَبُة
nir, أََكَمٌة [ekemet] ma¡nâsına. Cem¡i ِنَباٌج 
[nibâc] gelir nûn’un kesriyle.

-vez [âricet»] َخاِرَجٌة) [en-nâbicet] اَءنَّاِبَبُة
ninde) Âfet ve dâhiye ma¡nâsınadır. Ve 
Câhiliyyet ehline mahsûs bir ta¡âm adıdır 
ki deve tüyünü süt içre vaz¡ edip tamâm 
ıslanıp yumuşadıktan sonra ekl ederler idi 
ve ona َنِبيٌج [nebîc] dahi denir أَِميٌر [emîr] 
vezninde.

َبُج َنأ  vezninde ve [a√med] أَْحَمُد) [el-enbec] اَألأ
bâ’nın kesriyle de câ™izdir) Enbe-i Fârisî 
mu¡arrebidir ki Hindistân’a mahsûs bir şe-
cerin semeridir ve bu ismle ma¡rûftur.

َباُج نأ ِ  Halt-ı (hemzenin kesriyle) [el-inbâc] اَإلأ
kelâm eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْنَبَج 
ُجُل ِإَذا َخَلَط ِفي َكالَِمِه -Ve dâ™imâ tepeler üze الرَّ
re oturur olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْنَبَج 
َباِج أَِي ْالَكاِم ُفالٌَن ِإَذا َقَعَد َعَلى النِّ
-Kara kıl (zammeteynle) [en-nubuc] اَءنُُّبُج
dan olan َغَراِئُر [πarâ™ir]e, ya¡nî harâr ta¡bîr 
olunan zarflara denir.

ُج  nûn’un fethi ve bâ’nın) [en-nebc] اَءنَّبأ
sükûnuyla) Yaradan irin çıkmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َنْبًجا  اْلَقْيَحُة   َنَبَجِت 
ِل ِإَذا َخَرَجْت  Ve اْلَباِب ْالَوَّ

ٌج -Şol koğalık ve hasır otu dedik [nebc] َنبأ
leri ota denir ki gemi tahtalarının aralık-
larına tıkayıp kalafat ederler; ¡Arabistân 
gemilerinde ederler, bu diyârlarda keten 
ile ettikleri gibi.

ٌل) [et-tenebbuc] اَءتََّنبُُّج -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

ِتَباُج نأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-intibâc] اَإلأ
de) ¡Uzv veremlenip şişmek ma¡nâsınadır; 
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 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [en-netûc] اَءنَُّتوُج
İntâc-ı evvelden masûgdur gayr-i kıyâs 
üzere, hemân doğurmak üzere olan kıs-
rağa ve sâ™ir behîmeye denir. Ve bunda 
kıyâs olan ُمْنِتٌج [muntic] olmaktır ُمْحِسٌن 
[mu√sin] vezninde, lâkin kıyâsa muhâlif 
vârid olmuştur; yukâlu: ِهَي َنُتوٌج َوالَ يَُقاُل ُمْنِتٌج 
َوَقالُوا َلْيَس ِفي اْلَكالَِم “أَْفَعَل َوِهَي َفُعوٌل” ِإالَّ َهَذا
ِتُج نأ َُ -veznin [meclis] َمْجِلٌس) [el-mentic] اَءأ
de) İsm-i zamândır, davar doğurup döl 
dökecek vakte denir; yukâlu: َحاَن َمْنِتُجَها أَِي 
اْلَوْقُت الَِّذي تُْنِتُج ِفيِه
-veznin [velîcet] َوِليَجٌة) [en-netîcet] اَءنَِّتيَبُة
de) Döle denir, Fârisîde zih ve zâd denir. 
Cem¡i َنَتاِئُج [netâ™ic] gelir. Mantıkîyyûnun 
sugrâ ve kübrâ iktirânından hâsıl olan ka-
ziyyeye َنِتيَجٌة [netîcet] ıtlâk eylemeleri bu 
ma¡nâdandır. Ve ¡Arablar, hem-zâd olan 
hayvânâta َنَتاِئُج [netâ™ic] ıtlâk ederler, bir 
senenin netîce ve velîdeleri olmak hase-
biyle; tekûlu: َغَنِمي َنَتاِئُج أَْي ِفي ِسّنٍ َواِحَدٍة
ِتَتاُج نأ ِ  (vezninde [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-intitâc] اَإلأ
Gebe hayvân kendi başına bir nâ-ma¡lûm 
yere varıp doğurmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْنَتَتَجِت النَّاَقُة ِإَذا َذَهَبْت َعَلى َوْجِهَها َفَوَلَدْت 
َحْيُث الَ يُْعَرُف َمْوِضُعَها
ٌل) [et-tenettuc] اَءتََّنتُُّج -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Doğuran hayvân veled çıkmak için 
nefesini kısıp sıkıntılanmak ma¡nâsınadır 
ki Türkîde iğinmek ta¡bîr olunur kâf-ı 
¡acemîyle; yukâlu: َرْت َتَزحَّ ِإَذا  النَّاَقُة   َتَنتََّجِت 
ِلَيْخُرَج َوَلُدَها
َتَبُة نأ ُِ -vez [mikneset] ِمْكَنَسٌة) [el-mintecet] اَءأ
ninde) Dübüre ıtlâk olunur, ihrâc-mâ-fi’l-
batn eylediği için.

]ن ث ج[
َثَبُة نأ ُِ  â-yı müsellese ile&) [el-min&ecet] اَءأ

kimseye َناِتٌج [nâtic] denir; yukâlu: َنَتَجَها َنْتًجا 
َوَلَدَها ِإَذا  َضَرَب  َباِب   Ve bu fi¡lde asl olan ِمْن 
iki mef¡ûle ta¡diye eylemektir; yukâlu: 
َوَلًدا َوَلًدا Zîrâ َنَتَجَها   ma¡nâsınadır. Ve َولََّدَها 
gâh olur ki binâ-i mef¡ûl olup fâ¡ili hazf ve 
mef¡ûl-i evveli fâ¡il makâmına ikâme olun-
makla behîme için tasrîf olunur; yukâlu: 
َوَضَعْتُه ِإَذا  َوَلًدا  النَّاَقُة   Ve ba¡zen mef¡ûl-i نُِتَجِت 
sânî dahi mahzûf olur, infihâma binâ™en; 
yukâlu: اُة الشَّ  Ve mef¡ûl-i evvel hazf نُِتَجِت 
olunup mef¡ûl-i sânî fâ¡il makâmına kâ™im 
olmak da câ™izdir; fe-yukâlu: اْلَوَلُد  ve نُِتَج 
kad yukâlu: َعَلى ِلْلَفاِعِل  ِباْلِبَناِء  َوَلًدا  النَّاَقُة   َنَتَجِت 
َحَمَلْت أَْو  َوَلَدْت   Ve Muzhir’de beyân َمْعَنى 
olunduğu üzere ibtidâ™ mebnî-li’l-mef¡ûl 
olarak vârid olmuştur. İbn ¢uteybe, 
Edebu’l-kâtib nâm kitâbında onun için 
bâb-ı mahsûs ¡akd eylemiştir. Her birine 
im¡ân ve dikkat olundukta birer nükte bul-
mak mümkindir. Meselâ İşbu ِنَتاٌج [nitâc] 
mâddesinde ¡âdetâ mâmî ¡ameliyle sûret-
yâb olmakla hayvânın o bâbda aslâ med-
hali olmadığına i¡tibâr olunur. İntehâ.

ُج  nûn’un fethi ve tâ’nın) [en-netc] اَءنَّتأ
sükûnuyla) Koyun ve nâka misil-
li hayvânâtı ebelik edip doğurtmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َنْتًجا  أَْهُلَها  النَّاَقَة   َنَتَج 
اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َوَلَدَها َفُهَو َناِتٌج
َتاُج نأ ِ -hemzenin kesriy) [el-intâc] اَإلأ
le) Bu dahi behâ™im kısmı doğurmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َعَلى النَّاَقُة   أُْنِتَجِت 
َوَضَعْت ِإَذا  اْلَمْجُهوِل  -Ve davarın doğur ِبَناِء 
mak zamânı gelip çatmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْنَتاًجا ِلْلَفاِعِل  اْلِبَناِء  َعَلى  اْلَفَرُس   أَْنَتَجِت 
َنَتاُجَها َحاَن  -Ve bir kimse katında doğur ِإَذا 
mak üzere olan nâka olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْنَتَج اْلَقْوُم ِإَذا َكاَنْت ِعْنَدُهْم ِإِبٌل َحَواِمُل تُْنَتُج 
Burada deveye tahsîs eksere mebnîdir.
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vezninde) Men¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َمَنَعُه ِإَذا  َعْنُه  ُفالًَنا   Ve tahrîk َنْجَنَج 
edip çalkamak ve sarsmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكُه َحرَّ ِإَذا   Ve bir husûsa َنْجَنَجُه 
derûnunda kasd edip lâkin ¡azm ve 
mübâşeret eylemeyip tereddüd üzere ol-
mak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: 
َعَلْيِه َيْعِزْم  َوَلْم  ِبِه  َهمَّ  ِإَذا  الَْمَر  ُفالٌَن  -Ve de َنْجَنَج 
veleri tekrâr-be-tekrâr havuz üzere çevirip 
döndürmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َنْجَنَج 
َدَها َعَلى اْلَحْوِض ِإَذا َردَّ -Ve bir korku vak ْاِلِبَل 
tinde ârâm eylemeyip beri öte gezinip olta 
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل الرَّ  َنْجَنَج 
اْلَفَزِع ِعْنَد  َجاَل   Ve bedevî tâ™ifesi yaylak ِإَذا 
merg-zârda yaylayıp ba¡dehu sular üze-
re konmağa ¡azm eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َعَزُموا ثُمَّ  اْلَمْرَتِع  ِفي  َصاُفوا  ِإَذا  اْلَقْوُم   َنْجَنَج 
ِر اْلِمَياِه َعَلى َتَحضُّ
نُُج -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [et-tenecnuc] اَءتََّنبأ
ninde) Deprenip çalkanmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َك َتَحرَّ ِإَذا  ْيُء  الشَّ -Ve mütehay َتَنْجَنَج 
yir olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَنْجَنَج 
ُجُل ِإَذا َتَحيََّر  [™istir«â] ِإْسِتْرَخاٌء Cevherî bunu الرَّ
ma¡nâsıyla tefsîr eylemekle galat eyle-
miştir, zîrâ o َتَبْجُبٌج [tebecbuc] kelime-
sidir bâ™eyn-i muvahhadeteynle. Şârih 
der ki İbn Fâris dahi Cevherî gibi beyân 
eylemiştir.

-veznin [abûr§] َصُبوٌر) [en-necûc] اَءنَُّبوُج
de) Sür¡at ma¡nâsına olan ٌَّنج [necc]-i 
mezkûrdan fa¡ûldur, serî¡ ma¡nâsınadır.

]ن خ ج[
ُج  nûn’un fethi ve «â-yı) [en-na«c] اَءنَّبأ
mu¡cemenin sükûnuyla) Cimâ¡ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنْخًجا اْلَمْرأََة  ُجُل  الرَّ  َنَخَج 
َباَضَعَها ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  -Ve sel suyu dere ِمَن 
nin kenârlarına çarpılmakla gürüldemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُل ِفي اْلَواِدي ِإَذا  َنَخَج السَّ

 vezninde) Dübüre ıtlâk [mikneset] ِمْكَنَسٌة
olunur, nesc-mâ-fi’l-batn, ya¡nî ihrâc-ı 
fazalât eylediği için. Pes َنْثٌج [ne&c] ihrâc 
ma¡nâsına olur. Bu ma¡nâdandır ki ¡Arab-
lar ِمْنَثًجا ُفالٌَن  -vez [minber] ِمْنَبٌر derler َخَرَج 
ninde, َسْلًحا َيْسَلُح  َوُهَو   Ya¡nî “Sıçarak َخَرَج 
çıktı taşraya” ma¡nâsına. Esâs’ta bu, tâ-yı 
fevkiyye ile َقَعَد ِمْنَثًجا أَْي َقاِضًيا َحاَجَتُه َفَكأَنَُّه َجَعَل 
.unvânıyla mersûmdur¡ َذِلَك َنَتاًجا َلُه

 nûn’un fethi ve &â’nın) [en-ne&c] اَءنَّثأُج
sükûnuyla) Bir adamın karnına bıçak 
ile vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َبْطَنُه  َنَثَج 
يِن َنْثًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َوَجأَُه ّكِ ِبالّسِ
ثأُج -Şol kor (nûn’un kesriyle) [en-ni&c] اَءنِّ
kak bî-zehre kimseye denir ki aslâ kendi-
den hayr ve menfa¡at ve bir işe yaramak 
mutasavver olmaya.

ُسَوْيٍد (zammeteynle) [en-nu&uc] اَءنُّثُُج اُت   أُمَّ
[ummâtu suveyd] ma¡nâsınadır ki dübür 
ve mak¡adlardan kinâyedir. أُمُّ ُسَوْيٍد [ummu 
suveyd] mak¡adın künyesidir.

َثاُج ِتنأ اأ ِ  Mahmûl olan yün [el-istin&âc] اَإلأ
denklerinin birisi gevşeyip salkımak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا اْلِعْدَلْيِن  أََحُد   ِإْسَتْنَثَج 
اْسَتْرَخى

]ن ج ج[
 nûn’un fethi ve cîm’in) [en-necc] اَءنَّجُّ
teşdîdiyle) ve

-Çı (nûn’un fethiyle) [en-necîc] اَءنَِّبيُج
ban ve yara makûlesinin içinde olan çirk 
ve irin seyelân eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ا َوَنِجيًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا ِت اْلُقْرَحُة َنجًّ  َنجَّ
 ُقْرَحٌة mecâzen [isâlet] ِإَساَلٌة [Ve] َساَلْت ِبَما ِفيَها
[…ur√at]a isnâd olunmuştur. Ve sür¡atle 
gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا ُجُل  الرَّ  َنجَّ 
أَْسَرَع َفُهَو َنُجوٌج
َنَبُة  [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [en-necnecet] اَءنَّبأ
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Ve koğucuya denir, nemmâm ma¡nâsına. 
Ve eşkin soy nâkaya denir. Ve sür¡at ve 
tereddüd ile yelmek ma¡nâsınadır, ya¡nî 
bir düzeye yelmeyip beri öte sür¡atle yelip 
yopurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: ُفالٌَن  َعَدا 
ٍد َعْدًوا َنْيَرًجا أَْي ِبُسْرَعٍة َوَتَردُّ
َجُة ََ -vez [nevrecet] َنْوَرَجٌة [en-neyrecet] اَءنَّيأ
ninde ve mürâdifidir ki ânifen beyân 
olundu. Ve cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َنْيَرَج اْلَمْرأََة ِإَذا َجاَمَعَها
نأُج ََ ي

 nûn’un kesri ve râ’nın) [en-nîrenc] اَءنِّ
fethiyle) Sihr ve efsûna şebîh bir gûne 
ahz ve telbîse ismidir, sihr cümlesinden 
değildir. İşbu ِنيَرْنٌج [nîrenc] nîreng-i Fârisî 
mu¡arrebidir. Ve bu, sihrin ve sîmiyânın 
gayrıdır. Bunun mâddesi çabukluktur ve 
ba¡zı edhân ve ebhire ile suver-i ¡acîbe 
izhâr eylemektir ve ona göz bağcılık 
ta¡bîr olunur; yukâlu: َوُهَو يَرْنَج  النِّ َيْعِرُف   ُهَو 
ْحِر َوَلْيَس ِبِه  Hâlen bu diyârlarda ona أَْخٌذ َكالّسِ
hayâl-bâz ve hokka-bâz ta¡bîr olunur. 
Ba¡zı verâ-yı ¡aklda a¡mâl izhâr ederler. 
Ve bu sîmiyâdan başkadır, zîrâ sîmiyâ™ 
havâssa müte¡alliktir.

 (râ’nın fethiyle) [en-nârenc] اَءنَّاَرنأُج
Nâreng-i Fârisî mu¡arrebidir ki semer-i 
ma¡rûftur, turunc ta¡bîr olunan meyvedir, 
portakala ıtlâk olunur. Fârisîde turunca ve 
portakala bâleng ve ağaç kavununa turunc 
denir. Ve ¡Arabîde ağaç kavununa ٌّأُْتُرج [ut-
rucc] denir.

]ن ز ج[
ُج ْأ  nûn’un fethi ve zâ-yı) [en-nezc] اَءنَّ
mu¡cemenin sükûnuyla) Raks eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَزَج اْلُغالَُم َنْزًجا ِمَن اْلَباِب 
ِل ِإَذا َرَقَص ْالَوَّ
ُج َْ -veznin [ay…al§] َصْيَقٌل) [en-neyzec] اَءنَّيأ
de) Lahm-ı zâ™idi uzun ve sivri olan ¡avret 

َت َوَصوَّ اْلَواِدي  َسَنِد  ِفي   Mü™ellif burada اْصَطَدَم 
ْيُل َوَتْصِويُتُه ِفي َسَنِد اْلَواِدي  ibâretiyle tefsîr¡ َوالسَّ
eylemekle َوَتْصِويُتُه ْيُل   kavli, nuhâtın َوالسَّ
َوَكَرُمُه َزْيٌد   ,kavlleri bâbındandır أَْعَجَبِني 
tahsîsi müfîddir, inşâ™allahu ta¡âlâ, dâl 
bâbında ”ف،ر،ن،د“ mâddesinde bu terkîb 
tafsîl olunur. Ve kuyu içre kovayı dol-
mak için beri öte çalıp tahrîk eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْلَو ِإَذا َحْضَحَضَها  َنَخَج الدَّ
-Ve mak¡ad seslenmek, ya¡nî zartala ِفي اْلِبْئِر
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َت َنَخَج ِاْسُتُه ِإَذا َصوَّ
ِتنأَباُج اأ ِ  Pek nesne [el-istin«âc] اَإلأ
mülâyemet peydâ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ْيُء أَِو اْلَمَكاُن ِإَذا الََن َبْعَد َصالََبٍة ِإْسَتْنَخَج الشَّ
-veznin [velîcet] َوِليَجٌة) [en-na«îcet] اَءنَِّبيَبُة
de) Sütün ibtidâ kere yağı alındıktan sonra 
tulum ile deveye tahmîl olunup mahalline 
varınca hareketinden müceddeden tekev-
vün eden yufkaca kere yağına ıtlâk olunur.

]ن ر ج[
َرُج -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [en-nevrec] اَءنَّوأ
de) Saban demirine denir ki çiftçi âletidir, 
 dahi derler. Ve ıssı vaktte [neyrec] َنْيَرٌج
ovada görünen serâba denir. Ve harman-
cıların döğen ve harman arabası ve cercer 
ta¡bîr ettikleri âlete denir ki onunla har-
man döverler, gerek tahtadan ve gerek de-
mirden olsun.

َرَجُة  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [en-nevrecet] اَءنَّوأ
vezninde) Beri öte olta ile gelip gitmek 
ma¡nâsınadır. Ve bu koğuculukta dahi 
isti¡mâl olunur ki beriye öteye gelip gi-
dip nakl-i kelâm eylemekten ¡ibârettir; 
yukâlu: َنْوَرَج ُفالٌَن ِإَذا اْخَتَلَف ِإْقَباالً َوِإْدَباًرا َوَكَذا ِفي 
اْلَكالَِم َوِهَي النَِّميَمُة َواْلَمْشُي ِبَها
ُج ََ  vezninde [nevrec] َنْوَرٌج [en-neyrec] اَءنَّيأ
ve mürâdifidir ki saban demirine denir. 
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 (vezninde [emîr] أَِميٌر) [en-nesîc] اَءنَِّسيُج
Fa¡îl bi-ma¡nâ mef¡ûldür ki َمْنُسوٌج [mensûc] 
ma¡nâsınadır. Ve ¡Arablar “Filân adamın 
¡ilm ve ma¡rifette yâhûd hüner ve sa¡nata 
nazîri yoktur, bî-hemtâdır” diyecek yerde 
َوْحِدِه َنِسيُج   derler, zîrâ bir sevb ziyâde ُهَو 
fâhir olsa kimse onun minvâli üzere 
âherini nesc eyleyemez.

 (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [en-nesûc] اَءنَُّسوُج
Şol nâkaya ıtlâk olunur ki be-gâyet rıfk ve 
sühûlet üzere hemvâr meşy eder olmakla 
üzerinde olan yük hareket ve ıztırâb ey-
lemez ola, ¡alâ-kavlin şol nâkaya denir ki 
tünd ve şedîd yürür olmakla üzerinde olan 
yükü omuzu başına silkip atar ola; yukâlu: 
الَِّتي أَِو  اْلِحْمُل  َعَلْيَها  َيْضَطِرُب  َكاَنْت الَ  ِإَذا  َنُسوٌج   َناَقٌة 
ِة َسْيِرَها ُمُه ِإَلى َكاِهِلَها ِلِشدَّ تَُقّدِ
 (zammeteynle) [en-nusuc] اَءنُُّسُج
Seccâdelere ıtlâk olunur; َنِسيُج [nesîc] 
müfredidir.

]ن ش ج[
 nûn’un ve şîn-i) [en-neşec] اَءنََّشُج
mu¡cemenin fethiyle) Su akıntısına de-
nir, mecrâ-yı mâ™ ma¡nâsına. Cem¡i أَْنَشاٌج 
[enşâc] gelir.

 Sesini (nûn’un fethiyle) [en-neşîc] اَءنَِّشيُج
çıkarmayıp min-gayri nehîbin boğula-
rak ve bükâ™ boğazında tıkanıp kısılarak 
ağlamak ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَباِكي  َنَشَج 
ِمْن َحْلِقِه  ِفي  ِباْلُبَكاِء  ُغصَّ  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن   َنِشيًجا 
اْنِتَحاٍب -Ve eşek, âvâzını izhâr eyleme َغْيِر 
yip sadrında gir gir döndürerek okramak 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َنَشَج 
َد َصْوَتُه ِفي َصْدِرِه -Ve tulum ve ten اْلِحَماُر ِإَذا َردَّ
cere makûlesinin içinde olan nesne vakır 
vakır kaynamak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: قُّ ِإَذا َغَلى َما ِفيِه َحتَّى ُسِمَع َلُه  َنَشَج اْلِقْدُر َوالّزِ
 Ve hânende iki âvâzesinin miyânını َصْوٌت

fercine denir; yukâlu: النَّْيَزِج َوُهَو  الَ َحالََوَة ِفي 
َجَهاُز اْلَمْرأَِة ِإَذا َكاَن َناِزَي اْلَبْظِر َطِويَلُه

]ن س ج[
ُج  nûn’un fethi ve sîn’in) [en-nesc] اَءنَّسأ
sükûnuyla) Dokumak ma¡nâsınadır, ör-
mek dahi onda dâhildir; yukâlu: َنَسَج الثَّْوَب 
ِإَذا َحاَكُه ِل   Ve kelâma َنْسًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َوالَوَّ
tenâsük ve tenâsüble zînet ve hüsn-i nizâm 
u kıyâfet vererek düzüp koşmak ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َصُه َلخَّ ِإَذا  اْلَكالََم   َنَسَج 
َرُه  Ve bir mahal üzere tûlen ve ¡arzan َوَزوَّ
iki türlü yel esmek ma¡nâsına isti¡mâl olu-
nur, gûyâ ki luhme ve sedâ ile nesc-i sevb 
eder; yukâlu: ْبَع ِإَذا َتَعاَوَرْتُه ِريَحاِن يُح الّرِ  َنَسَجِت الّرِ
ْبَع :ve yukâlu طُوالً َوَعْرًضا يَحاِن َتْنِسَجاِن الّرِ اَلّرِ
اُج اٌد) [en-nessâc] اَءنَّسَّ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Bez ve alaca dokuyan çulhaya denir. 
Ve örücüye denir, gerek zırh ören ve ge-
rek sâ™ir nesne ören olsun. Ve yalancıya 
ıtlâk olunur, nesc-i kelâm eylediği için.

اَجُة -Do (nûn’un kesriyle) [en-nisâcet] اَءنَّسَّ
kuyuculuk ve örücülük san¡atına denir.

نأَسُج َُ -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-mensec] اَءأ
de) ve 

نأِسُج َُ -veznin [meclis] َمْجِلٌس) [el-mensic] اَءأ
de) İsm-i mekândır, nessâc kâr-hânesine 
denir.

نأَسُج ُِ -veznin [minber] ِمْنَبٌر) [el-minsec] اَءأ
de) Şol âlettir ki dokumak için üzerine bez 
çekilir, Türkîde dest-gâh muharrefi tezgâh 
ta¡bîr olunur. Şârih der ki ِمْنَسٌج [minsec] 
çulha tarağına da ıtlâk olunur. Ve 

ِس ََ َّ اءأ -Atın omu [minsecu’l-feres] ِمنأَسُج 
zu başından aşağıya ya¡nî küreği altına 
ıtlâk olunur, iki taraflı sinirler ve damarlar 
orada birbirine kavuşup müntesic olduğu 
için.
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ُج َنّضِ ُُ ٌث) [el-muna∂∂ic] اَءأ  [&mu√addi] ُمَحّدِ
vezninde) Zikr olunan nâkaya denir.

نأَضاُج ُِ -vez [√miftâ] ِمْفَتاٌح) [el-min∂âc] اَءأ
ninde) Kebâb şişine denir, وٌد  [seffûd] َسفُّ
ma¡nâsına.

]ن ع ج[
-nûn’un ve ¡ayn’ın fethiy) [en-na¡ac] اَءنََّعُج
le) ve 

-Ak nes (zammeteynle) [en-nu¡ûc] اَءنُُّعوُج
nenin aklığı kar gibi hâlis ve sâfî olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َونُُعوًجا َنَعًجا  اللَّْوُن   َنَعَج 
ِل ِإَذا َخُلَص َبَياُضُه  Ve ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ

 Semirmek (fethateynle) [na¡ac] َنَعٌج
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َنَعًجا  اْلَبِعيُر   َنِعَج 
َسِمَن ِإَذا  اِبِع  الرَّ -Ve koyun etini yemek اْلَباِب 
ten yüreğe tohme gibi sıklet ¡ârız olmak 
ma¡nâsınadır. A¡râb tâ™ifesi deve etine 
me™lûf olmalarıyla koyun etini istiskâl 
eder; yukâlu: ْأِن َفَثُقَل ُجُل ِإَذا أََكَل َلْحَم الضَّ  َنِعَج الرَّ
َعَلى َقْلِبِه
-Düz ve toprağı yumu [en-nâ¡icet] اَءنَّاِعَبُة
şak yere denir. Ve ak tüylü nâkaya denir 
ve cüst ve çabuk revende nâkaya denir. Ve 
şol nâkaya denir ki üzerinde ِنَعاٌج [ni¡âc]-ı 
vahş ya¡nî gâv-ı kûhî sayd olunur ola; 
ziyâdesiyle çabuk olduğundan neş™et eder.

َبُة  (vezninde [amzet√] َحْمَزُة) [en-na¡cet] اَءنَّعأ
Dişi koyuna denir. Cem¡i ِنَعاٌج [ni¡âc] gelir 
nûn’un kesriyle ve َنَعَجاٌت [na¡acât] gelir 
fetehâtla. Şârihin beyânına göre bunun 
lafzından müzekkeri yoktur. Müzekkeri 
 dişi [ikrişet¡] ِعْكِرَشٌة dır, niteki[a™n∂] َضْأٌن
tavşana ve ٌَلْقَوة [la…vet] dişi ¡ukâb kuşuna 
mahsûstur. Ve ¡Arablar bakar-ı vahşîye 
ْمِل -ıtlâk ederler. Müf [ni¡âcu’r-reml] ِنَعاُج الرَّ
redi َنْعَجٌة [na¡cet]tir ki ْمِل -na¡cetu’r] َنْعَجُة الرَّ
reml] derler ve bakar-ı vahşîden gayrıya 

bir mikdâr fasl edip evvelki âvâzeyi nag-
me ile uzatmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَشَج 
َصْوَتُه َمدَّ  َيْعِني  َوَمدَّ  ْوَتْيِن  الصَّ َبْيَن  َفَصَل  ِإَذا   اْلُمْطِرُب 
 Ve kurbağa kısmı ağızını açmayıp ِبالنَّْغَمِة
sesini boğazında terdîd eyleyerek vırak 
vırak ötmek ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: َد َنِقيَقُه ْفَدُع ِإَذا َردَّ َنَشَج الّضِ
 (nûn’un zammıyla) [en-Nûşecân] اَءنُّوَشَباُن
Bir kabîle yâhûd bir belde adıdır.

]ن ض ج[
ُج  nûn’un zammı ve ∂âd-ı) [en-nu∂c] اَءنُّضأ
mu¡cemenin sükûnuyla) ve

ُج  (nûn’un fethiyle) [en-na∂c] اَءنَّضأ
Meyvevât makûlesi gereği gibi puhte olup 
nisâbını bulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإَذا اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَنْضًجا  نُْضًجا  َواللَّْحُم  التَّْمُر   َنِضَج 
-Mi§bâ√’ta bunlar ism olmak ve masأَْدَرَك
darı َتَعٌب [ta¡ab] vezninde olmak üzere 
mersûmdur. Ve gebe nâkanın senesi ge-
çip henüz hâmil olarak kalmak ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َنِضَجِت النَّاَقُة ِبَوَلِدَها ِإَذا 
َنَة َوَلْم تُْنَتْج َجاَوَزِت السَّ
ve [en-na∂îc] اَءنَِّضيُج

 İsm-i fâ¡ildir, gereği gibi [en-nâ∂ic] اَءنَّاِضُج
puhte olup nisâbını bulmuş et ve meyve 
makûlesine denir. Ve re™y ve tedbîri metîn 
ve kâmil olan adama ¡Arablar ْأِي الرَّ  َنِضيُج 
[na∂îcu’r-re™y] ıtlâk ederler; yukâlu: ُهَو 
ْأِي أَْي ُمْحَكُمُه َنِضيُج الرَّ
نأَضاُج ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-in∂âc] اَإلأ
nesneyi gereği gibi pişirip nisâbını bul-
durmak ma¡nâsınadır; tekûlu: ِإَذا  أَْنَضْجُتُه 
َجَعْلَتُه َنِضيًجا
 (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tan∂îc] اَءتَّنأِضيُج
Bu dahi nâkanın sene-i vilâdeti geçip he-
nüz hâmil kalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َجِت النَّاَقُة ِبَوَلِدَها َتْنِضيًجا ِبَمْعَنى َنِضَجْت َنضَّ
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me™hûzdur.

يُج ِّّ  (vezninde [sikkît] ِسّكِيٌت) [en-niffîc] اَءنِّ
Islâh için miyâne-i kavme duhûl ve tevas-
sut eden ecnebî adama denir, ¡alâ-kavlin 
miyâne-i kavme dâhil olup ne ıslâh ve ne 
ifsâd eden adama denir. Cem¡i نُُفٌج [nufuc] 
gelir zammeteynle.

-vez [âricet»] َخاِرَجٌة) [en-nâficet] اَءنَّاِفَبُة
ninde) Kesîrü’l-matar olan sehâbeye de-
nir, ¡âdetâ bâ¡is-i matar olan rîh ismiyle 
müsemmâdır. Ve 

 Eyegü kemiklerinin arka [nâficet] َناِفَبٌة
tarafına gelen ucuna denir; َنَواِفُج [nevâfic] 
cem¡idir. Ve kız evlâdına ıtlâk olunur, ِبْنٌت 
[bint] ma¡nâsına. Ve bu zikr olunan ref¡ 
ma¡nâsından me™hûzdur ki tekbîr ve tevsî¡i 
mutazammındır. Mihr akçesiyle pederinin 
mâlını mürtefi¡ ve mu¡azzam eylemekle 
ıtlâk olunmuştur, zîrâ A¡râb tâ™ifesi mihri 
alıp kızı ¡uryân teslîm ederler. Ve 

 Misk kabına denir ki misk [nâficet] َناِفَبٌة
göbeği olacaktır. Ve bu, nâfe-i Fârisî 
mu¡arrebidir, lâkin Mi§bâ√ ¡Arabiyyetine 
zâhib olmuştur. Ve 

 Tünd ve şedîd zuhûr eden [nâficet] َناِفَبٌة
yele denir.

يَبُة ِّ -veznin [sefînet] َسِفيَنٌة) [en-nefîcet] اَءنَّ
de) Yaya denir.

اَجُة َّ -veznin [kitâbet] ِكَتاَبٌة) [en-nifâcet] اَءنِّ
de) Câmenin yenleri altında olan mu-
rabba¡ ruk¡aya denir ki yen kapağı ta¡bîr 
olunur; yukâlu: ٌَرَقَع الثَّْوَب ِبِنَفاَجٍة َوِهَي ُرْقَعٌة ُمَربََّعة 
َتْحَت اْلُكّمِ
اَجُة َّّ اَنٌة) [en-nuffâcet] اَءنُّ -vez [rummânet] ُرمَّ
ninde) ve

َبُة ّأ  (nûn’un zammıyla) [en-nufcet] اَءنُّ
Câme tîrîzine denir, tevsî¡-i sevb eylediği 

ıtlâk eylemezler. Ve 

َبٌة  Esâmîdendir: Ebû Na¡ce [Na¡cet] َنعأ
meşâhîr-i şu¡arâdan ~âli√ b. ◊ubeyl 
künyesidir. Ve A«nes b. Na¡ce el-Kelbî 
kezâlik şu¡arâdandır.

َعاُج نأ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-in¡âc] اَإلأ
kimsenin devesi semirmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: أَْنَعَج اْلَقْوُم ِإَذا َسِمَنْت ِإِبُلُهْم
ِعٌج  (vezninde [meclis] َمْجِلٌس) [Men¡ic] َمنأ
Bir mevzi¡ adıdır. Cevherî vehmine mebnî 
feth-i ¡ayn’la zabt eylemiştir.

]ن ف ج[
ُج ّأ  nûn’un fethi ve fâ’nın) [en-nefc] اَءنَّ
sükûnuyla) ve

َباُن َّ  Tavşan (fetehâtla) [en-nefecân] اَءنَّ
yerinden sıçrayıp atılmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا  َنَفَج ْالَْرَنُب َنْفًجا َوَنَفَجاًنا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
 Gerçi usûl-i mevcûdede vech-i mezkûr َثاَر
üzere أَْرَنٌب [erneb] ile temsîl olunup lâkin 
Mi§bâ√’ta نُُفوًجا َوَغْيُرُه  ْالَْرَنُب   unvânıyla¡ َنَفَج 
mersûmdur. Ve 

ٌج ّأ  Yavru yumurtadan çıkmak [nefc] َن
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا وَجُة  اْلَفرُّ  َنَفَجِت 
-Ve bir nesneyi yukarı kal َخَرَجْت ِمْن َبْيَضِتَها
dırmak ma¡nâsınadır; yukâlu: الثَّْدُي  َنَفَج 
َرَفَعُه ِإَذا  -Ba¡zılar bunu bir nesne bü اْلَقِميَص 
yümekle ve şişmekle üzerinde olan şey™i 
yukarı kaldırmağa tahsîs eylediler, misâl-i 
mezbûr gibi. Ve 

ٌج ّأ  Yel şiddet ve kuvvetle zuhûr [nefc] َن
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: يُح الّرِ  َنَفَجِت 
ٍة ِإَذا َجاَءْت ِبُقوَّ
اُج َّّ اٌد) [en-neffâc] اَءنَّ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
ve

ُج ِّ َت نأ ُُ  dan[intifâc] ِإْنِتَفاٌج [el-muntefic] اُءأ
ism-i fâ¡il bünyesiyle şişkin mütekebbir 
kimseye ıtlâk olunur; ref¡ ma¡nâsından 
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ُج ُّّ ٌل) [et-teneffuc] اَءتََّن -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ¡Uhde-i vüs¡ünde olmayan mefâhir 
ile beyhûde ve fodulâne lâf ve güzâfla te-
meddüh ve iftihâr eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا اْفَتَخَر ِبَما َلْيَس ِعْنَدُه َج الرَّ َتَنفَّ
اُج َّ ِتنأ اأ ِ  Bir nesneyi ihrâc [el-istinfâc] اَإلأ
ve izhâr eylemek ma¡nâsınadır ki ref¡ 
ma¡nâsından me™hûzdur; tekûlu: الَِّذي  َما 
ِاْسَتْنَفَج َغَضَبَك أَْي أَْظَهَرُه َوأَْخَرَجُه

]ن ف ر ج[
ُج َِ ّأ  (vezninde [zibric] ِزْبِرٌج) [en-nifric] اَءنِّ
ve

اُج ََ ّأ
ve [en-nifrâc] اَءنِّ

َجُة َِ ّأ ve [en-nifricet] اَءنِّ

اَجُة ََ ّأ
 (nûn’ların kesriyle) [en-nifrâcet] اَءنِّ

ve

َجاُء َِ ّأ -Kor (bu ma¡rife olarak) [™nifricâ] ِن
kak, bî-zehre ve cebân kimseye denir.

يُج َِ ّأ  (vezninde [indîl…] ِقْنِديٌل) [en-nifrîc] اَءنِّ
Çok sözlü, miksâr kimseye denir; yukâlu: 
َرُجٌل ِنْفِريٌج أَْي ِمْكَثاٌر
َجُة ََ ّأ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [en-nefrecet] اَءنَّ
vezninde) Çok söyleyip ozanlık eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْكَثَر ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َنْفَرَج 
اْلَكالََم

]ن ل ج[
يَلُج  Şol iç (nûn’un kesriyle) [en-nîlec] اَءنِّ
yağı tütününe denir ki bedenine na¡l ke-
senler göğermek için onunla tütsü ederler. 
Zâhiren bu, nîle-i Fârisî mu¡arrebidir.

]ن م ذ ج[
وَذُج ُُ -nûn’un ve ≠âl) [en-nemû≠ec] اَءنَّ
ı mu¡cemenin fethiyle) Numûde yâhûd 
numûne mu¡arrebidir. Bir nesnenin 
misâline denir ki örnek ta¡bîr olunur, 
ondan o nesnenin hâli ma¡lûm olur. 

için.

ُج ُّ  Sukalâ-i (zammeteynle) [en-nufuc] اَءنُّ
nâsa denir.

-vez [ta¡âşîb] َتَعاِشيُب) [et-tenâfîc] اَءتََّناِفيُج
ninde) Câme tîrîzlerine denir, َدَخاِريُص 
[da«ârî§] ma¡nâsına. Zâhiren َشَعاِريُر 
[şa¡ârîr] ve َتَعاِشيُب [ta¡âşîb] gibi müfredi 
nâ-mesmû¡dur.

اُج َّ نأ ِ  Süt (hemzenin kesriyle) [el-infâc] اَإلأ
sağarken kabı memeden ırakça tutmak 
ma¡nâsınadır, köpüğü kabarıp kalkmak 
için. Ve bu ِإْلَباٌد [ilbâd] mukâbilidir ki me-
meye akreb tutmaktır; yukâlu: اْلَحاِلُب  أَْنَفَج 
ْرِع ِعْنَد اْلَحْلِب ِإَذا أََباَن ْاِلَناَء َعِن الضَّ

َباِنيُّ َّ َنأ ) [el-enfecâniyy] اَألأ  أَْنَبَجاِنيٌّ
[enbecâniyy] vezninde) Had ve 
endâzesinden ve muktezâ-yı sıfat ve ci-
billetinden hâric müfrit-bi’l-kavl olup 
dâ™imâ fahr ve mübâhât ve mevâ¡îd-i bî-
gâyât eder olan çene hamalı fodul ve boş 
boğaz kimseye denir; ref¡ ma¡nâsından 
me™hûzdur; yukâlu: ِفيَما ُمْفِرٌط  أَْي  أَْنَفَجاِنيٌّ   ُهَو 
َيُقوُل
َناِفُج َُ  (mîm’in fethiyle) [el-menâfic] اَءأ
 ma¡nâsınadır ki ¡Arab [u@@âmât¡] ُعظَّاَماٌت
nisvânı büyük görünmek için kıçlarına 
bağladıkları kundaklara denir; َمْنَفٌج [men-
fec] müfredidir.

َحِقيَبِة اءأ ُج  ُّ -zamme) [nufucu’l-√a…îbet] نُ
teynle) Heybesi büyük demektir. Bu 
münâsebetle kıçı büyük olan ¡avrete ıtlâk 
olunur; yukâlu: َضْخَمُة أَْي  اْلَحِقيَبِة  نُُفُج   ِإْمَرأَةٌ 
 Cem¡ bünyesi eczâ™ ve etrâf ْالَْرَداِف َواْلَمآِكِم
i¡tibârıyladır.

 İsm-i fâ¡il-i nesebîdir, iri [en-nâfic] اَءنَّاِفُج
ve bed sese ıtlâk olunur, savt-ı hamîr gibi; 
yukâlu: َصْوٌت َناِفٌج أَْي َغِليٌظ َجاٍف
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أَْوَضَحُه ِإَذا  ْالَْمَر   Ve yola sülûk eylemek َنَهَج 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَهَج الطَِّريَق ِإَذا َسَلَكُه
َبُج نأ َُ -veznin [ma…¡ad] َمْقَعٌد) [el-menhec] اَءأ
de) ve

َباُج نأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-minhâc] اَءأ
ninde) Bunlar da açık ve belli yola denir, 
tarîk-i vâzıh ma¡nâsınadır.

 Bu dahi har (fethateynle) [en-nehec] اَءنََّبُج
har solumak ma¡nâsınadır; yukâlu: َنِهَج 
اِبِع ِإَذا َبَهَر ُجُل َنَهًجا ِمَن اْلَباِب الرَّ الرَّ
َباُج نأ ِ  Bir (hemzenin kesriyle) [el-inhâc] اَإلأ
nesne vâzıh ve ¡ayân olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َوَضَح ِإَذا  َوْالَْمُر  الطَِّريُق   Ve vâzıh أَْنَهَج 
ve ¡ayân kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْنَهَج 
أَْوَضَحُه ِإَذا   Ve merkûbu olan dâbbenin ْالَْمَر 
üzerine çok varmakla yorup solutmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ابََّة الدَّ اِكُب  الرَّ  أَْنَهَج 
َفاْنَبَهَرْت َعَلْيَها  َساَر   Ve libâsı eskitmek ِإَذا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْنَهَج الثَّْوَب ِإَذا أَْخَلَقُه Ve 
libâs kendi eskimek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 ve gerek [nehc] َنْهٌج Gerek أَْنَهَج الثَّْوُب ِإَذا َبِلَي
.bu ma¡nâlarda mecâzdır [inhâc] ِإْنَهاٌج

َباُج ِتنأ اأ ِ -Yol meslûk ola [el-istinhâc] اَإلأ
rak şâh-râh olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َنْهًجا َصاَر  ِإَذا  الطَِّريُق   Ve bir kimsenin ِإْسَتْنَهَج 
meslekine sülûk eylemek ma¡nâsınadır; 
gerek hissî ve gerek ma¡nevî olsun; 
yukâlu: ِإْسَتْنَهَج ُفالٌَن َسِبيَل ُفالٍَن ِإَذا َسَلَك َمْسَلَكُه

]ن هـ ر ج[
ُج ََ  (vezninde [ca¡fer] َجْعَفٌر) [en-nehrec] اَءنَّبأ
Vâsi¡ yola denir; yukâlu: َطِريٌق َنْهَرٌج أَْي َواِسٌع
َجُة ََ  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [en-nehrecet] اَءنَّبأ
vezninde) Cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َنْهَرَج اْلَمْرأََة ِإَذا َجاَمَعَها

Kezâlik bir nesneden bir mikdâra dahi de-
nir ki onunla da o nesnenin hâl ve sıfatı 
müte¡ayyin olur. Meselâ çukanın örneği 
gibi ki çeşit ve mostra dahi ta¡bîr olunur. 
Ve bunda hemze ile أُْنُموَذٌج [unmû≠ec] de-
mek lahndır.

]ن و ج[
ُج -veznin [mevc] َمْوٌج) [en-nevc] اَءنَّوأ
de) Bir kimse ¡amelinde riyâ eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل َنْوًجا ِإَذا َراَءى  َناَج الرَّ
أَْي ِبَعَمِلِه
َجُة -veznin [mevcet] َمْوَجٌة) [en-nevcet] اَءنَّوأ
de) ٌَزْوَبَعة [zevba¡at] ma¡nâsınadır ki kasırga 
ta¡bîr olunan yele denir.

 .Esâmîdendir: Nâc b. Yeşkur b [Nâc] َناُج
¡Advân bir kabîledir ki ona niçe ¡ulemâ™ ve 
rüvât-ı ehâdîs mensûbdur.

]ن و ب ن د ج[
َجاُن ََ َبنأ  nûn’un ve) [en-Nevbendecân] اَءنَّوأ
bâ’nın ve dâl’ın fethiyle) Îrân’da Şâbûr 
vilâyetinin kasabası adıdır.

]ن هـ ج[
ُج  nûn’un fethi ve hâ’nın) [en-nehc] اَءنَّبأ
sükûnuyla) Açık ve vâzıh yola denir; 
yukâlu: أََخَذ النَّْهَج أَِي الطَِّريَق اْلَواِضَح Ve masdar 
olur, har har solumak ma¡nâsına; yukâlu: 
َنَفُسُه َوَتَتاَبَع  َبَهَر  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َنْهًجا  ُجُل  الرَّ  َنَهَج 
Ve esvâbı eskitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Ve esvâb َنَهَج الثَّْوَب َنْهًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا أَْخَلَقُه
kendi eskimek ma¡nâsınadır; yukâlu: َنَهَج 
َثَة اْلَهاِء ِإَذا َبِلَي  Ya¡nî hâ’nın harekât-ı الثَّْوُب ُمَثلَّ
selâsıyla ki bâb-ı sânî ve sâlis ve râbi¡den 
mutasarrıftır. Ve 

ٌج -Bir nesne ¡ayân ve âşikâr ol [nehc] َنبأ
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: الطَِّريُق  َنَهَج 
َوَضَح ِإَذا  الثَّاِلِث  اْلَباِب  ِمَن  َنْهًجا   Ve ¡ayân َوالَْمُر 
ve âşikâr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
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muktezâ-yı terkîb ِثَياٌب َمْوثُوَجٌة sıkı ve muh-
kem olanına denmektir. Mü™ellif ْخَوُة  اَلّرِ
َوالنَّْسِج  ibâretiyle tefsîr eylemekle¡ اْلَغْزِل 
vaz¡-ı mâddeye muhâliftir. Hattâ Esâs’ta 
النَّْسِج ُمْحَكُم  أَْي  َوِثيٌج  -unvânıyla mübey¡ َثْوٌب 
yendir, meğer tekellüfle kesâfet sıfatı 
tahmîl oluna.

]و ج ج[
 vâv’ın fethi ve cîm’in) [el-vecc] اَءأَوجُّ
teşdîdiyle) Sür¡at eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِل ِإَذا أَْسَرَع ا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ ُجُل َوجًّ  Ve َوجَّ الرَّ

 Bir devâ adıdır, Türkîde eğir [vecc] َوجد
dedikleri kök olacaktır. Ve bağırtlak ku-
şuna denir. Ve devekuşuna denir. Ve ‰â™if 
türâbında bir vâdî ismidir ki Mu√teri… 
ve U√ay√ideyn nâm iki dağ aralığın-
da vâki¡dir; ve minhu’l-hadîsu: َوْطأٍَة  “آِخُر 
أَْوَقَعَها َوأَْخَذٍة  َغْزَوٍة  آِخُر  َيْعِني   ” ِبَوّجٍ َتَعاَلى  اهللُ   َوِطَئَها 
اِر َكاَنْت ِبَوّجٍ يُِريُد َغْزَوَة ُحَنْيٍن الَ الطَّاِئِف  اهللُ َتَعاَلى ِباْلُكفَّ
Cevherî ibtidâ ٌَّوج [Vecc] ‰â™if’te bir bel-
de adıdır, demekle galat eyledi, sâniyâ 
murâd ‰â™if gazvesidir demekle galat 
eyledi. Ve ◊uneyn, Vecc hizâsında bir 
vâdîdir ve gazve-i ‰â™if’te kıtâl vâki¡ ol-
mamıştır. Mütercim der ki kütüb-i siyerde 
gazve-i ‰â™if âhir-i gazve-i nebevî olup 
gerçi gazve-i Tebûk hitâm-ı megâzîdir, 
lâkin onda harb ve kıtâl olmamak üzere 
mersûmdur. Ve 

 Şehr-i ‰â™if’in zemîni ismi [Vecc] َوجد
olup ¡Amâli…a’dan Vecc b. ¡Abdul√ayy 
nâm emîr oraya nâzil olmakla ismiyle 
müsemmâ olduğu musarrahtır. 

Şârih der ki bir niçe musahhah ve ¡atîk 
~i√â√ nüshalarında ِبالطَّاِئِف  unvânında¡ َواٍد 
müsebbet olduğu meşhûdumuz olmuştur. 
Bundan başka ekser-i ehl-i garîb gazve-i 
‰â™if’le beyân eylediler.

FASLU’L-VÂV 
)َفْصُل اْلَواِو(

]و أ ج[
َوأأُج -vâv’ın fethi ve hemze) [el-ve™c] اَءأ
nin sükûnuyla) Pek acıkmak, cû¡-ı şedîd 
ma¡nâsınadır.

]و ت ج[
َوتَُّج ُُ  tâ-yı müsennât ile) [el-Muvettec] اَءأ
-vezninde) Livâ kurbün [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم
de bir mevzi¡dir.

]و ث ج[
َوِثيُج  َنِسيٌج â-yı müsellese ile&) [el-ve&îc] اَءأ
[nesîc] vezninde) Sımsıkı kalın ve tıknaz 
olan şey™e denir, gerek vücûd ve gerek 
sâ™ir nesne olsun; yukâlu: َشْيٌء َوِثيٌج أَْي َكِثيٌف 
َوُمْكَتِنٌز
َوَثاَجُة -vez [kerâmet] َكَراَمٌة) [el-ve&âcet] اَءأ
ninde) َوِثيٌج [vesîc] olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َكاَن ِإَذا  اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  َوَثاَجًة  ْيُء  الشَّ  َوِثَج 
َوِثيًجا
ِتيَثاُج اأ ِ  Nebât kemâlini bulup [el-istî&âc] اَإلأ
ve çoğalıp gürlenmekle birbirine sarmaş-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا النَّْبُت   ِإْسَتْوَثَج 

 Ve mâl ya¡nî devâbb ve َعِلَق َبْعُضُه ِبَبْعٍض َوَتمَّ
mevâşî çoğalmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َكثَُر ِإَذا  اْلَماُل   Ve mâlı çoğaltmak ِإْسَتْوَثَج 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُجُل ِإَذا اْسَتْكَثَر  ِإْسَتْوَثَج الرَّ
ِمَن اْلَماِل
َتِثَبُة َأ ُُ  dan[îti&âc] ِإيِتَثاٌج) [el-mu™te&icet] اَءأ
ism-i fâ¡il bünyesiyle) Çayırı çok ve gür 
olan arza denir; yukâlu: أَْرٌض ُمْؤَتِثَجٌة ِإَذا َكاَنْت 
َكِثيَرَة اْلَكَلِ
ثُوَجُة وأ َُ -İpliği ve dokunma [el-mev&ûcet] اَءأ
sı gevşek olan siyâba denir; yukâlu: ِثَياٌب 
َوالنَّْسِج اْلَغْزِل  ِرْخَيَة  َكاَنْت  ِإَذا   Garîbdir ki َمْوثُوَجٌة 
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boyun damarı ile ve َوَدَجاِن [vedecân] “du 
reg buved der-du sûy-i verîd”, ya¡nî َوِريٌد 
[verîd]in iki tarafında vâki¡ iki damar ile 
müfesserdir. Hülâsa ¡inde’l-ekser َوِريٌد 
[verîd]den başka iki damardır ki ¡inde’l-
gazab müntefih olurlar. Ve

 Sebeb ve vesîle ma¡nâsına [vedec] َوَدٌج
isti¡mâl olunur; yukâlu: ُفالٍَن ِإَلى  َوَدِجيٌّ   ُفالٌَن 
أَْي َسَبٌب َوَوِسيَلٌة ِإَلْيِه
َوَدَجاِن  Vedec-i merkûmun [el-vedecân] اَءأ
tesniyesidir ki zikr olundu. Ve 

 ;İki birâdere ıtlâk olunur [vedecân] َوَدَجاِن
yukâlu: ُهَما َوَدَجاِن أَْي أََخَواِن
ِوَداُج  Bu dahi (vâv’ın kesriyle) [el-vidâc] اَءأ
zikr olunan boyun damarına denir, َوَدٌج 
[vedec] gibi.

ُج َودأ  vâv’ın fethi ve dâl’ın) [el-vedc] اَءأ
sükûnuyla) Hayvânın َوَدٌج [vedec] de-
dikleri zikr olunan damarını kesmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َوْدًجا  ابََّة  الدَّ  َوَدَج 
َوَدَجَها َقَطَع  ِإَذا  الثَّاِني   Ve ıslâh eylemek اْلَباِب 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َوَدَج َبْيَن اْلَقْوِم ِإَذا أَْصَلَح
ِديُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tevdîc] اَءتَّوأ
Bu dahi َوَدٌج [vedec] dedikleri damarı kes-
mek ma¡nâsınadır. Ve 

ِديٌج  Tirmid kurbünde bir belde [Tevdîc] َتوأ
adıdır.

]و ر ج[
ََواِرَجُة  (hemzenin fethiyle) [el-evâricet] اَألأ
Dîvân ashâbının defterlerine denir ki harâc 
ve mîrî ve sâ™ir vâridât-ı dîvâniyye sebt 
olunur. Hâlâ Devlet-i ¡Aliyye’de defter-
dâr ve büyük rûznâme ve muhâsebeciyân 
makûlesinin rûznâmesi olacaktır. 

Şârih der ki mü™ellif bunu ”أ،ر،ج“ 
mâddesinde dahi zikr eyledi. Eğer vezni 
efâ¡ilet ise mahall-i zikri buradır ve eğer 

ُوُجُج  Cüst ve (zammeteynle) [el-vucuc] اَءأ
çâlâk devekuşlarına denir.

]و ح ج[
-vâv’ın ve hâ-ı mühme) [el-va√ac] اَءأَوَطُج
lenin fethiyle) Sığınacak yere denir, mel-
ce™ ma¡nâsına. Ve masdar olur, sığınmak 
ma¡nâsına; yukâlu: ِمَن َوَحًجا  ِإَلْيِه  ُجُل  الرَّ  َوِحَج 
اِبِع ِإَذا اْلَتَجأَ اْلَباِب الرَّ
يَحاُج ِ -Sı (hemzenin kesriyle) [el-î√âc] اَإلأ
ğındırmak ma¡nâsınadır; tekûlu: أَْوَحْجُتُه أَْي 
أَْلَجْأتُُه
َوَطَبُة  Pek derin (fetehâtla) [el-va√acet] اَءأ
yere denir. Cem¡i أَْوَحاٌج [ev√âc] gelir.

]و د ج[
َوَدُج -vâv’ın ve dâl’ın fethiy) [el-vedec] اَءأ
le) Boyunda bir damar adıdır; yukâlu: 
اْلُعنُِق ِفي  ِعْرٌق  َوُهَو  َوَدَجُه   Ekser-i usûlün َقَطَع 
beyânına göre bu damar şâh damarının 
iki tarafında vâki¡ iki damardır ki ikisine 
-derler. İbn E&îr ve Ebu’l [vedecân] َوَدَجاِن
Hey&em boğaz çukurunun iki tarafın-
da iki galîz damardır ki َوِريَداِن [verîdân] 
dahi derler ve onlar cân damarlarıdır diye 
beyân eylediler ki şâh damarları olacak-
tır. Ve Mi§bâ√’ta der ki أَْخَدُع -dedik َوَدٌج 
leri damardır ki zâbih onu kat¡ eylemekle 
vücûdda hayât eseri kalmaz. Ve derler ki 
cesedde bir damar vardır ki inkıtâ¡ı bâ¡is-i 
memâttır. Ve onun her ¡uzvda bir ismi var-
dır. Boyunda َوَدٌج [vedec] ve َوِريٌد [verîd] 
derler ve arkada ِنَياٌط [niyâ†] derler ve belin 
iç yüzünde أَْبَهٌر [ebher] derler ki yürek ona 
muttasıldır ve batnda َوِتيٌن [vetîn] derler ve 
uylukta ٌَنَسأ [nese™] ve ayakta أْبَجٌل [ebcel] ve 
kolda أَْكَحٌل [ek√al] ve baldırda َصاِفٌن [§âfin] 
derler. Ve Mu…addimetü’l-Edeb’de أَْخَدٌع 
[a«da¡] ile َوِريٌد [verîd] reg-i gerdân, ya¡nî 
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َوِشيُج -veznin [ve&îc] َوِثيٌج) [el-veşîc] اَءأ
de) Mızrak ağacına denir ki murâd kargı 
kestikleri sâzlıktır. Ve örgüye denir. Bu 
münâsebetle rahim ve karâbetin birbirine 
örgü gibi müştebik olmasına ıtlâk olunur.

َواِشَبُة -Birbirine örgü gibi gi [el-vâşicet] اَءأ
rişip müştebik olmuş rahim ve karâbete 
denir; yukâlu: َبْيَنُهْم َواِشَجٌة أَْي َرِحٌم ُمْشَتِبَكٌة
ُج  vâv’ın fethi ve şîn’in) [el-veşc] اَءأَوشأ
sükûnuyla) Karâbet âhere örgülenmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َقَراَبُتُه ِبَك   َوَشَجْت 
اْشَتَبَكْت ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن   Ve örmek َوْشًجا 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َكُه ِبِقٍد َج َمْحِمَلُه ِإَذا َشبَّ  َوشَّ
َوَنْحِوِه ِلَئالَّ َيْسُقَط ِمْنُه َشْيٌء
ِشيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tevşîc] اَءتَّوأ
Bu dahi örmek ma¡nâsına olmakla karâbeti 
birbirine örgü tarzında müştebik eylemek 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َُج اهلل  َوشَّ
َكُه َقَراَبَتُه ِبُكْم َتْوِشيًجا أَْي َشبَّ

]و ل ج[
ُوءُوُج ve (vezninde [u¡ûd…] ُقُعوٌد) [el-vulûc] اَءأ

َبُة  Duhûl (vezninde [idet¡] ِعَدةٌ) [el-licet] اَءّلِ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُولُوًجا َيِلُج  اْلَبْيَت   َوِلَج 
َوِلَجًة ِإَذا َدَخَل
Şârih der ki Sîbeveyhi dedi ki işbu َوِلَج 
mâddesi müte¡addî iken masdarı ُولُوٌج 
[vulûc] olmak ِفيِه  ma¡nâsını irâdeye َوِلَجْت 
mebnîdir. Pes Sîbeveyhi iskât-ı vasata 
zâhib olmuştur. Ammâ Mu√ammed b. 
Yezîd bi-gayri vasatin ta¡diyesine zâhib 
olmuştur. İntehâ.

تِّالَُج ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ittilâc] اَإلأ
de) Bu dahi duhûl eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإتََّلَج اْلَبْيَت ِإتِّالًَجا ِإَذا َدَخَل
يالَُج ِ ve (hemzenin kesriyle) [el-îlâc] اَإلأ

تأالَُج ِ  İdhâl (vâv’ı tâ’ya kalb ile) [el-itlâc] اَإلأ
eylemek ma¡nâsınadır; tekûlu: ِإيالًَجا  أَْوَلْجُتُه 

fevâ¡ilet ise oradır. Pes mü™ellif iki ihtimâli 
ri¡âyet eyledi. Lâkin evâre mu¡arrebi ol-
makla hemzesi asliyyedir ki efâ¡ilet olur.

]و س ج[
َوِايُج  (vezninde [nesîc] َنِسيٌج) [el-vesîc] اَءأ
Deve kendilere mahsûs bir yürüyüşle 
yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: اْلَبِعيُر  َوَسَج 
ِبِل  Ve َوْسًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني َوُهَو َسْيٌر ِلْلِ

 ¡Türkistân’da bir mevzi [Vesîc] َوِايٌج
adıdır.

 vezninde [asûc¡] َعُسوٌج [el-vesûc] اَءأَوُاوُج
ve mürâdifidir ki revende eşkin develere 
denir; yukâlu: ِإِبٌل َوُسوٌج أَْي َسِريَعٌة
اُج اٌج [el-vessâc] اَءأَواَّ -veznin [assâc¡] َعسَّ
de ve mürâdifidir ki serî¡ ma¡nâsınadır; 
yukâlu: اٌج أَْي َسِريٌع اٌج َعسَّ  Ve َجَمٌل َوسَّ

اٌج  .Esâmîdendir: ¡U…be b [Vessâc] َواَّ
Vessâc muhaddisîndendir. Ve Bukeyr b. 
Vessâc şu¡arâdandır.

يَساُج ِ -De (hemzenin kesriyle) [el-îsâc] اَإلأ
veyi ikdâm edip sür¡atle yürüttürmek 
ma¡nâsınadır; tekûlu: َحَمْلَتُه ِإَذا  اْلَبِعيَر   أَْوَسْجُت 
َعَلى اْلَوِسيِج

]و ش ج[
َوِشيَبُة -vez [vesîcet] َوِسيَجٌة) [el-veşîcet] اَءأ
ninde) Ağaç kökünün zîr-i zemîne süren 
damarına denir. Ve şol tezkire şeklinde 
zarfa denir ki lîften müşebbek ağ gibi 
örüp iki ağaç aralığına bend eyledikten 
sonra onunla harman yerine biçilmiş ekin 
demetlerini taşırlar. Ve 

 A…î…-i Medîne’de bir¡ [Veşîcet] َوِشيَبُة
mevzi¡ adıdır. Ve ¡Arablar bir kavm ve 
kabîle içre sonradan dahîl olan cemâ¡ate 
 .ıtlâk ederler [veşîcetu’l-…avm] َوِشيَجُة اْلَقْوِم
Ma¡nâ-yı evvelden me™hûzdur; yukâlu: ُهْم 
َوِشيَجُة اْلَقْوِم أَْي َحْشُوُهْم
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أَْي ُمَصاٌب ِباْلَواِلَجِة
َءُج -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [et-tevlec] اَءتَّوأ
de) Vahşî cânver inine denir ki ona ُولُوٌج 
[vulûc] ederler. Şârih, Sîbeveyhi’den nakl 
eder ki bunun aslı َوْوَلَج [vevlec] olmakla 
vezni fev¡aldir; tâ™ vâv’dan mübeddele-
dir, zîrâ kelâm-ı ¡Arabda ism olarak tef¡al 
yoktur.

ُوءُُج  Nevâhî (zammeteynle) [el-vuluc] اَءأ
ma¡nâsınadır ki َناِحَيٌة [nâ√iyet]in cem¡idir. 
Ve sokaklara denir, ٌة  [ezi……at] أَِزقَّ
ma¡nâsına. Ve bal kotaracak kepçelere 
denir, اْلَعَسِل  [velûc] َولُوٌج .ma¡nâsına َمَغاِرُف 
müfredidir. Evvelkilerde bi-ma¡nâ mef¡ûl 
ve sâliste bi-ma¡nâ fâ¡ildir.

َوَءُج  Kumlukta (fethateynle) [el-velec] اَءأ
olan yola denir.

 (vezninde [urad§] ُصَرٌد) [et-tulec] اَءتَُّلُج
Tavşancıl kuşunun yavrusuna denir. Bu-
nun aslı ُوَلٌج [vulec] idi; vâv, tâ’ya ibdâl 
olundu.

ِءيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tevlîc] اَءتَّوأ
Hiyel-i ¡ukûdiyyeden bir hîledir. Sûreti 
budur ki bir kişi mâlını hâl-i hayâtında 
ba¡zı evlâdına tahsîs ve i¡tâ eder, tâ ki 
nâs işitip min-ba¡d kendiden karz yâhûd 
hibe vechiyle bir nesne taleb ve su™âl 
eylemeyeler. 

Şârih der ki bu muvâda¡a olmakla bir emri 
izhâr ve emr-i âheri ibtân olmakla َتْوِليٌج 
[tevlîc] ıtlâk olunmuştur; ve minhu: أَْبَطَل 
َحَياِتِه ِفي  اْلَماِل  َجْعُل  َوُهَو  اْلُعُقوِد  ِفي  اَلتَّْوِليَج   َماِلٌك 
ِلَبْعِض َوَلِدِه َفَيَتَساَمُع النَّاُس َفَيْنَقِدُعوَن َعْن ُسَؤاِلِه
َواِءُج  vâv’ın fethi ve lâm-ı) [Velvâlic] َوءأ
sâniyenin kesriyle Beda«şân ülkesinde bir 
beldedir.

َوأَْتَلْجُتُه ِإْتالًَجا أَْي أَْدَخْلُتُه
َوِءيَبُة  Bir (vâv’ın fethiyle) [el-velîcet] اَءأ
kimsenin dahîlesi ve bitânesi ve hâssası 
olan ya¡nî umûr ve mesâlihine dahîl ve 
hâssa ve hem-râzı olan kişiye denir, 
¡alâ-kavlin bîgâneden olarak umûr ve 
mesâlihinde mu¡temedün-¡aleyh ittihâz 
eylediği kişiye ıtlâk olunur ki murâd 
kethüdâ olacaktır. Kâle’ş-şârih ve minhu 
kavluhu ta¡âlâ: َوَلْم َيتَِّخْذ ِمْن ُدوِن اهلِل َوالَ َرُسوِلِه﴿ 
ِخيَلُة  َوالَ اْلُمْؤِمِنيَن َوِليَجًة﴾، الية، َفاْلَوِليَجُة اَْلِبَطاَنُة َوالدَّ
َجاِل الّرِ ِمَن  ُتَك   َوِليَجٌة Mü™ellif Ba§â™ir’de َوَخاصَّ
[velîcet] bir kişinin ehlinden olmayarak 
mu¡temedün-¡aleyh ittihâz eylediği ki-
şiye denir diye sebt eylemekle ¡indinde 
ma¡nâ-yı sânî müreccah olur; ve yukâlu: 
ُهَو َوِليَجُتُهْم أَْي َلِصيٌق ِبِهْم
َوَءَبُة -Şol kesme (fetehâtla) [el-velecet] اَءأ
lik ta¡bîr olunan magâraya denir ki ebnâ-i 
sebîl yağmur makûlesi ¡ârızadan orada 
tesettür ederler. Ve derenin burgaç ye-
rine denir, اْلَواِدي  [ma¡†ifu’l-vâdî] َمْعِطُف 
ma¡nâsına. Cem¡i أَْوالٌَج [evlâc] gelir ve َوَلٌج 
[velec] gelir fethateynle ki cem¡-i cinsidir.

َواِءَبُة  [dubeylet] ٌدَبْيَلٌة [el-vâlicet] اَءأ
ma¡nâsınadır ki mü™ellife göre âfet ve 
dâhiyeye ve cevf-i insânîye ¡ârız olur bir 
nev¡ ¡illete denir. Zâhiren burada murâd 
¡illet-i mezbûre olmakla ve ْاِلْنَساِن ِفي   َوَجٌع 
kavli ve ُجُل اْلَمْولُوُج  kavlinden mukaddem اَلرَّ
olarak ¡atf-ı tefsîr olmak iktizâ eder. Pes 
te™hîri tagyîr-i nüssâhtır. Ve ¡inde’l-etıbbâ™ 
 bir şiştir ki içinde mâdde [dubeylet] ُدَبْيَلٌة
munsabb olacak yeri olur ve bu üç gûne 
olur; tafsîli kütüb-i tıbbiyyede meşrûhtur.

ءُوُج وأ َُ  َواِلَجٌة Zikr olunan [el-mevlûc] اَءأ
[vâlicet] ¡illetine mübtelâ kişiye denir; 
yukâlu: َمْولُوٌج َوُهَو  اْلَمْفُعوِل  ِبَناِء  َعَلى  ُجُل  الرَّ  ُوِلَج 
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yanıp ¡alevlenmesi hâletine denir; yukâlu: 
ِللنَّاِر َوِهيٌج أَْي َتَوقٌُّد

]و ي ج[
َويأُج  vâv’ın fethi ve yâ’nın) [el-veyc] اَءأ
sükûnuyla) Çiftçilerin saban oku dedikleri 
ağaca denir. Mü™ellif اِن  ibâretiyle¡ َخَشَبُة اْلَفدَّ
tefsîr eylemekla saban oku dedikleri olur, 
lâkin ¢ânûnü’l-Edeb’de Fârisîde sime, 
Türkîde zivle dedikleri ağaç ile müfesser-
dir, lâkin dürüst değildir.

]و م ج[
اُج َومَّ -veznin [kettân] َكتَّاٌن) [el-vemmâc] اَءأ
de) Ferce denir ki ¡avret yeridir, lâkin bun-
da esahh olan √â-yı mühmele olmaktır.

]و ن ج[
َوَنُج -vâv’ın ve nûn’un fet) [el-venec] اَءأ
hiyle) Zü’l-evtâr olan sâz kısmından bir 
nev¡ sâzın ismidir, ¡alâ-kavlin lavta ta¡bîr 
olunan sâza denir yâhûd ِمْعَزٌف [mi¡zef] 
ma¡nâsına mutlakan sâza denir. Şârihin 
beyânına göre veneh mu¡arrebidir ki zil 
ta¡bîr olunan sâzdır. Ve 

 Nesef kazâsında bir karye [Venec] َوَنٌج
adıdır; Veneh mu¡arrebidir.

]و هـ ج[
ُج َوهأ  vâv’ın fethi ve hâ’nın) [el-vehc] اَءأ
sükûnuyla) ve

َوَهَباُن -Âteş ya (fetehâtla) [el-vehecân] اَءأ
nıp ¡alevlenmek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإَذا الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َوَوَهَجاًنا  َوْهًجا  َتِهُج  النَّاُر   َوَهَج 
 Mü™ellifin misâlde fi¡li müzekker ve اتََّقَدْت
tefsîrde mü™ennes îrâdı َناٌر [nâr] lafzının 
tezkîr ve te™nîsi i¡tibârına mebnîdir.

َوَهُج -Ma¡nâ (fethateynle) [el-vehec] اَءأ
yı mezkûrdan ismdir, yalın ma¡nâsına; 
yukâlu: ِللنَّاِر َوَهٌج َشِديٌد
ُج ٌل) [et-tevehhuc] اَءتََّوهُّ -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Âteş bi-nefsihi ¡alevlenip müşta¡il 
olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: النَّاُر َجِت   َتَوهَّ
َتَوقََّدْت  Ve misk makûlesi tîb ve ¡ıtrın ِإَذا 
râyihası germiyyetlenmek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunur; yukâlu: يِب الطِّ َراِئَحُة  َجْت   َتَوهَّ
َتَوقََّدْت  Ve parlak nesne parıldamak ve ِإَذا 
yaldıramak ma¡nâsına isti¡mâl olunur; 
yukâlu: ََج اْلَجْوَهُر ِإَذا َتَلَْل َتَوهَّ
َوِهيُج  Âteşin (vâv’ın fethiyle) [el-vehîc] اَءأ
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sükûnuyla) Vurmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
 Bunun bâb-ı َهَبَجُه َهْبًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِلِث ِإَذا َضَرَبُه
sâlisten vürûdu şâzdır.

ُج  hâ’nın ve bâ’nın ve) [el-hebeyyec] اَءأَبَبيَّ
yâ-yı müşeddedenin fethiyle) َهَبيٌَّخ [hebey-
ya«] lafzında lügattir ki «â-yı mu¡ceme 
iledir, bî-hayr u menfa¡at olan kimseye 
denir.

]هـ ب ر ج[
ُج ََ َببأ  hâ’nın fethi ve bâ’nın) [el-hebrec] اَءأ
sükûnuyla) Serî¡ ve hafîf olan yürüyü-
şe denir. Ve mütekebbir ve muhtâl olan 
kimseye denir. Ve karışık ve nâ-hemvâr 
yürür olan kimseye denir. Ve münakkaş 
alaca sevbe denir. Ve yumru cüsseli, se-
miz, tenû-mend adama denir. Bu ma¡nâda 
hâ’nın ve râ’nın kesriyle de lügattir. Ve 
koca öküze ve koca geyiğe denir.

َجُة ََ َببأ -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-hebrecet] اَءأ
ninde) Siyâb makûlesine nakş eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َهْبَرَج الثَّْوَب ِإَذا َوَشى Ve 
karışık, nâ-hemvâr, çalık çalık yürümek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ى َمشَّ ِإَذا  ُجُل  الرَّ  َهْبَرَج 
ُمْخَتِلًطا
ُج ََ َببأ ُُ  [muserhed] ُمَسْرَهٌد) [el-muhebrec] اَءأ
vezninde) Şol yay kirişine denir ki kesret-i 
isti¡mâlden sırtı fersûde olup câ-be-câ pü-
rüzlenmekle fâsid ve tebâh olmuş ola.

]هـ ج ج[
َبِبيُج  vezninde ve [ecîc] أَِجيٌج [el-hecîc] اَءأ
mürâdifidir ki zikr olundu. Hâ™, hemze-
den mübeddeledir. Derin dereye denir. Ve 
şol dûr u dırâz arza denir ki onda sülûk 
edenler bir ân akdem şurayı kat¡ edeyim 
diye isti¡câl eder ola. Ve kâhinlerin ve 
fâlcıların yer üzere çizdikleri çizgiye de-
nir ki ahkâmlarına müte¡allik olur. Cem¡i 

FASLU’L-HÂ™ 
)َفْصُل اْلَهاِء(

]هـ ب ج[
َبَبُج  (hâ’nın ve bâ’nı fethiyle) [el-hebec] اَءأ
Verim tarzında bir hâlete denir ki ba¡zı 
nâkanın memesinde vâki¡ olur.

ِبيُج -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tehbîc] اَءتَّبأ
de) Bir ¡uzvu ba¡zı ¡ârıza ile şişirmek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َمُه َورَّ ِإَذا  َتْهِبيًجا   َهبََّجُه 
Mâdde-i merkûmeden me™hûzdur.

ٌل) [et-tehebbuc] اَءتََّببُُّج -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Ondan mutâvi¡dir.

َببَُّج ُُ  [mu¡a@@am] ُمَعظٌَّم) [el-muhebbec] اَءأ
vezninde) Sakîlü’n-nefs olan kimseye 
ıtlâk olunur.

َبِبيُج  Şol (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-hebîc] اَءأ
geyiğe denir ki iki yanlarındaki karnı-
nın tüyleri ile arkası miyânıdır, levnine 
muhâlif iki uzun hatları ola.

َبَبُة َبوأ  [cevheret] َجْوَهَرةٌ) [el-hevbecet] اَءأ
vezninde) Batn-ı arza yâhûd yüksek yerle-
rin vasatında vâki¡ düz oturaklı yere denir. 
Ve derenin nihâyet bulduğu yere denir ki 
def¡ ve isâle eylediği selinti taşraya oradan 
mündefi¡ olur. Ve su irkilecek yerlerde 
hafr olunan küçük havuz gibi yerlere de-
nir ki yağmurlar yağıp su çoğaldıkta suyu 
oralara akıtıp bir zamân onlardan içerler. 
Mü™ellif َيْحِفَر -unvânında îrâd eyle¡ َوأَْن 
mekle gerçi zâhiren masdar sûretindedir, 
lâkin ¡âdeti üzere müsâmaha eylemiştir ki 
vech-i mezkûr üzere o çukurların ismidir.

َبَواِدُج -hâ’nın fethiy) [el-Hevâdic] اَءأ
le) Yemâme’de bir niçe bâgçelere ıtlâk 
olunur.

ُج َببأ  hâ’nın fethi ve bâ’nın) [el-hebc] اَءأ
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ahmak ve nâdân kimseye denir.

َباُج ve [el-hechâc] اَءأَببأ

َباَجُة  (hâ’ların fethiyle) [el-hechâcet] اَءأَببأ
Bunlar da ahmak ve bî-magz adama denir. 

َهجأ  hâ’ların fethi ve) [hec hec] َهجأ 
cîm’lerin sükûnuyla) Koyun ve keçi kıs-
mına mahsûs zecr ve âzâr asvâtındandır. 
Cevherî bunu feth üzere mebnîdir demek-
le galat eylemiştir. İstişhâd eylediği işbu: 
َناِعُقُه” ِبَهْجَهَج  يِه  يَُخّشِ  mısrâ¡ında şâ¡ir “ِبِفْرٍق 
zarûret-i vezn için tahrîk eylemiştir.

ve [hecâ] َهَبا

-Köpek kıs (hâ’ların fethiyle) [hec] َهجأ
mına mahsûs zecr ve âzâr asvâtındandır, 
Türkîde oş yerindedir. Ve âhirlerinin 
tenvîniyle de câ™izdir.

َبَبُة  [zelzelet] َزْلَزَلٌة) [el-hechecet] اَءأَببأ
vezninde) Yırtıcı cânveri zecr ve keff 
ve tahvîf için haykırmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُبِع ِإَذا َصاَح ِبِه  ِهيْج Ve deveyi َهْجَهَج ِبالسَّ
 diye zecr ve âzâr eylemek [hîc hîc] ِهيْج
ma¡nâsınadır; yukâlu: َزَجَرُه ِإَذا  ِباْلَجَمِل   َهْجَهَج 
 Ve َفَقاَل َلُه ِهيْج

َبَبٌة  Hâssaten Ekrâd [hechecet] َهبأ
tâ™ifesinin cenk ve kıtâl esnâsında gırîv ve 
feryâd ve gulgulelerinden hikâyedir.

َباُج -Ür (hâ’nın fethiyle) [el-hechâc] اَءأَببأ
kek hayvâna denir. Ve kükreyip böğürme-
si tünd ve şedîd olan erkek deveye denir. 
Ve uzun deveye ve uzun adama denir. Ve 
nâ-tırâş künde ve ahmak kimseye denir. 
Ve dâhiye ve âfete denir.

َبُج -veznin [fedfed] َفْدَفٌد) [el-hechec] اَءأَببأ
de) Aslâ nebât eseri olmayan, toprağı pek 
olan por yere denir; yukâlu: أَْرٌض َهْجَهٌج أَْي 
ُصْلَبٌة َجْدَبٌة
ُبَبِبُج -vez [†ulbu¡] ُعَلِبٌط) [el-hucehic] اَءأ

اٌن اٌن gelir [huccân] ُهجَّ -veznin [rummân] ُرمَّ
de. Ve 

 ve [hecc] َهجد

-Masdar olurlar, binâyı yık [hecîc] َهِبيٌج
mak ma¡nâsına; yukâlu: ا َوَهِجيًجا  َهجَّ اْلَبْيَت َهجًّ
ِل ِإَذا َهَدَمُه ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
ِبيُج هأ ِ  (vezninde [iklîl] ِإْكِليٌل) [el-ihcîc] اَإلأ
Bu dahi derin dereye denir.

 vezninde [a†âmi…] َقَطاِم) [hecâci] َهَباِج
ve âhirinin fethiyle câ™izdir) Arz-ı tavîle 
ma¡nâsına olan َهِجيٌج [hecîc]-i mezkûrdan 
me™hûzdur, kendi başına gitmek ma¡nâsına 
isti¡mâl olunmuştur. Bundandır ki ¡Arab-
lar, bir kimse meşveretsiz hod-be-hod 
kendi re™yiyle bir husûsa mübâşeret yâhûd 
rehber ve refîksiz bir tarîka ¡azîmet ey-
ledikte َهَجاِج َرِكَب  َرْأَسُه ,derler ُفالٌَن   َرِكَب 
ma¡nâsına. ~i√â√ müterciminin burada 
tercemesi agrebdir.

َك -tesniye bünyesiy) [hecâceyke] َهَباَجيأ
le) Bir lafzdır ki bir kimseyi bir nesne-
den keff ve men¡ sadedinde oldukta îrâd 
olunur. Ve bu, َدَواَلْيَك ve َحَناَنْيَك ve َهَذاَذْيَك 
kelimeleri gibi bilâ-vâhid tesniye olarak 
müsta¡mel olan elfâzdandır, gûyâ müker-
reren ve mü™ekkeden men¡ eder. Ve bu, 
vâdî-i ¡amîk ma¡nâsına olan َهِجيٌج [hecîc] 
lafzından me™hûzdur, güyâ ki “Sakın sa-
kın, pîş-gâhında mehleke var!” demek 
vâdîsindedir.

َباُج ِتبأ اأ ِ  İsti¡câl [el-istihcâc] اَإلأ
ma¡nâsınadır; yukâlu: ُه أَِي اْسَتْعَجَلُه  Ve ِإْسَتَهجَّ
bir kimse meşveretsiz re™y-i hod ile müste-
bidden ¡âmil olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
ِإْسَتَهجَّ ُفالٌَن ِإَذا َرِكَب َرْأَيُه
َبَباَجُة -vez [se√âbet] َسَحاَبٌة) [el-hecâcet] اَءأ
ninde) Şol gubâra denir ki önüne gelen 
nesneleri toprakla örtüp bastırır ola. Ve 
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de) Seferde nisvân tâ™ifesine mahsûs bir 
gûne merkûb ismidir. Ve bu, mihaffeden 
başkadır. Bu, müdevver ve üstü kubbeli 
olur ki hacc yolundaki mahmil ve bura-
larda hâlâ koçu ta¡bîr ettiğimiz olacak-
tır ki giderek nezâket peydâ eylemiştir; 
 ı merkûm ma¡nâsından-[hedecân] َهَدَجاٌن
me™hûzdur.

ُج َُّ ٌل) [et-tehedduc] اَءتََّب -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
ninde) Pîr ve za¡îf kimselerin titreyerek 
zuhûr eden âvâzeleri za¡ftan nâşî kesik ke-
sik zuhûr eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َج َصْوتُُه ِإَذا َتَقطََّع ِفي اْرِتَعاٍش -Ve nâka veledi َتَهدَّ
ne hanîn ve rikkat eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َجِت النَّاَقُة ِإَذا َتَعطََّفْت َعَلى اْلَوَلِد َتَهدَّ
وُج َُ َب  (vezninde [abûr§] َصُبوٌر) [el-hedûc] اَءأ
Şol tencereye denir ki dibi yufka olmakla 
içindeki tîz kaynar ola; yukâlu: َهُدوٌج  ِقْدٌر 
أَْي َسِريُع اْلَغَلَياِن
اٌج ََّ  (vezninde [kettân] َكتَّاٌن) [Heddâc] َه
Reyb b. Şerîf nâm kimsenin feresi ismidir. 
Ve bir kabîle pederinin ismidir.

ُج َِ َتبأ سأ ُُ -ism-i fâ¡il bün) [el-mustehdic] اَءأ
yesiyle) Pek ¡acûl olan kimseye denir; 
yukâlu: َرُجٌل ُمْسَتْهِدٌج أَْي َعْجالَُن
ُج ََ َتبأ سأ ُُ  dâl’ın fethiyle) [el-mustehdec] اَءأ
masdar-ı mîmîdir) İsti¡câl ma¡nâsınadır.

]هـ ر ج[
ُج َأ َب  hâ’nın fethi ve râ’nın) [el-herc] اَءأ
sükûnuyla) Nâs fitne ve ihtilâl ve harb ve 
kıtâl hengâmesine düşmek ma¡nâsınadır; 
yukâlu. َهَرَج النَّاُس َهْرًجا ِمَن اْلَباِب الثَّاِني ِإَذا َوَقُعوا 
َوَقْتٍل َواْخِتالٍَط  ِفْتَنٍة   Lisânımızda dahi “Nâs ِفي 
birbirine düşüp herc ü merc oldu” ta¡bîri 
vardır. َهْرٌج [herc] lafzına müzâveceten َمْرٌج 
[merc] râ’nın sükûnuyla telaffuz olunur. 
Nihâye’nin beyânına göre asl َهْرٌج [herc] 

ninde) Koç koyuna denir. Ve ne tatlı ve 
ne şûr olan suya denir ki içimli olur, َماٌء 
.ma¡nâsına َمْشُروٌب

ُبَباِهُج -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-hucâhic] اَءأ
ninde) İri ve dahâmetli nesneye denir.

ُبُج -vez [tezelzul] َتَزْلُزٌل) [et-tehechuc] اَءتََّببأ
ninde) Nâkanın doğurmak vakti gelip çat-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَهْجَهَجِت النَّاَقُة ِإَذا 
َدَنا َنَتاُجَها

ُبجُّ -Boyun (hâ’nın zammıyla) [el-hucc] اَءأ
duruğa denir ki çift öküzünün boynuna 
geçirilir.

ِتَباُج هأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ihticâc] اَإلأ
de) Bir husûsta uzun uzadı üzerine olup 
tevaggul ve temâdî eylemek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ِإْهَتجَّ ِفي ْالَْمِر ِإَذا َتَماَدى ِفيِه

]هـ د ج[
َجاُن ََ َب ve (fetehâtla) [el-hedecân] اَءأ

اُج ََ ُب  (vezninde [πurâb] ُغَراٌب) [el-hudâc] اَءأ
Pîr ve sâl-horde kimse sarsılarak âhestece 
yürümek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُخ الشَّ  َهَدَج 
ِفي ُرَوْيًدا  َمَشى  ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن  َوُهَداًجا   َهَدَجاًنا 
اْرِتَعاٍش
اُج ََّ َب اٌد) [el-heddâc] اَءأ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) ve

ُج ََ جأ ََ َب  [sefercel] َسَفْرَجٌل) [el-hedecdec] اَءأ
vezninde) Sarsılarak âhestece yürüyen pîr 
adama denir.

َجُة ََ َب  Nâka (fetehâtla) [el-hedecet] اَءأ
yavrusuna hanîn ve şefkat eylemek 
ma¡nâsınadır. Şârihin beyânına göre 
masdardır.

اُج ََ بأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mihdâc] اَءأ
ninde) Veledine pek hanîn ve rikkat eden 
nâkaya denir.

َدُج َبوأ -veznin [cevher] َجْوَهٌر) [el-hevdec] اَءأ
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uğraştığı nesneden keff ve zecr eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِبِه َصاَح  ِإَذا  ُبِع  ِبالسَّ َج   َهرَّ
-Ve hamr yâhûd nebîz, şâribini baş َوَزَجَرُه
tan kara eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu. 
َج النَِّبيُذ ُفالًَنا ِإَذا َبَلَغ ِمْنُه َهرَّ
اُج ََ هأ ِ  Bu (hemzenin kesriyle) [el-ihrâc] اَإلأ
dahi deveyi ıssı vakte pek yormakla ser-
geşte kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: أَْهَرَج 
َجُه اْلَبِعيَر ِبَمْعَنى َهرَّ
ُج ََ بأ ُِ  (vezninde [minber] ِمْنَبٌر) [el-mihrec] اَءأ
ve

اُج ََّ َب اٌد) [el-herrâc] اَءأ  (vezninde [şeddâd] َشدَّ
Su gibi revende ve devende olan ata denir.

اَجُة ََّ َب  hâ’nın fethi ve râ’nın) [el-herrâcet] اَءأ
teşdîdiyle) Lakırdıya dalmış cemâ¡ate 
denir.

]هـ ر ب ج[
َبَبُة َأ َب  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-herbecet] اَءأ
vezninde) Bir iş muhkem ve metîn işlen-
meyip gevşek ve kötü işlenmeğe denir.

]هـ ر د ج[
َدَجُة َأ َب  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-herdecet] اَءأ
vezninde) Çabuk yürümek ma¡nâsınadır; 
yukâlu: ُجُل ِإَذا َمَشى َسِريًعا َهْرَدَج الرَّ

]هـ ز ج[
ُج َْ َب  hâ’nın ve zâ-yı) [el-hezec] اَءأ
mu¡cemenin fethiyle) İsmdir, hoş âvâze 
ile terennüm ve terâneli şarkı ve beste 
makûlesi sürûd ve gınâya denir ki sâmi¡i 
tarab-nâk edip hâtırını gül gibi küşâde ve 
handân eyleye. Ve boğukluca olan âvâza 
denir. Ve mutlakan elfâzı mütedârik ve 
mütekârib olarak muntazam olan kelâma 
denir. ¡İlm-i ¡arûz ebhurundan bahr-i he-
cez bu ma¡nâya mebnî ıtlâk olunmuştur, 
zîrâ eczâsı mütekâribdir. Ve 

bir nesnenin kesîr ve müttesi¡ olmasına 
mevzû¡dur. Ve sâ™irlerin beyânına göre 
halt ma¡nâsına mevzû¡dur. Ve 

ٌج َأ  Kapıyı açık bırakmak [herc] َه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َهَرَج اْلَباَب ِإَذا َتَرَكُه َمْفُتوًحا 
Ve söze dalıp çoğaltmak, ¡alâ-kavlin halt-ı 
kelâm eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َهَرَج 
ِفيِه َخلََّط  أَْو  َفأَْكَثَر  أََفاَض  ِإَذا  اْلَحِديِث  ِفي   Ve ُفالٌَن 
cimâ¡ eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: َهَرَج 
ِل َوالثَّاِني ِإَذا َجاَمَعَها -Mü َجاِرَيَتُه َهْرًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
tercim der ki bu ma¡nâdandır ki ¡Arablar 
kesret-i cimâ¡ zımnında َيْهِرُجَها ُفالٌَن   َباَت 
َجْمَعاَء  derler. Ya¡nî “Gecenin cemî¡-i َلْيَلَتُه 
evkâtında cimâ¡ eyledi” ki çok cimâ¡ ey-
ledi demektir. َجْمَعاَء [cem¡â™e] kelimesi َلْيَلٌة 
[leylet]in te™kîd-i ma¡nevîsidir. Van…ulu 
merhûmun bu mahalline nazar oluna. Ve 
at, su gibi bir düzeye eşip yâhûd seğirtip 
gitmek ma¡nâsınadır; yukâlu: َهَرَج اْلَفَرُس ِإَذا 
َجَرى
ُج ََ َب  Deve (fethateynle) [el-herec] اَءأ
harâret-i havânın şiddetinden yâhûd çok 
katrân sürülmekle onun sıkletinden başı 
çegzinip ve gözleri kararıp ser-geşte ve 
baygın olmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َهِرَج 
ِة اْلَحّرِ أَْو اِبِع ِإَذا َسِدَر ِمْن ِشدَّ  اْلَبِعيُر َهْرًجا ِمَن اْلَباِب الرَّ
الَِء ِباْلَقِطَراِن َكْثَرِة الطِّ
ُج َأ ِب  Ahmak (hâ’nın kesriyle) [el-hirc] اَءأ
ve bön adama denir. Ve mutlakan za¡îf ve 
zebûn olan şey™e denir.

َجُة َأ ِب  (hâ’nın kesriyle) [el-hircet] اَءأ
Mülâyim yaya denir ki kebâde ta¡bîr 
olunur.

يُج َِ  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tehrîc] اَءتَّبأ
Deveyi ıssı havâda pek sürüp yormakla 
ser-geşte kılmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
اْلَهاِجَرِة ِفي  َيْعِني  ْيِر  السَّ َعَلى  َحَمَلُه  ِإَذا  اْلَبِعيَر  َج   َهرَّ
َسِدَر  Ve yırtıcı cânver üzere haykırıp َحتَّى 
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ninde) Cüst ve çâlâk ma¡nâsınadır; yukâlu: 
َظِليٌم َهَزلٌَّج أَْي َسِريٌع
َءَبُة ْأ َب -vez [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-hezlecet] اَءأ
ninde) İhtilât-ı savt ma¡nâsınadır.

]هـ س ن ج[
-hâ’nın ve sîn’in kes) [Hisincân] ِهِسنأَباُن
riyle) ¡Acem ülkesinde bir karye adıdır.

]هـ ض ج[
ِضيُج  (vezninde [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-teh∂îc] اَءتَّبأ
Devâbb ve mevâşînin ra¡y ve perverişi-
ni hoşça etmeyip biri benzerce eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: َج َماَلُه َتْهِضيًجا ِإَذا َلْم  َهضَّ
َرْعَيَها  ve [devâbb] َدَوابٌّ Te™nîs-i zamîr يُِجْد 
.i¡tibârıyladır [mevâşî] َمَواِشي

َبِضيُج  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-ha∂îc] اَءأ
Küçük çocuklara denir; yukâlu: ِصْبَياٌن 
 gibi [asîl√] َحِسيٌل Zâhiren bu َهِضيٌج أَْي ِصَغاٌر
bilâ-müfred vârid olan kelimâttandır.

]هـ ل ج[
ِليَلُج هأ ِ  hemzenin kesri ve) [el-ihlîlec] اَإلأ
lâm-ı sâniyenin fethi ve kalîlen kesriyle) 
Semer-i ma¡rûf ismidir; müfredi ِإْهِليَلَجٌة 
[ihlîlecet]tir hâ’yla. İşbu semer-i helîle 
demekle ma¡rûf dârûdur. Sarı nev¡ine 
sarı helîle ve siyâhına kara helîle derler 
ki tamâm nuzc bulanıdır. Ve bir nev¡ine 
kâbülî derler, murabbâsı olur, ُخَناٌق 
[«unâ…] envâ¡ını müzîl ve havâssı hâfız ve 
sudâ¡ ı dâfi¡ ve mi¡dede vücûdu bir hânede 
müdebbire olan ked-bânû vücûduna 
mu¡âdildir.

َباِءُج  (vezninde [âric»] َخاِرٌج) [el-hâlic] اَءأ
Beyhûde rü™yâlar görür olan şahsa denir; 
yukâlu: َرُجٌل َهاِلٌج أَِي اْلَكِثيُر ْالَْحالَِم ِبالَ َتْحِصيٍل
ُج َبلأ -İna (vezninde [felc] َفْلٌج) [el-helc] اَءأ
nılmayan mâddeleri haber vermek 

ٌج َْ  Masdar olur, hânende vech-i [hezec] َه
mezkûr üzere beste ve güfte söylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َهَزًجا  اْلُمَغنِّي   َهِزَج 
اِبِع ِإَذا َتَرنََّم أَْي أَْنَشَد اْلَهَزَج اْلَباِب الرَّ
اُج َْ هأ ِ  (hemzenin kesriyle) [el-ihzâc] اَإلأ
Şâ™ir bahr-i hezec vezninde şi¡r söylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: أََتى ِإَذا  اِعُر  الشَّ  أَْهَزَج 
ِباْلَهَزِج َكَما يَُقاُل أَْرَمَل َوأَْرَجَز
ُج ُّْ ٌل) [et-tehezzuc] اَءتََّب -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) ve

يُج ِْ -veznin [tef¡îl] َتْفِعيٌل) [et-tehzîc] اَءتَّبأ
de) Bunlar da terâneli nagamât eylemek 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا َج  َوَهزَّ اْلُمْطِرُب  َج   َتَهزَّ
 Ve أَْنَشَد اْلَهَزَج

ٌج ُّْ -Ok atan kimse yayı ku [tehezzuc] َتَب
rup küşâd verdikte kirişi tıngırdamak 
ma¡nâsına isti¡mâl olunur; yukâlu: َجِت  َتَهزَّ
َتْت ِعْنَد ْاِلْنَباِض اْلَقْوُس ِإَذا َصوَّ
يُج ِْ َب -Ge (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-hezîc] اَءأ
ceden bir mikdâra denir; yukâlu: َمَضى َهِزيٌج 
ِمَن اللَّْيِل أَْي َهِزيٌع

]هـ ز م ج[
اِمُج َْ ُب -vez [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-huzâmic] اَءأ
ninde) Sık sık birbiri ardınca zuhûr eden 
âvâza denir; tekûlu: ُهَزاِمًجا َصْوًتا   َسِمْعُت 
ُمَتَداِرًكا  Ve bunun mîm’i zâ™idedir. Bu أَْي 
sûrette mü™ellif, Cevherî gibi َهَزٌج [hezec] 
mâddesinde sebt eylemek enseb idi.

َمَبُة ْأ َب  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-hezmecet] اَءأ
vezninde) Mütetâbi¡an söz söyle-
mek ma¡nâsınadır. Ve ihtilât-ı savt 
ma¡nâsınadır.

]هـ ز ل ج[
الَُج ْأ ِب  Cüst (hâ’nın kesriyle) [el-hizlâc] اَءأ
ve çabuk kurda denir.

ءَُّج َْ َب -vez [amelles¡] َعَملٌَّس) [el-hezellec] اَءأ
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denir.

]هـ م ج[
ُج َُ َب  ¡Bir nev (fethateynle) [el-hemec] اَءأ
ufak sineğe denir ki sivrisinek tarzın-
da olur, eşek ve koyun ve keçi kısmının 
yüzlerine gözlerine üşerler; Türkîde yavsı 
ta¡bîr olunur. Ve zebûn ve mehzûl koyun 
ve keçi kısmına denir; müfredi َهَمَجٌة [he-
mecet]tir hâ’yla. Ve şaşkın ve çolpa ve 
ahmak kimselere denir; yukâlu: َرُجٌل َهَمَجٌة 
-Ve koca dişi ko أَْي أَْحَمُق َوِرَجاٌل َهَمٌج أَْي َحْمَقى
yunlara denir. Ve açlığa denir, ُجوٌع [cû¡] 
ma¡nâsına. Ve ma¡âş husûsunda olan sû-i 
tedbîre denir.

َباِمُج -he] َهَمٌج Mübâlagaten [el-hâmic] اَءأ
mec] kelimesini te™kîd için îrâd olunur; 
yukâlu: َهَمٌج َهاِمٌج َكَما يَُقاُل ِشْعٌر َشاِعٌر Ve 

 Birbirine karışıp çalkanıp [hâmic] َهاِمٌج
duran şey™e denir, ser-gerdesiz ecnâs-ı 
muhtelife, insân gürûhu ve çobansız 
hayvân sürüsü gibi.

ُج ُأ َب  hâ’nın fethi ve mîm’in) [el-hemc] اَءأ
sükûnuyla) Deve, suyu def¡a-i vâhidede 
içip kanmak ma¡nâsınadır; yukâlu: َهَمَجِت 
ِل ِإَذا َشِرَبْت ِمْنُه َحتَّى َرِوَيْت ْاِلِبُل َهْمًجا ِمَن اْلَباِب ْالَوَّ
اُج َُ هأ ِ -hemzenin kesriy) [el-ihmâc] اَإلأ
le) İhfâ™ ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإَذا  أَْهَمَجُه 
 Ve at cidd ve ikdâmla seğirtmek أَْخَفاُه
ma¡nâsınadır; yukâlu: َجدَّ ِفي ِإَذا  اْلَفَرُس   أَْهَمَج 
َجْرِيِه
يُج ُِ َب  (vezninde [emîr] أَِميٌر) [el-hemîc] اَءأ
Genç geyiğe denir. Ve çevik karınlı, ¡alâ-
kavlin omuzunun iki taraflarında levnine 
muhâlif hatları olanına yâhûd bir veca¡ 
sebebiyle çehresi pejmürde olmuş geyiğe 
denir.

اُج َُ ِت هأ ِ -vez [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ihtimâc] اَإلأ

ma¡nâsınadır; yukâlu: َهَلَج ُفالٌَن َهْلًجا ِمَن اْلَباِب 
 Ve الثَّاِني ِإَذا أَْخَبَر ِبَما الَ يُْؤَمُن ِبِه

ٌج  .Esmâdandır ki Mu√ammed b [Helc] َهلأ
el-¡Abbâs el-Bel«î nâm muhaddisin ceddi 
ismidir.

ُج ُبلأ  Te™vîl ve (hâ’nın zammıyla) [el-hulc] اَءأ
ta¡bîre salâhiyyeti olmayan rü™yâlara denir 
ki adgâs-ı ahlâm ta¡bîr olunur.

الَُج هأ ِ  İhfâ (hemzenin kesriyle) [el-ihlâc] اَإلأ
eylemek ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيَء الشَّ  أَْهَلَج 
ِإَذا أَْخَفاُه

]هـ ل ب ج[
َباَجُة ِبلأ  (hâ’nın kesriyle) [el-hilbâcet] اَءأ
Gemi arslanı gibi cüssesi iri ve ahmak 
ve nâ-tırâş ve nâdân ve sığır gibi ekûl, 
hulâsâ zâhiri ve bâtını mecmû¡a-i mesâvî 
vü ¡uyûb ve câmi¡-i her şerr ü kubh olan 
kimseye denir; yukâlu: َرُجٌل ِهْلَباَجٌة أَْي أَْحَمُق 
َضْخٌم َفْدٌم أَُكوٌل َجاِمٌع ُكلَّ َشّرٍ
Şârih der ki »alef A√mer’den menkûldür 
ki bir A¡râbîden ِهْلَباَجٌة [hilbâcet]i su™âl 
eyledim, “Hilbâcet şol ahmak kimse-
dir ki cüssesi pek iri ve ayakları büyük 
ve be-gâyet ekûl ola” dedi, ba¡dehu O 
A¡râbîye birkaç def¡a dahi tesâdüf eyle-
dim, her def¡asında tefsîrine bir vasf dahi 
zamm ve ziyâde eyler idi, def¡a-i uhrâda 
“Hilbâcet şol kimsedir ki hissî ve ma¡nevî 
cemî¡-i evsâf-ı kabîhayı câmi¡, mecmû¡a-i 
mekrûhât ola” diye hitâm verdi. İntehâ. 
Ve 

َباَجٌة  Pek koyu süte ve yoğurda [hilbâcet] ِهلأ
denir.

ُبَلِبُج  (vezninde [†ulebi¡] ُعَلِبٌط) [el-hulebic] اَءأ
ve

-veznin [†ulâbi¡] ُعالَِبٌط) [el-hulâbic] اَءأُبالَِبُج
de) Bunlar da pek koyu süte ve yoğurda 



َجُة ََ ُأ َب 1080اَءأ BÂBU’L-CÎM 

ninde) Veled anasının rahiminde yenice 
cânlanıp harekete başlamak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َك َوأََخَذِت اْلَحَياُة ِفيِه َتَهنََّج اْلَفِصيُل ِإَذا َتَحرَّ

]هـ و ج[
َبَوُج  Boyu uzun (fethateynle) [el-hevec] اَءأ
olarak ahmak ve hafîfü’t-tab¡ ve den-
siz ve serî¡ü’l-hareke yelkovan olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِمَن َهَوًجا  ُجُل  الرَّ  َهِوَج 
ٍع اِبِع ِإَذا َكاَن َطِويالً ِفي ُحْمٍق َوَطْيٍش َوَتَسرُّ اْلَباِب الرَّ
َوُج َهأ  (vezninde [a√mer] أَْحَمُر) [el-ehvec] اَألأ
Ondan sıfattır.

َجاُء َبوأ -veznin [™amrâ√] َحْمَراُء) [™el-hevcâ] اَءأ
de) Mü™ennesidir. Ve 

َجاُء  Şol nâkaya ıtlâk olunur ki [™hevcâ] َهوأ
bi-nefsihâ dâ™imen sür¡atle yürür ola, gûyâ 
ki َهَوٌج [hevec] ve hamâkati olmakla kendi-
sini it¡âb eder. Ve çadırları yerinden kopa-
rıp ber-hevâ eder olan rîh-i şedîdeye denir. 
Cem¡i ُهوٌج [hûc] gelir hâ’nın zammıyla.

]هـ ي ج[
ُج َبيأ  hâ’nın fethi ve yâ’nın) [el-heyc] اَءأ
sükûnuyla) ve

َبَيَباُن ve (fetehâtla) [el-heyecân] اَءأ

ِبَياُج  Bir (hâ’nın kesriyle) [el-hiyâc] اَءأ
nesne toz gibi yerinden kopup tozumak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء َهْيًجا َوَهَيَجاًنا  َهاَج الشَّ
َثاَر ِإَذا  الثَّاِني  اْلَباِب  ِمَن   Ve tozutmak َوِهَياًجا 
ma¡nâsına müte¡addî olur; yukâlu: ِإَذا  َهاَجُه 
 Ve deve kısmı susamak ma¡nâsınadır أََثاَرُه
ki heyecânına sebebdir; yukâlu: َهاَجِت ْاِلِبُل 
َعِطَشْت  Ve nebât kurumak ma¡nâsına ِإَذا 
isti¡mâl olunur; yukâlu: َهاَج النَّْبُت ِإَذا َيِبَس
ِتَياُج هأ ِ -veznin [ifti¡âl] ِإْفِتَعاٌل) [el-ihtiyâc] اَإلأ
de) ve

ٌل) [et-teheyyuc] اَءتََّبيُُّج -veznin [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
de) Bunlar da bir nesne yerinden kopup 

ninde) Harâretten yâhûd gayrı ¡ârızadan 
nâşî za¡îf ve zebûn olmak ma¡nâsınadır; 
yukâlu: َغْيِرِه أَْو  َحّرٍ  ِمْن  َضُعَف  ِإَذا  ُجُل  الرَّ  ِإْهَتَمَج 
Ve bir kimsenin çehresi pejmürde olmak 
ma¡nâsınadır; yukâlu: ِإْهَتَمَج َوْجُهُه ِإَذا َذَبَل

]هـ م ر ج[
َجُة ََ ُأ َب  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-hemrecet] اَءأ
vezninde) Bir nesne karış muruş ol-
mak ma¡nâsınadır. Ve hiffet ve sür¡at 
ma¡nâsınadır. Ve nâsın gırîv ve kavga ve 
şamâtasına denir. Ve bâtıl ve beyhûde 
ma¡nâsınadır. Ve bir haberi karışık, şûrîde 
söylemek ma¡nâsınadır.

َجاُن َُ ُأ ُب  [unfuvân¡] ُعْنُفَواٌن) [el-humrucân] اَءأ
vezninde) Bu dahi ahlât-ı nâsın kavga ve 
gırîvine denir.

ُج ََّ َُ َب -vez [amelles¡] َعَملٌَّس) [el-hemerrec] اَءأ
ninde) Kâr-güzâr ve umûr ve mesâlihte 
mâzî olan iş eri adama denir.

]هـ م ل ج[
الَُج ُأ ِب  Yorga (hâ’nın kesriyle) [el-himlâc] اَءأ
beygire denir ki rehvâr ta¡bîr olunur. Ve 
şol arık koyuna denir ki zebûnluğundan 
kemiklerinde ilik kısmı olmaya; yukâlu: 
َشاةٌ ِهْمالٌَج أَْي الَ ُمخَّ ِفيَها ِلُهَزاِلَها
َلَبُة ُأ َب  [da√recet] َدْحَرَجٌة) [el-hemlecet] اَءأ
vezninde) Yorga yürümek ma¡nâsınadır. 
Ve bu, Fârisîden mu¡arrebdir, lâkin 
Mi§bâ√’ta ¡Arabî olmak üzere mersûmdur. 
İsm-i fâ¡ilinde ُمَهْمِلٌج ve gayr-i kıyâs üzere 
.denir [himlâc] ِهْمالٌَج

َلُج ُأ َب ُُ  [muda√rec] ُمَدْحَرٌج) [el-muhemlec] اَءأ
vezninde) Su¡ûbetsiz râm ve münkâd şey™e 
denir; yukâlu: أَْمٌر ُمَهْمَلٌج أَْي ُمَذلٌَّل ُمْنَقاٌد

]هـ ن ج[
ٌل) [et-tehennuc] اَءتََّبنُُّج -vez [tefa¡¡ul] َتَفعُّ
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اْصَفرَّ
َهاَجُة ِ ) [el-ihâcet] اَإلأ  (vezninde [ifâdet] ِإَفاَدةٌ
Otları kurutmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
يُح النَّْبَت ِإَذا أَْيَبَسْتُه أََهاَجِت الّرِ
َياُج هأ ِ -Aslı üzere bir yeri otla [el-ihyâc] اَإلأ
rı kurumuş bulmak ma¡nâsınadır; yukâlu: 
أَْهَيَج ْالَْرَض ِإَذا َوَجَدَها َهاِئَجَة النََّباِت
-hâ’nın kesri ve cîm’in kesr üze) [hîci] ِهيِج
re binâsıyla) ve

 hâ’nın kesri ve cîm’in) [hic] ِهجأ
sükûnuyla) Nâka kısmına mahsûs zecr ve 
âzâr asvâtındandır.

tozumak ma¡nâsınadır; yukâlu: ْيُء الشَّ  ِإْهَتاَج 
َوَتَهيََّج ِبَمْعَنى َهاَج
َباِئُج  (vezninde [âric»] َخاِرٌج) [el-hâ™ic] اَءأ
Şehveti hareket etmiş aygıra denir. Ve 
girgin erkek deveye denir. Ve ziyâdesiyle 
severân üzere olan hışm ve gazaba ıtlâk 
olunur.

َباُء َبيأ  vezninde [™a√râ§] َصْحَراُء) [™el-heycâ] اَءأ
ve kasr ile câ™izdir) Cenk ve cidâle denir; 
yukâlu: َوَقَعْت َبْيَنُهُم اْلَهْيَجاُء َواْلَهْيَجى أَِي اْلَحْرُب
ِبَياُج  (vezninde [ilâc¡] ِعالٌَج) [el-hiyâc] اَءأ
 ten masdardır, kıtâl ve[mufâ¡alet] ُمَفاَعَلٌة
mukâtele ma¡nâsınadır; yukâlu: َهاَيَجُه ِهَياًجا 
أَْي َقاَتَلُه
َبيَّاُج اٌد) [el-Heyyâc] اَءأ -veznin [şeddâd] َشدَّ
de) Esâmîdendir: Heyyâc b. Bis†âm ve 
Heyyâc b. ¡İmrân muhaddislerdir.

-veznin [tefâ¡ul] َتَفاُعٌل) [et-tehâyuc] اَءتََّبايُُج
de) Uğraş için birbiri üzere sıçrayıp atıl-
mak ma¡nâsınadır; yukâlu: َتَواَثُبوا ِإَذا   َتَهاَيُجوا 
ِلْلِقَتاِل
َياُج بأ ُِ -vez [mi√râb] ِمْحَراٌب) [el-mihyâc] اَءأ
ninde) Vatanına be-gâyet çekinip arzû-
mend olan nâkaya denir. Ve dâ™imâ sâ™ir 
develerden mukaddem susar olan erkek 
deveye denir.

َباَجُة -Dişi kurbağaya de [el-hâcet] اَءأ
nir. Cem¡i َهاَجاٌت [hâcât] gelir. Zâhiren 
mü™ennesen vârid olan elfâzdandır. Aslı 
.tir[hâ™icet] َهاِئَجٌة

جب َهيأ ُم  َثَوَراٍن (izâfetle) [yevmu heyc] َيوأ  َيْوُم 
[yevmu &everân] demektir ki fırtına ve 
tûfân günü olacaktır; tekûlu: َيْوُمَنا َيْوُم َهْيٍج أَْي 
َيْوُم ِريٍح أَْو َغْيٍم أَْو َمَطٍر
َباِئَبُة  Şol arza ıtlâk olunur ki [el-hâ™icet] اَءأ
çayırı ve sebzevâtı kurumuş yâhûd sarar-
mış ola; yukâlu: أَِو َبْقُلَها  َيِبَس  ِإَذا  َهاِئَجٌة   أَْرٌض 
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riyle) ~i…illiyye’de bir kal¡a adıdır. Ve 
َيُة -âd’ın ve …âf’ın kesriy§ [i…illiyet~] ِصِقّلِ
le), hâlen Ba√r-ı Sefîd’de Sicilya ve Çi-
çilya dedikleri cezîre-i kebîredir ki İtalya 
hizâsında vâki¡dir.

FASLU’L-YÂ™İ’T-TAHTİYYE 
)َفْصُل اْلَياِء(

]ي أ ج[
 َيْضِرُب ve [yemne¡u] َيْمَنُع) [Ye™cecu] َيأأَجُج
[ya∂ribu] veznlerinde) Bir mevzi¡ adıdır. 
Ve bu ”أ،ج،ج“ mâddesinde dahi zikr olun-
du. Sîbeveyhi َجْعَفٌر [ca¡fer] veznine mül-
hak ya¡nî yâ™ zâ™ide olmamakla rubâ¡îdir 
dedi.

]ي ذ ج[
 (vezninde [a√med] أَْحَمُد) [Ey≠ec] أَيأَذُج
Ahvâz eyâletinde bir beldedir. Ve Semer…
and kazâsında bir karyedir.

]ي ر ج[
َياَرُج  Nisvânın (râ’nın fethiyle) [el-yârec] اَءأ
bilezik ta¡bîr ettikleri zînete denir, ُقْلٌب 
[…ulb] ve ِسَواٌر [sivâr] dahi derler. Şârihin 
beyânına göre yâre-i Fârisî mu¡arrebidir. 
Ve 

 Esmâdandır: Hu≠eyl b. Na∂r [Yârec] َياَرٌج
b. Yârec muhaddisîndendir.

َياَرَجُة ِ  hemzenin kesri ve) [el-iyârecet] اَإلأ
râ’nın fethiyle) Beyne’l-etıbbâ™ bir gûne 
ma¡cûn-ı müshil ve ma¡rûf ismidir. Cem¡i 
 gelir. Ve bu, iyare-i Yûnânî [iyârec] ِإَياَرُج
mu¡arrebidir, devâ-yı ilâhî demektir. Mü-
tercim der ki gûyâ ki kuvvet-i müshilenin 
sâ™ir ef¡âlden ezyed kudret-i sübhânîye 
ihtisâsı olduğu için ıtlâk olunmuştur. 
Ve ibtidâ iyârecleri te™lîf eden Fil…aryûs 
Hakîm’dir. Sâ™irleri dahi mü™ellifine 
izâfetle meşhûrdur: iyârec-i Câlînûs ve 
iyârec-i Bu…râ† gibi.

]ي و ج[
-cîm’in sükûnu ve ba¡zen kes) [Yâc] َياُج




